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de actuele evenementen agenda
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uw tip of opmerking
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Keuze maken voor bijzonder voortgezet onderwijs
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op Waternet of ze er mo-

bewoner van het

en

weder dien-

dendezalde bezorging vanaf

brengen.

nog een vraag. Het wachten

laatste

zorgde. Us en

sen hiervan op de hoogte te

de krakers het vol houden

De

met

name woensdagavond

donderdag voor veel gevaar

WC doorspoelen. Deze

voorziening

is

zonderlijke situatie die

lag

en een grote houtkachel verhet huisje,

bij

hebben

is,

grote

het keuken-

in

bezorgd. Voor deze

is

kelijke

zien van extra kranten. Via

warmde

het kanaal en

iedereen bezorgd

wij alle begrip voor de ge-

maakte keuzes. De bezorg-

ring aan

O.a. "Uit de

Alhoewel wij het zeer betreuren dat de krant niet

dienst sprak van een uit-

waterzak die op zolder

Locatie: Protest-.mKs

aandurf-

de krant rond te

voorkomen dat afgelopen
week in uw straat de krant

was

Aanvang 15.00 uur
Kerk open 14.S0 uur

om

en koelkast op gas (grote

Rijnlanders. Doordat

laterwas het een schaftgele-

als ze het niet

brengen. Daarom kon het

dioverbinding met andere

jauuaria.s

in dit

bijzondere geval zelf aange-

ven

zoals telefoon,

tank buiten) en later ook

Zondag 17

De bezorgers mochten

was toen

gemakken voorzien,
verwarming

ingezeten. Het

van

de gemeenteadvertentie
leest u er

meer over

Gcmteiile ZandVOOrt

m

:

.

'

.

nummer

Zandvoortse Courant

FAMILIEBERICHTEN

Rust mi maar

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
uit,

Omdat

je hebt je strijd gestreden.

Bedroefd,

maar dankbaar voor

heeft betekend, geven wij
overlijden

van onze

lieve

]e hebt het

alles wat zij voor ons
u kennis van het

Aleida Geertruida Helena
Hendriks - Coenders

met

veel

En wie kan

Intens verdrietig, en vol

waarop

zij

met haar

wat je hebt doorstaan.

voelen,

Frederik Evert

< Frits)

U en Uw

Vooreen

Hendriks

stijlvolle

Parel

Met

Hoofddorp, 6 januari 2010

.

Marijke en Roel

.

.

Gezichten en

leven.
.

New Zealand

Kitty

ston,

New Zealand

Johan

Zand voor!
Amsterdam
Etowah (USA)

Harry

Ook

hij niet.

Met

passie ging hij

is

betrokken

bij

de

88 jaar geworden.

De uitvaartplechtigheid is in zijn geboorteplaats
zaterdag 16 januari

Westerweg
Jan van der Ploeg

267.

om

Heiloo,

11.30 in de Wilhbrorduskerk,

De begrafenis

is

daaropvolgend op

de begraafplaats naast deze kerk.

Kinderen, kleinkinderen
.

.

.

en achterkleinkinderen

Afü/i uco<r /na/' ai ex/ze zoraz<Mrt.e caac/"-

c

oid,

.

Namens het parochiebestuur St.

Agatha,

is

hoop ruimte
kijk in

Tollensstraat 15

Jan Akerboom,

2041 PP Zandvoort

Bij

Lijsterstraat

2042

CH

voor zijn goede zorgen.

23

om

nodig

is

overgebracht naar Uitvaartzorg centrum Zandvoort,

1

Jk>(jrtü/c ert Jus/vna//

JANUARI

-

8

De begrafenisplechtigheid
donderdag 14 januari
In plaats van kaarten.

om

zal plaatsvulden

14.00

op

van: Dullaart, lan

Daan

Elisa Sterre,

Algemene Begraafplaats Zandvoort, eveneens gelegen

.

fj/YSSU

aan de Tollensstraat 67 te Zandvoort.

kunnen be-

Ramon

en: Biet mann,

komen. De Structuurvisie

voor de 'titel',
ze

de

in

rij

red.)

staan

bijna

is

een

Het

niet zoveel

gunning

om

hier te

evenementen: onlangs werd

zei hij.

die nodig

Plaatselijke

voor

is

besloten dat evenementen

vorst

het zadel. Stiekem hoopt het

worden

land op een Elfstedentocht.

ma ar verder vergunBurgemeester

Meijer beloofde de commisna de zomer deze

Verordening (APV), een ac-

sie

met het

tuele set regels voor het

APV samen met inwoners,

Hans Drommel

gebruik van de openbare

ondernemers en

ruimte, spitste zich hoofd-

tegen het

dat

dit

plan

meer

zakelijk

toe tot het toelaten

dat

hij

licht zal

bedoeling

is

een nog eenvoudiger APV.

Hondenbezitters mogen, mits

"Misschien kunnen

voorzien van een 'poepzakje',

komen

men

Marten Bierman

ten. Volgens het college

er stel-

is

van overtuigd dat Parel

zal trekken,

temeer

is

dit

moeilijk handhaafbaar, voor-

om

zich
is

men

de hand. Zodra

alsnog een vergunning moe-

geen honden toe te laten

dan zwaar

zal

aanwijzen

op het Zandvoortse strand.

deeld", gaf

Drommel,

Ook over de APV

vallen, (de

andere gegadigde

zich daar

echter niet aan houdt, zal er

ten worden aangevraagd, die

de provincie Zandvoort
badplaats

aan

april

van 15

als

als

wel

dan aan

er niets

september überhaupt

gesteld wordt
tot 15

we

tot vergunningenvrij

beleid. Als

de regels houdt

uit la-

zelf

hondenbezit-

ter.braktoch een lans voorde

zal

worden beoorvoorbeeld.

als

hij

heeft de raad

het laatste woord.

88-jarige leeftijd

heengegaan mijn

oma

is

lieve

rustig en kalm van ons

vrouw, onze moeder,

en overgrootmoeder

feta {Sköjdast/uit

Na de plechtigheid is

er

gelegenheid tot condoleren in

Arif
/J)

me

Namens

Nico Pimentel

ANBO afdeling Zandvoort geven wij

dozen met

keiuu? van hef overlijden van de heer

t, Eileen

Guy
Rick en

Zandvoort,

5 juni

1928

hoge ladder sleepte manlief
alles

Koper

Wij zijn

2042 CK Zandvoort

wouw Sien en de verdere familie wensen

wij veel sterkte

er gelegenheid tot condoleren.

dit verhes.

vlekjes. Geruite

on-

de afvalbak gekieperd. Een
bestekje en een geëmail-

zij

nog steeds

:

Ruhling, Hendrik Jan Willem,

oud 89 jaar.
jaar.

vanderSluisgeb.vanRaamsdonk, MariaJohanna,oud92jaar.

oud

oud

8i jaar.

ten

tijd de eerkunnen ont-

is

het dus

om

het contract niet te te-

kenen", aldus Berg. De gestreeft ernaar

om

zijn

nog lang

niet zover.

In

september is een contractgedaan richting de

voorstel

ventersvereniging, die

in

de

is maar nog
de vereniging op pabinnengekomen. Ook

BERAP verwekt
niet

bij

pier

is

op 26 januari de contracten

van de venters

is

Aria n Berg

in

de

vielen de ga-

Weg

lakentjes.

en

5 april)

open

moekomen mond-

strandpaviljoens

ten voldoen,

jesmaat

af.

Hier echter

zijn

ook een paar exploitanten
zelf schuldig
laat

aan door te

de bouwtekeningen,

en soms

zelfs verkeerde,

aan

de papierbak.

In

onze

zoon.

Tja,

dochter

is

klein-

ook aan

het opruimen... De moraal
van

dit verhaal:

bewaar

spullen niet. Voor je het
is

en

alles
is

die

al

weet

vergeeld of verouderd

het een broeikast voor die

vliegensvlugge zilvervisjes.

Zolang het koud

blijft

gaat de

opruimwoede nog wel even
door. Totdat het voor-

gunningaan

Het

jaarszonnetje de aarde

nu wat

weer verwarmt en we

wordt

zij-

zak. Vol

met babykleertjes van

te leveren en een bouwverte vragen.

ermee.

Ook de agenda's verdwenen
kamer staat nog een

alle

deze vergun-

deed jaren geleden!

in

(4

De bouwvergunningen,
waaraan vanaf komendjaar

uit

zoiets

Na het wassen

pachters willen uiterlijkvoor

zijn.

ning kennen dan

die

bouwen om op

ik

vangen. De meeste strand-

de Pasen

waarden

om

hele klus

priegeldingen te strijken. Dat

ste gasten te

81 jaar.

de peuterklas beland.

wat de pachtsom zal
gaan worden. Toch moeten zij in februari op gaan
niet

Viehoff geb. Makkee, oud 90

gepoetsten afge-

wassen. De piepkleine jurkjes

c
2

te laten tekenen.

sinds kort de voorzitter.

moet constateren dat de

tempo gemaakt moeten

kunnen genieten van

£

De crematieplechtigheid

Jaap Molenaar,

Venters en

worden, willen ergeen

de tuin, bloemen en

_JJ

heeft dinsdag 12 januari plaatsgevonden.

voorzitter

strandpachters

gemeente nog steeds in gebreke blijft. Ook de strand-

dingen gaan gebeuren aan

planten. Het kan

De venters op het strand

pachters hebben nog steeds

het begin van het seizoen.

niet snel

2041TB Zandvoort

Namens
is

met

Zandvoort, januari 2010

zijn in

Johanna.

meente
Celsiusstraat 35

vreemde

Ook nog een

ANBO.

inbreng erg missen.

de eerste doos.

en sloopjes. Zelfgemaakt.

zijn in

vooralsnog verstandiger

Priscilla

Zijn

afloop

voor onze

hem veel dank verschuldigd en zullen

zijn enthousiaste

ik in

Popperige babyjurkjes, laken-

Het meeste was vergeeld en

zilver

geen contract en

"Zolang wij niet de voor-

Robbert en Karin

De crematieplechtigheid

Na

-

Tevens bestuurslid van het ANBO koor 'Voor Anker'.
Aimeliese Bartens

2010

Fazantenstraat 3

zal plaatshebben op
vrijdag 15 januari in het crematorium Haarlem,
Vergierdeweg 271 te Haarlem-Noord. Tijd
van samenkomst aldaar 13.45 uur.

VERVOLG

CARTOON
Altijd actief

Debby

Jamte Lee
iO januari

naar beneden. Verbijsterd

staarde

tjes

Kofier, Friederika.

Jaap Paap

Zandvoort, 7 januari 2010

kwam ik
Ouwe

opdruk: kinder-

we die spulletjes

eens gaan bekijken. "Via een

derhandeling, maar deson-

Bartens, Dirk Jacob,

Dirk Jacob Bartens

Daniëlle

als

spullen, agenda's en overige

danks weten

Paap, Jacob,

Mildred

lijkt

(weer) die dozen tegen.

Willemse, Hendrikus Gerardus Wilhelmus en: Paap, Helena

Overleden

Heden is van ons heengegaan

Het

het opruimen

van de kerstversiering

troep. "Laten

leerd bordje,

Ferdinanda Pimentel ~ de Haen

TV.

de vorst nu

als

Bij

wiegbekleding werd meteen

dochtervan: Oerlemans, Remcoen:

Kamal,zoon van:Choubassi,Kamalen:Calzado Kort hof,

Aangifte Geregistreerd Partnerschap:

mijn lieve man, zorgzame vader, schoonvader en opa

gedoe op

geweldig

dan geopend.

Karin.

2042 i Wt Za//éjoatt

de koffiekamer van de begraafplaats.

NAN

het

ik al

vol

Jacqueline.
Lieke,

Naast de open haard bekijk

in

Op

het bestuur van de

in

niet

ik

even doorzet. Het Walhalla

van honden op het strand.

hun huisdier tussen 19.00 en

stevig

voor schaatsfanaten wordt

al-

07.00 uur op het strand

nog toe

tot

instanties

vanwege de importanmaar ook vanwege het
is.

zit

Nee, schaatsen doe

meer. Te gevaarlijk. En koud!

houden. De

te streven naar

Verantwoordelijk wethouder

een goed plan

Zandvoort. De

dietot aan 300 toeschouwers

(VVD) verwoorde het goed
hij zei

we

dan komen

Een

de ver-

is

trekken wel moeten

we Algemeen

de bo-

ijzelrandjes versieren

sneeuw gehad in
opwarm ing van
de aarde lappen we maar even
aan de (sneeuw)laars. Ook de

ningvrij zijn.

het volmondig

prachtig buiten. Ragfijne

sterk vereenvoudigd.

gemeld,

hoe kan het ook bijna an-

is

men. Sinds lang hebben

Het voorstel voor een nieu-

ders volgens Nico Stammis,

van 2010

de voltallige commissie.

Minder vergunningen
De nog lopende APV wordt

kunnen investeren",

was

14 januari 2010

•

Koud begin

'oude' situatie, gesteund door

APV

de PvdA-fractie,

nummer een. "Mocht Texel af-

dochter van: van den Berg,

nog een

Vervolg op 26 januari.

en: 5teur,

Jessica Charlotte.

uur in de aula van de

zit

raadsvergadering van 26 ja-

Geboren:

Mees Benjamin, zoon

te

aan Zee+ investeerders naar

JANUARI 2010

de details

sluiten dat het voorstel zeer

Zandvoort

Tollensstraat 67 te Zandvoort, alwaar geenbezoek.

in

zeker geen hamerstuk zal
worden tijdens de komende

lig

Grê
heeft dinsdag 12 januari plaatsgevonden.

elkaar te

leen

BURGERLIJKE STAND

Zandvoort

De crematie

om tot

nadrieuurhadde commis-

sie

tie

jog a/ ^mula

van Berden.

het wel eens maar

de toekomst naar 2025 met een doorloop naar 2040.

feit dat het

B.

men

discussie verdiende, niet

v. voorzitter

Sandra Kluyskens, secretaris

Onze dank gaat uit naar huisarts

aan Zee+

voorbeeld daarvan

toen

Dick Duijves, pastor

en achterkleinkinderen

hoofdlijnen

voorstel eens.

.

Ria

C orresp ondentie a dr e s

Op

aan Zee+ heeft veel vragen en discussie opgeleverd.

nuari. Alleen

Yolanda, Ciska

Ruud en Riet

onaangetaste geheugen.

tijdens zijn emeritaat bleef hij

Agathaparoclue. Hij

8 januari 2010

19 februari 1925

vergat

velen geraakt.

.

Zandvoort,

Samira, Souad
ston,

namen

zijn

lüj

voor in liturgie, verleden en heden eigentijds verbindend.
Binnen de Lokale Raad van kerken in Zandvoort een
stimulator van oecumenisch E samenwerking. Velen zullen
hem blijvend herinneren van school, om een gesprek, van
het kaarten, om zijn stem. Een man Gods midden in het

en verzorgde ui'tvoort

AfoaJ,e<£tfr,cia/

en open geest heeft

Spreekwoordehjk bleef

Margaretha van der Ploeg - Pol
Groningen,

Amsterdam

zijn joviale

02

12 januari

Parel

dierbare

(herplaatsing)

Amsterdam, 14 mei 1922

om

Het door het college ingediende raadsvoorstel Structuurvisie
Hij was van 1967- 1988 pastor in de Agathaparoclue.

Evert H. Schweitzer

onze moeder, oma en overgrootmoeder

weduwe van

- Begeleiding voor na besta a nd en
- Persoonlijke aandacht
voor

Commissie Raadszaken,

Veel discussie

Henk Kaandorp

pastor

~ Verzorging van overledene

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

omgegaan, geven wij u

kennis van het overlijden van mijn lieve vrouw,

- Leida -

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart

Dage nacht bereikbaar

bewondering voor de wijze

ziekte is

u voor kwaliteit kiest!

A

moed gedaan.

Wie kan begrijpen dat je hebt geleden.

moeder, zus en oma

Met ontroering en dankbaar om zijn leven hebben wij
kennis genomen van het overlijden van

ANBO Zandvoort,

Hij

kort dag, er zal

rare

me

genoeg gaan!

00

3

§j

-

nummer

Zandvoortse Courant

KERKDIENSTEN

Grandioos Nieuwjaarsconcert

OPZ

KOMENDE ZONDAG
Protestantse gem. Zandvoort

10.00 uur

HEMA

Het Nieuwjaarsconcert met de koren Voor Anker, Music

RK Parochie

was van het begin

Cantatori Allegri,

I

tot het ver-

rassende einde van hoog niveau. En het einde was verras-

send omdat het een geheim gehouden optreden was van

Agatha

St.

en

All In

Verwijs

ds. mr. J.W.

www.kerkzandvoort.nl

Volstrekt onafhankelijke partij

!

HEMA Zandvoort zoekt leuke mensen

Wim

toneelspelers van

Hildering die liedjes uit hun jubile-

10.30 uur Pastor D. Duijves

www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius

&

Zonder

Paulus

twijfel lijst 2

10.30 uur Pastor C. van Polvliet

vanaf 15 jaar voor de zaterdag en zondag.
Op zaterdag werken we
van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Zondag van

De

Met

het programmaboekje

in

aangekondigde

'Finale'

fÈk

JËf

volkomen verrassing. Nadat
voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant. nl (of bei 5732J52)
Heeft u

stalmeester van dienst Paul
Olieslagers deze had aange-

tips

kondigd, gingen de deuren

ummusical De Jantjes zongen.

achterin de kerk open en

kwam

de cast van De Jantjes,

dat toneelvereniging

11.30 uur tot 17.00 uur.

ook erg

Goed nieuwjaar

Haar
Haarlem

Ook kunnen

wij

2 uur per dag,

De

nog aanvulhulpen plaatsen,
b.v.

tijden

Maak het flewruj

Sinds 1992

uw

er echt geen boot? Hier

kerk binnen,

mw. Kaspers of de hr. van der Laan.
Of haal een sollicitatieformulier
bij de klantenservice.

die

door de zaal volmondig

werden meegezongen. Henk
Jansen onderscheidde zich
door

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort

Haltestraat

Zandvoort tal.i OVi-TT 120 60

Sipeeialtet

PR

2041

twee

1

Het deed de organisatie goed

pluspunt

Dat Martha Koper op hoge

nog steeds beschikt

geheel anders

was dan

de vondst van het organisa-

stem was overduidelijk.

tiecomité!

van vorig

jaar:

leiding van

Music

Fotobewerking

90%

mers

de

Vries,

uit

•

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00

-

1

num-

of

met een wonderbaarlijk

hoog niveau. Na de pauze
gen Martha Koperen

Zondagavond

Vries zelfs een

17.00 uur.

tie na

advertenties@za ndvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok
06 -460460 26 gillis@zandvoortsecourant.nl

Tel.

Voor

en
aanmeldingsformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl
023 57 40 330
info

.

Kleine Krocht 2

IR
-

Druk: Dijkman

staande ova-

ZANDVOORT SCHOON
genoeg van de sneeuwoverlast!?

Design Zandvoort

-

06-1139

H78

m

•

is

g.;

Verspreiders

z

dvertenties en/of tekste

nde

tert.

uitd ..kkelijke

n uit de
toestem m ngvan

u l

é„ :, B ™.

ismel

^J

w

rryy

Hypotheekadvies door Erkend Hypothecair Planner

met

gladheidbestrijding.

hem

als u

de afvalbak en grofvuil zo gunstig

neerzet.

van overtuigen dat

in

tiel,

is

wellicht ook een reden

om

de aandacht te

KCA, koelkastenen elektrische apparatuur moeten apart worden

ingeleverd.
t

Nog

bruikbare spullen

uit

het huishouden kunnen naar

de Schalm en grofvuil moet ordelijk en zonodig gebundeld worden

aangeboden. Of het nu waait, regent of sneeuwt: Samen houden we
Flfiïihfila

onRiiintistiiriRn

uunnr

pn

wanneer het
|

Tel

de bunker plaat-

u

schikt.

023-5718731

www.gsfinancielediensten.nl

er

selijk

moet

Ik

toch echt gaan

wat

dat vre-

is

houdt

balen. Mickey

het echt niet langer vol.

Ik

heet toch niet voor niets:

Ada Mol. Jas

uit,

het

en oh jee het water
ik

op

ijs

in.

Bah,

heb helemaal geen

zin.

de gemeente

is

Brrrrrr het

water

heel koud. Het

is

is

echt

omdat

ik

zo van Mickey houd! Het

moest, of

ik

wilde of

niet,

toch gebeuren. Thuis toch

maar

alles vertelt, in

geu-

ren en kleuren."

Hoofdprijzen

decemberactie

er-

meer ongevallen
geweest dan
Dan

sen en uiteraard sponsors

zijn

De streefdaturn voordeopening heeft

er geteld zijn.

BMZ gesteld

op

5

men

pas kan

eisen

dat de gemeente de

verkeersveiligheid

ZANDVOORT SCHOON!?

Bel

voor meer informatie de reinigingscon-

troleuren/of de meldlijn 023-5740200.

in

om

Zij

vraagt

iedereen die op deze roton-

Zaterdagochtend

deeen (bijna) ongeluk heeft
meegemaakt, dit ken baar te
maken via het klachtenfor-

gereikt.

de twee 4x4 voertui-

zijn

de

acht hoofdprijzen van de

OVZ decemberactie

uit-

De gelukkige win-

namen

grand

mulier op de gemeentelijke

naars

website.

café Danzee hun prijzen

de regio te

Aan het eind van

de middag werd besloten

in

Het

zal je

Dichter

bij

in

ontvangst. Gert van

Kuijk,

maar gebeuren

de nieuwe en zeer

actieve voorzitter van

Zee Ada Mol

ver-

OVZ

(Ondernemersvereniging

"We hebben

gen van de Zandvoortse

telde nietsvermoedend aan

Zandvoort):

Reddingsbrigade

Ankie Miezenbeek het ver-

125.000 lootjes iaten ma-

ten

verschuiven naar gescheiden aanbieden van afval: glas, papier, tex-

Exacte berekening van waar u maandelijks aan toe bent
Begeleiding tijdens het gehele hypotheek product, geen

zorgen over contacten met bank, taxateur en notaris
•f

allemaal bezig

U helpt hem geweldig

De huidige weersituatie

Onafhankelijk en duidelijk hypotheekadvies!

«/

we ons

Bedenk daarbij dat de vuilnisman de hele dag door de sneeuw ploe-

Schouten

mogelijk voor

•/

www.sportinzandvoort.nl

Press BV.

50 e Kemplaren

Hetgebruik

toegestaan

wil

zoals de bunker uitgraven,

aantal ruimschoots

gehaald." Van Duin

voertuigen

deze weken weinig te doen aan straatvegen en groenonderhoud.

Voorlopig houden

www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort

Oplage:

"Sporten houdt de geest
jong en het lichaam vitaal"

Diemen

Verspreiding: ZWO
Tel.

Groenestein

2042 JN Zandvoort

letsel zijn

het schoolplein blijkt dat
dit

rijden.
Er

offset

Visseringsweg 40

gebeurd. Uit de verhalen op

verbetert.

een aantal duetten.

ZANIWO'DHI
MJIUUN!?

6

oneevallen met

is

Redding nabij
Tijdens de extreme
sneeuwval op woensdag
6 januari was het ook voor
de politie nauwelijks mogelijk om met normale

I

Centrale redactie: Joop van Nes
06-1448 2685 joop@zandvoortsecourant.nl

minimaal

meer licht in de duistergekomen. Er moet nog
veel werk verzet worden,

mei 2010.

de

Tel.

Vormgeving:

hem nu

halen. Oh,

kre-

Wim

Voor

info en
aanmeldingsfomrulieren:
www. pi u s pu ntzan d voo rt n
023 57 40 330

drie jaar tijd,

nis

stichting
ren

Woensdag

Overige dagen op afspraak.

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

echt een oen!

uit

onder

april

Stijldansen voor paren

Start: 3 februari

in

moet komen en onderte-

Versteege.tot klassieke liede-

Woensdag 20:00 - 22:00 uur

namelijk een plek waar

er

aanschrijven.

Website bouwen en onderhouden

I

2042 JN Zandvoort

ziet

is

schriftelijke bevestiging

Cantatori

leidingvan dirigent Jan Peter

GRATIS

heel Zandvoort en Bentveld

meente. MaarVan Duin

dat anders: "Een black spot

deuren
I

dus geen

is

'black spot', aldus de ge-

en

bekende musicals

Allegri 'beperkten' zich

9:30 - 21 :00 uur

kan-

als

kening van een contract,

ingestudeerd die prima

1

om de officiers

van de zuidduinen aan te

museumbunker.
Hoewel er eerst nog een

van dirigent Ed

de verf kwamen.

Zwangerschapsyoga
Start:

in

is

tact heeft gezocht

tinebunker aan het begin
wijzen

gevuld. Het

Wim

All In

gelegenheid een aantal

Start: 21 januari

4 februari

Donderdag

info@zandvoortsecourant.nl

vinden. Het

werken

Wertwijn, hadden voor de

Donderdag 20:00 - 22:00 uur

COLOFON
Kleine Krocht 2

aangegeven meetewillen

een uitsteken-

helemaal vol maar toch

zeker voor

13:30-15:00 uur
20:30 -22:00 uur

Verschijnt iedere donderdag en wordt

is

dat

leeftijd

overeen prachtige geoefende

straten

ANBO-koorVoor Anker, on der

YogActive
Donderdag

Start:

doen?Tjonge, die Mickey

weinig ongevallen plaats

Na de oprichting van
BMZ, anderhalf

ren.

nemen.

datondanks het barrewinter-

niet

Volwassenen & computer

023-5732752

solos op zich te

goed gevuld was, weliswaar

haarlem.nl

huis-aan-huis bezorgd

Amsterdams accent

het pas

de gaten.

in

Wat moest Ada nu toch

bericht over Trudie

de kogel door

in

geboren nieuwejaarte ho-

en Mickey

Zandvoortse Courant

de bunker: Waternet heeft

Museum

Zandvoort (BMZ)

Niemand had Ada

water.

de

en daar een beetje

van Duin, die con-

met de
gemeente over de onveilige
verkeerssituatie op de rotonde Van Lennepweg. De
gemeente stelde dat er een
duurzaam veilige rotonde is
aangelegd, waar bovendien

Een geweldig bericht kreeg
stichting Bunker

onver-

weer met spekgladde

en trottoirs de Agathakerk

KW

Kantooradres:

heerlijk,

jaar terug,

Parklaan 36, 2011
Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.

Tel

een

ijs

Een Nieuwjaarsconcert dat

pluspunt

Digitale

'"ftüXlc^ f

stichting

Raadhuisplein

www.iizn-nederland.nl

Uitvaartcentrum Haarlem

in

valst

HEMA Zandvoort,

voor al Ww bloemurerken.

Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.

Tollensstraat 67,

rotonde?

waarna nog een

nummers werd gebracht

veel

Al eerder heeft

achter een accordeoniste de

twintigtal minuten een aantal

Ada zag het

glad.

gebeuren en schrok zich
dood. Keek eens rond, lag

blijven.

Onveilige

op de planken heeft gebracht,

tot 18.00 uur.

rooster.

jullie

Brieven aan

en ^roen

uitvaartondernemer in Zandvoort.

van 16.00

worden aangepast

aan

snelle hulp gega-

randeerd

Wim

Hildering afgelopen jaar als

jubileumstuk met veel succes

Bluijs

14 januari 2010

•

DOOR

w DE BADPLAATS

was

voor de toehoorders een

02

OOG en OOR

in

in

te zet-

de omgeving van

haal van haar

hond Mickey.

Haarlem. Bewoners van

Als knipoog

Haarlem moesten wel
wennen aan de twee

daarvan het volgende rijm-

oranje reddingsvoertuigen

Zwanenmeer. En dacht,

even

die

met blauwe

verlich-

doorde straten reden.
Dankzij de Zandvoortse
Reddingsbrigade kon in

ting

pje.

"Mickey

maakte Ankie
liep

ga lekker op het
keer.

langs het

ijs

ik

voor een

Het duurde even voor-

dat Mickey het door had.

Het

ijs

was

veel te

dun en

ken en er
veel over.

zijn er

echt niet

Dat betekent dus

dat de actie goed

geslagen

bij

is

aan-

het winkelend

Zand voorts pub hek. We hebben vierweken lang
prijzen

mogen

circa 25

uitdelen en

dan nu de acht hoofdprijzen" aldus Van

Kuijk.

^

!

;

nummer

Zandvoortse Courant

VVV Zandvoort op Vakantiebeurs

De meest actieve makelaar van Zandvoort!
sein

Deze halfvrijstaande woning in Zandvoort-Zuid is
gelegen aan een idyllisch laantje met veel groen
dichtbij de Amsterdamse Waterleidingduinen en het
bekende "Zwanenmeertje". De woning beschikt o.a.
over 3 slaapkamers, een gastenverblijf of praktijkruimte, een ruime garage,een diepe zonn^»rt ïrtuin
met terras en een zéér roya|p^'.%C <l\J eerdere
auto's. Heerlijk rustig" «*lV|.YVii rijne locatie nabij

Deze ideale eengezinswoning beschikt over 3 slaapkamers en een prettige achtertuin met achterom. De
woning is gunstig gelegen aan een rustige straat en
op slechts 250 meter van het strand! Achter de woning
is een speeltuintje met extra parkeergelegenheid
aanwezig. Bent u op zoek naar dé geschikte eengezinswoning dan bent u van harte welkom voor een

is

de Jaarbeurs

Utrecht het start-

Tijdens de opening

gegeven voor de Vakantiebeurs 2010. Vanzelfsprekend

twee onderdelen

Afgelopen dinsdag

in

is

in

ook Zandvoort aanwezig op de grootste Nederlandse

beurs voor aansprekende arrangementen, leuke dagjes uit

VVV Zandvoort

en verrassende week(end)jes weg.

genwoordigt

in

verte-

de stand van Noord-Holland dé badplaats

op

Ideale gezinswoning
ilaeatie in Zandvoort-Zuid;

.Voonopp
Joon oppervlakte
ga sten v e r bl

i

m*

ca. 130

jf/p ra kti j k r u

•

i

mte

•

Royale oprit voor meerder auto's

•

Perceel grootte 413

•

Ziewww.greevenmakelaardij.nl

m

!
,

•

bouwjaar

•

Zandvoort

De woning

geheel

is

Aantrekkelijke lichte

Royale

Zandvoort-Noord

480

m

J
,

€
!
,

glas, Intergas

23.500,=

CV

ligt dit

m

alles te

;

rffe""-

details.

zeer ruime bedrijfspand

is

is

te bereiken via

voor vele doeleinden geschikt

opslagruimte

een gedeelte te huren van de

Parkeergelegenheid op terrein en buitenruimten

•

Alarminstallatie aanwezig;

Huurtermijn

Waarborgsom

1

meester van Amsterdam Job

Cohen enoudBZN-zangerJan

hierbij

details.

Huurprijs:

€

BTW en

3.500,= p.m.

•

jaar optie,

ja

maximaal

is

Ideale starterwoning in een heerlijke omgeving;

•

Voortuin en achtertuin

3

ku

I

,l.i

:

(I

;

1

ö.jj.

Louis Davidsstraat 15

2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

Jazz café

zijn

vrouw

Alex,

't

21.00 uur

in

-SPOOR

5 in

café

aanvang 16.30 uur

WV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

thuis!

Een ieder die de Vakantiebeurs en natuurlijk de

zal.

de

WATERSTANDEN

W

WV Zandvoort wil

standvan

Ook

nog tot en

bezoeken, kan

dit

met zondag

janua ri.

17

ZA
ZO

16

sjoelkampioene

MA

18

jarige Leah Bos uit Zandvoort

is

uitzinnig van blijd-

schap. Via de voorronden van het songfestival 'Kinderen

details.

zij

zich geplaatst voor
in

theater

't

land,

is zij

uit

de grote

Spant

Samen met nog 10 andere zangtalenten

uit

een groep van 260 uitgekozen

in

finale

Bussum.

Noord-Hol-

om

Dinsdag

12

januari

werden

in

Café Koper de open kampi-

oenschappen Sjoelen voor dames georganiseerd. Veertig

dames hadden
de

zich

aangemeld en streden fanatiek

Hanneke van Dam ging

eretitel.

er

om

aan het eind van de

avond mee vandoor.

14

Hoog

Laag

A

Hoog

Laag

03.10
03.48

11.06
11.45

IS. 23

23.44

00.30
00.45
00.55
01.14
02.06
02.24

04.21
04.55
05.29
05.59
06.31
07.06

T

Hoog

n
1/

Dl

19

WO

20

DO

21

15.54
12.09
12.35
13.15
13.50
14.19
15.06

16.28
17.00
17.35
18.16
18.46
19.16

SPOTLIGHTS

naar de

AXarêoes

provinciale finale te gaan.

woidt

•

Dakkapel aan de voorzijde van de woning.

•

Woonoppervlakte 50

•

Ziewww.greevenmakelaardij.nl

!
,

•

19 januari 2010

IS iaat

Alarminstallatie aanwezig, airco bouwjaar

•

Alle

zondagen koopzondag

Vloeroppervlakte

inhoud woning 165 m',
•

ca. 1920;

voor digitale plattengronden en details.

ca.

95

m

in

€ 239.000,=

Van Harte

2001;

ca.

Zandvoort;

;

details.

Onze Dommel wordt 16januari 30 jaar!!!

k.k.

turn
SuzanneGreeven

gefeliciteerd

Papa, Mama, Maaike, en Ödie

1

Ziewww.greevenmakelaardij.nl
voor digitale plattengronden en

Vraagprijs:

De aanwezige heren moch-

,1

die

en

klaar voor de drukte die

ten tijdens

in

meezin-

Duijts! In

met achterom

en stenen berging;

GREEVEN

gezellig

hier-

kans op een di-

VVV-

Zandvoort

beurs nog brengen

bij

Hannekevan Dam

De 9

Ziewww.greevenmakelaardij.nl

in Zandvoort nou niet te vinden?
Deze bedrijfsruimte is op een goede en levendige
locatie gelegen midden in het centrum. Het is voor
vele doeleinden geschikt zoals detailhandel of
kantoorfunctie. Op woensdag is de wekelijkse markt
om de hoek en de herontwikkeling van het Louis
Davidscarree biedt een goed toekomstperspectief. Het
pand is 18 meter diep en heeft naar binnen draaiende
deuren aan de voorzijde. U wilt als zelfstandige niet
meer huren en eigenaar van uw bedrijfspand zijn?
U bent van harte welkom voor een bezichtiging!

is.

•

m

VVV

Kom

van Frans

aanvang 1630 uur

actie-

flyers

natuurlijk de kersverse
is

als

de burgemeester en

ner

'Kinderen voor kinderen'

van

Wie weet Videoland

met voor- en achtertuin dat nou hebben! De woning
beschikt o.a. over een woon- en eetkamer met open
keuken v.v. diverse inbouwapparatuur, een badkamer
met ligbad en inloopdouche, 1 ruime slaapkamer en
een aangebouwde stenenberging welke ook van bin-

bouwjaar

Degenen

liedjes

Wapen van Zandvoort, aanvang

café Alex,

Plaatsgenootje naar finale
3 jaar;

iden huur, indexering

3

voor digitale plattengronden en

nutsbedrijven.

Waterleidingduinen. Laat deze knusse tussenwoning

k.k.

de nodige

Clement met

café

Jazzcafé -Papa Luigi eamici

DO
VR

op 26 februari aanstaande

149.000,=

met een

Uitgerust
kaart,

aanwezig.

mee óók nog

'Zin

Zandvoort'-arrangement.

in

gids 2010,

voor kinderen' heeft

€

daar-

zij

5 in

Frans Duijts avond

gen op de

4

toepassing;

excl.

Vraagprijs:

Tevens gaven

het startsein voor het

Ook de Zandvoortse wethouder van Economie en
Toerisme, Wilfred Tates, was

aanwezig;

•

mee

themajaar'Watersensations'.

-SPOOR

aanvang 1630 uur

het geheel;

i.p.v.

•

•

Keizer.

te verkopen."

gement boeken, maken

Noord-Holland stand

puteerde Jaap Bond, burge-

lichte industrie etc.

om

Dinsdag, tijdens de vakdag

)

'Zin in

tijdens de beurs een arran-

feestelijkgeopend doorgede-

de

om

een

Jazz café
Alex,

Zand voort '-arrangement en

En één van die toeristiis

Jazz in Zandvoort -Trio Joh an

gast Jasper Blom, De Krocht, aanvang 14.30 uur

wel

producten' allemaal te koop

sche producten
van de Vakantiebeurs, werd

dit jaar

dagje meehelpen de

open voor de consu-

ment, die het leuk vindt

'

in

Lemmens

te zien welke 'toeristische

zijn.

Concerts- Openingsconcert:

heel bijzondere hulp.

bieden heeft!

Woensdag gingen de deuren

denkt u aan opslag voor auto's, voorraden, distributie,

Maar weinig woningen kunnen zeggen dat ze een
prachtig vrij uitzicht hebben over de Amsterdamse

nenuit te bereiken

,

Oomstee. aanvang 21.00 uur

Heemsteeds Philharmonisch Orkest.

Onze
burgemeester Niek Meijer
komt namelijk ook een

vincie Noord-Holland van

A.

!

we

Jazz- Clous van Meedelen Quartet

café

Classic

Protestantse Kerk, aanvang (15.00 uur

WV Zandvoort, "en hier-

voor krijgen

:

k.k.;

perceel gg

Het bedrijfspand

auto's.

hoog). Het bedrijf

perceeloppervlakte 94 n

voor digitale plattengronden en

(water)temperatuur de pro-

met bedrijfshal, kantoorruimte, pantry,

m')

minimaal 4

zonnige tuin op het zuiden met berging;

Ziewww.greevenmakelaardij.nl

m

de entree of via de overheaddeur {3.65 breed x 2.85

woning met parkeermogelijkheden

Heerlijk

Woon oppervlakte 130

•

100

buitenruimten en parkeren op eigen terrein voor

aan de voor- en achterzijde van de woning;
•

ca.

voor digitale plattengronden en

(ca.

woning

•

dubbel

Ziewww.greevenmakelaardij.nl

In

indeling én 4 slaapkamers;
•

v.v.

aangeboden, vraagprijs:

Woonoppervlakte

•

Mogelijkheid
•

het strand

Tevens wordt er een garage aan het Fenemapleii

•

voor digitale plattengronden en details.

Deze royale en moderne woning is verdeeld over
3 woonlagen. De woonkamer heeft openslaande
deuren naar de tuin, er is een moderne keuken met
inbouwapparatuur, 4 slaapkamers en een luxe badkamer met stoomdouchecabine! Deze dijkwoning
heeft veel ruimte en is gunstig gelegen nabij scholen
het centrum, het strand en de duinen. Parkeergelegenheid treft u in de directe omgeving, zowel
voor als achter de woning.

m van

slechts 250

Oomstee
in

'

2010 eigenlijk wel te overvan

14 januari 2010

ver-

we

kocht en dat hopen

treffen",zegt Lana

elke

bij

;

VVV

hebben we

arrangementen

vee!

de wa-

je

men de con-

clusie trekken dat

Parkeermogelijkheden op achtergelegen parkeerterrein;

t.k.

circa 1954;

watermeter', een leuke

'de

Vervolgens kan

eigen land' door-

in

Zandvoort dankbaar gebruik
van. "Vorig jaar

tijdens de vakantiebeurs

tertemperatuur kan meten.

bezichtiging!

de zuidduine>^^^%^^.*?n het centrum.

•

de trend 'Lekker

zal

zetten en daar maakt

water centraal staat en

in

2010

weg

het

in

kader van het themajaar

gepresenteerd: een film
over Noord-Holland waar-

gadget waarmee

van de provincie.

in

02

EVENEMENTEN AGENDA

2010

werden

Meest verkopende makelaar
Zandvoort 2009! (bron:

in

NVM)

Van

kleins af

aan wist haar

moeder dat Leah een
terbeest(je)' zou

na

gaan wor-

den. Al vroeg zong

[)FS
RIRDFNEI
WONEN

'thea-

zij

eigen

teksten en op haar derde
zij

op

ballet

is

gegaan bijConny

Lodewijk. Toch

was de muzi-

kale kant

meer haar ding en

nu leert ze keyboards

bij

de

Zandvoortse muziekschool

New Wave.

Binnenkort stapt

ze over naar gitaarles.
volgt

zij

Ook

nu zangles ter voor-

bereid ing voor de grote finale.

dit

kampioen-

gewonnen door Hanneke
van Dam. Overige uitslag:

schap niet sjoelen maar wel

Helma

luidruchtig joelen. En dat

Dam

werd veelvuldig gedaan

Bluijs

als

ondersteunende begeleiding
in

de

la

nge voor ronde, die

uit-

(83)

Bluijs (91), 3.

(88),

2.

Anita van

gedeeld

4.

Ellen

en Belinda Göranssen

en

6.

Dinsdag

Olga Poots

23 februari

(80).

wordt

de finaleronde opleverde. De

het 2e Heren Open Sjoelkampioenschap gehouden.

afsluitende en spannende

Aanvang

eindelij k zes deel

finale

nemers voor

werd met 93 punten

vingen

19.30 uur. Inschrij-

zijn

nu

al

Als je Jesse

ziet,

roep dan "Woef!"

Lieverd, gefeliciteerd

met

je verjaardag!

welkom.

J>

.

nummer

Zandvoortse Courant

De makelaar die voor elke woonwens

DDD
rRENDMARK
MAKELAARDIJ

Kijk

sleutel heeft.

op www.trendmark.nl

Enthousiast

Een afvaardiging van Sociaal Zandvoort

Klantgericht

Paap, heeft afgelopen vrijdag hun allereerste verkiezingsprogram aan burgemeester Niek

tel.:

onder leiding van voorzitter/raadslid Willem

De afgelopen weken

Meijer overhandigd. Het

023-5734712

komende vier

tevens de eerste politieke

is

hun programma voor de

partij die

van de VVD

DAK

leuke conditietraining

in

voor

de buitenlucht!

-

LOOD

Loo dwerkza amheden

Z: iksn

Hemelwater afvoeren

D

de gemeenteraad, op de

was

Dinsdag 20:00 - 22:00 uur

GBZ

er

op welke

i

:"'."

Ook voer

l'.'ï

r/a'

Intuïtief

Woensdag

ondahoüd

ai

uw

poorkoinenjic

-JZ

Iedereen die zich per telefoon of via onze
inschrijft voor 1 februari profiteert
van een aantrekkelijke korting:

geen

€

95,-

1

maar

zaterdag:

AakaAi »

Start:

suii'.ti.'rvcrka:

Tel:

023-"3

€

59,-

WW

trainingen!

1

APK

uur,

Onderhoud en

Bel:

reparatie alle

Occasions

in

-

Het allereerste verkiezings-

19 januari

Fotografie
Start:

Curiestraat 10, 2041
F.

023-5733793

E.

CD

1

uur

periode

februari

is

is

er

voor

vinden dat het belang van de

Zandvoortse inwoners een-

alle bur-

\

'.

.' '

T.

023-5733792

autobedrijfkarimo®planet.nl

Wij bezorgen voor ieder wat wils, zoals broodjes, saté,
spareribs, diverse visgerechten of een uitgebreid diner.

U kunt het zo gek niet bedenken!
Let Op! Ook de semorenmenu's a € 7,-en de daghap a € 10,-- bezorgen wij gratis!

vanaf 15.00 uur
Gezellige

met

Kericstraat 14,

Geopend

lekkere hapjes

2M2 JE

Zandvat..

va.. 9.00 tot 22.00 uur

Woensdags gesloten

Bel: 5712102
k Ü k ™or Oiefr info
www.harocamo.nl
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ons

Henk Keur na afloop van

_ <#
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Nico Blom {46)

Dr.

is bij

het

LUMC

-

en

is

café

bij

was

met

als specialisme hartrit-

kinderen. Nico Blom

hier zijn carrière

jongstleden

Leiden aangesteld als

in

woont

Zandvoort

in

begonnen op de Mariaschool. Vrijdag

zijn oratie in Leiden.

BY CHRIS KUIN

om

de

als

re-

te zijn.

kieslijsten.

Dagelijks geopend vanaf 10.00 uur

mogelijkheden!!

wethouders-

Michel Demmers.

lijst

komen. "Erwas eventueel

een mogelijkheid geweest
ik

als

het bestuur van de VVD een

verzoek zou doen

de

lijst

om

mij van

te halen voordat die

De

drie.

zijn voor: 4.

oud-bijzonder commissielid
Charlotte Jongmans;
Draijer, het

5.

Joke

huidige raadslid

voor GBZ; 6.Cor

Draijer;

7.

het

huidige bijzonder commissielid

Cor van Koningsbruggen;

STheovan Koningsbruggen;
Carree; 10. oud-raads-

9. Lars

in relatie

lid

Jaap Brugman;

Visser en

12.

11.

Dennis

Michiel Jansen.

Onenigheid over afschieten damherten

tot het

ontstaan van hartritmestoornissen en klinisch onderzoek

Gemeente Amsterdam en de

aan hartritmestoornissen.

het begin januari niet eens geworden over de overlast die

Verder participeert

hij

in

provincie Noord-Holland zijn

de damherten veroorzaken. De provincie wil dat de dam-

samenhangen met

het gaat

om

voedsel

Ontheffing voor afschot

De gemeente Amsterdam,
herten

in

de Amsterdamse Waterleidingduinen worden

af-

geschoten, de gemeente weigert dat vooralsnog.

Waterleidingduinen,

is

ver-

antwoordelijk voor het flora-

en faunabeheer. In 2004 is
Amsterdam gestopt met het

vo-

wildbeheer en inmiddels

Blom participeert sinds 2000

het aantal damherten

ook

jaar tijd verhoogd.

in

ei-

genaar van de Amsterdamse

het Kindercardiologisch

in

is

5

De afge-

Project Suriname: jaarlijks

lopen

Entrecote

worden kinderen met een

op ambtelij ka Is op

aangeboren hartziekte ge-

niveau contacttussen de pro-

jus van

kastanjechampignons

screend

zustercentra

seerd

in

katheterablatie be-

met

van het Academisch Medisch

handelingen

Centrum (AMC) en het VU

hartritmestoornissen. Verder

medisch centrum, vormt het

heeft

kinderhart cent rum
Centrum Aangeboren
Amster-

hij

zich

bij

kinderen

toegelegd op

in-

teidse

terventies via hartkatheterisa-

het

tie bij patientjes

Hartafwijkingen

2042 LC Zandvoort
023-5736680
www.restauranthugoos.nl

dam/teiden (CAHAL). Blom

bij

met aange-

boren hartafwijkingen. Sinds

2000

Blom

LUMC

kort

rtdvMf 1

worden

reizen

is.

Sinds 2005

om

er in het
ingre-

mening
in

het onderdeel damherten

hekken en wildroosters een

centraal staat. Daarna zal een

oplossing

Gedeputeerde

rechter het plan toetsen en

Zo vindt gedepu-

Bond

is.

pen te verrichten. Vorig jaar

lijk

heeft Blom voor dit project

teerdeJaap Bond dat ereerst

ten,

een beheerplan moet komen

van wildwerende hekken niet

mede

waarmee onderzocht wordt

zal

gezegd de afdeling

Kindergeneeskunde. Blom

is

de enige kindercardioloog

in

Nederland die

is

gespeciali-

Rotaryclub Zandvoort,

Project in

Suriname

Het onderzoekvan Blom
zich

richt

op de ontwikkeling van

het prikkelgeleidingsysteem

uiteen.

door met (oud)plaatsgenoten

of afschieten van de dieren

WillemJubels, Wouter Kolken

nodig

George Polman de marathon
van

New York te

lopen.

gedegen fauna-

of het plaatsen van extra

De meningen van de gemeente en provincie lopen duide-

een bijdrage ontvangen van

het

over de aantallen

beheer plan komen waar apart

Hij wil eerst

plaatsvervangend hoofd van

bij

Amsterdam, waarbij

is

kijken

weten.

de afdeling Kindercardiologie.

is

bestuurlijk

het dossier. Voordat er af-

er eerst een

door Nel Kerkman

UJMC werkzaam

is

zowel

geschoten kan worden moet

ook teams van CAHAL

naar Paramaribo

Academisch Ziekenhuis

er

ambtelijk er geen verschil van

nodig, voor

Leiden overgebracht, hetgeen

zeer kostbaar

maanden was

vincie en

Paramaribo.

in

ze, indien

verdere behandeling naar

het Willem-Alexander

binnen het

Bezoek ook eens onze website:

het Academisch

Sinds de late jaren zeventig

Samen met de

Zeestraat 36

Spöi-Sr.ijd 1 a

in

Ziekenhuis

cajun kruiden gebakken zalm

Huisgemaakte Apfelstrudel
met kaneelijs

Kinder- en Jeugdcentrum,

www.sportinzandvoort.nl

kan hijdusnietbijGBZopde

Nadat de deuren weer ge-

is

wordt gevolgd door oud-

raadslid Astrid v.d.Veld en Leo

#*#

Dinsdag gesloten

ome

de

bij

derhalve zo een

lume of drukoverbelasting.

Lunch - Diner- Terras

Iets te vieren?

on-

is

Aangezien Paap

verklaring heeft ondertekend,

het program, dat tevens

van het hart

die

of

Kreeftensoep

#**

Informeer naar

hij

aalzandvoort.nl staat, door

Hij

overige plaatsen

herroepelijk.

op de website www.sozci-

Lijsttrekker en

kandidaat

ondertekenen en die

VVD staat, en

beamen. Meijer beloofde dat

ver-

Miezenbeek staat op

op de negende plaats

maar

zal lezen.

moet een

lijst

klaring van ondersteuning

met aangeboren hartziekten

Gerookte rib-eye

met halfgeslagen room en cognac

of

Bezoek ook eens onze website: www.wapenvaDzan
Gasthuisplein 10 -2042 JM Zandvoort
Jeroen en Bart Schuitenmaker Tel.; 023-822 3780

GBZ

Definitieve kieslijst

dwingend

kamerfunctie van patiënten

met een mayonaise van rode pesto

in

-

ceremonie strijd lus-

penningmeester Kees

onderzoek naar de rechter-

Blackened zalm

uw
Ontbijt

niet

een

aan ook

finitieve kieslijst vastgesteld.

is

onderzoek aan interventies

driegangenmenu voor € 29,50

jarïuar;

FrOAS iiWjts OY0t\&

klein e

Visser kon dat alleen

via hartkatheterisatie en in

met een

vcwra-f 21.ÖÖ

voor

in

hij

Zandvoorter wordt hoogleraar

pluspllh*
r
r
t
;

HUGOOS

Geenzin om te kokkerellen? Gewoon Harocamo even bellen!

Amsterdamse middag

mag

taris

de

tig en

opend waren kwam naar
voren dat Paap, gedwongen

info en
aanmeldingsformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl
023 57 40 330

Hr.R0Cfl.fi0

Zondag 17 januari

staan. U

hieropaanspreken",zeisecre-

aan de ouderen en zwakke-

mestoornissen

&nt4tt*7

moet

traal

gers en geeft extra aandacht

hoogleraar Kindercardiologie,

.

ons

in

verkiezingsprogramma. Wij

ontstaan. "Sociaal

Zandvoort

onze samen leving. Dat

ren in

kunt u terugvinden

af-

SP, die

Voor

Mo

Zandvoort

van de

is

gedurende de huidige raads-

Maandag 20:00 - 22:00

merken

www.autob edrij fka hm o.nl

www.OuatroBT.nl

heb dat

tijdens de vergadering de de-

het gaat

10 maart

Aquarelleren

en verkoop

Karim en

06-53227486

Mail: info@quatrobt.nl

Eindelijk leuke conditietraining!

Ik

aldus Paap

Tevens gaf

de wethouders kandidaat

De leden van GBZ hebben

program omdat SZ een

10.00-11.15 uur.

op",

actie.

van GBZ kon komen.

op een

±W0

fite 023-573 1193

Start:

strandtent Havana.

t.h.v.

Afgelopen donderdag

De Kieswet

Dinsdag 9:00- 11:30 uur

Verzamelplaats: Boulevard Paulus Loot

de Kiesraad zou worden

ingediend.

gedaan endussta ikerbijde

VVD

door de Kieswet, niet op de
lijst

9:45 - 21 :45 uur

splitsing

woensdag: 19.30-20.45

Trainingslijden:

plaats.

lianci'rkzuatiiiiCiii':;

<Vh, i.„ii, offerte of

website

betaalt

zou komen

Iedereen die een plaats krijgt
Voor

ijig

i

kieslijst

14 januari 2010

na de besloten algemene ledenvergadering van

tekenen en schilderen

Onze

trainingen zijn zeer verantwoord
en voor iedereen toegankelijk.

fractievoorzitter

duidelijkheid.

Zfflfctüeric

Sii\'7.üf Jiln;'

,

'i;is:'.

in

te staan en zo ja,

maken

Start: 2 februari

Koper en

S'iinfk lakei:

l

opmerkzame aan-

Gemeentebelangen Zandvoort

•

GBZ

Goot vernieuwing ca reparatie

Pannen daken

D;7»f:'!'

Zelf kleding

EN ZINK KEF.:-:

-

dakbedekkingen

e

tijd

bij

niet

Amsterdam
pDak
L-KNTRU.K Zandvoort

nieuwjaar, hoog

er binnen het Zandvoortse politie-

De vraag was of Paap, de huidige

02

kieslijst
bij

melding van Fred Paap

collegejaren in de openbaarheid bracht.
(GBZ).

2010! Een

is

ke wereldje druk gespeculeerd over de

Persoonlijk

Mark Grote op

of bel

O.G.

(SZ),

op

Fred Paap niet

SZ verkiezingsprogram overhandigd

Flexibel

een passende

De Amsterdamse

ziet

hij

de hekken niet

zit-

vindt dat het plaatsen

voldoen aan het algemene

dierenwelzijn.

Daarmee

doelt

Bond op de andere dieren

pas dan kan er een vergunning

komen voor
ces kan

afschot. Dit pro-

nog tot eind 2010 du-

ren voordat de provincie een

aanwijzing kan geven, tegen

in

de wil van de eigenaar van het

wethouder Maarten van

het gebied die door te veel

gebied, dat jagers damherten

Poelgeest wil hier niets van

herten benadeeldworden

mogen

is.

?.\s

afschieten.

n

loivizli

#

/

^Mft\%\

Q<DOO<DQQ

!rsPlatfOf^

Orkest

De Krocht

in

wordt,

live"

ZFM Zandvoort precies 20 jaar.
vieren nodigt het bestuur alle medewerkers,
ex-medewerkers, sponsoren, adverteerders
en andere belangstellenden uit
voor de receptie op 9 februari 2010.

Dinsdag 9 februari bestaat
dit te

De Ondernemers
bedrijventerrein
terrein

is

in

Noord,

in

keer

Vereniging Zandvoort

Nieuw Noord

(OVZ) wil

2010

in

o.a.

de aanpak van het

stevig op de politieke agenda zetten.

Een

zeer

is o.i.

Als

start

willen wij, samen

met

politici,

ondernemers en vertegenwoordigers van

in

"Schouw" organiseren om

ter plekke vast te stellen hoe de situatie is.
in Pluspunt waar een vertegenwoordiger van de KvK
welke mogelijkheden er zijn om een bedrijventerrein met

het kort zal schetsen

succes

te

upgraden.

De

politieke partijen

hebben wij inmiddels hun

visie

gevraagd over de toekomst

uw

visie beter

stem

komende verkiezingen voor de gemeenteraad kunt bepalen.
ook tijdens die bijeenkomst presenteren.

verschillende meningen zullen wij u

om met

Ter afsluiting een borrel

uw

komst!

traditiegetrouw

een expositie

elkaar

bij te

Wij verwachten u op maandag 25 januari

om

praten over dit en andere onderwerpen

en augustus,

juli

15.30

ter

Komende zondag
van het

zijn

zal

De tentoonstelling in 2009
was ondanks het moeilijke thema 'Horen, Zien en

leden

2

Zandvoort. Blom (1965

)

in

het kader van Jazz

in

geldt als een van de belangrijk-

stesaxofonisten uit de Nederlandse jazzscene.

Hij

won

hoogte van Colpitt, Kamerlingh

de reeks

het meest geschikt

de expositie. Verder

geografische

niet alleen schilderijen en

beeldhouwwerken maar ook
poëzie, glaswerk,

fotowerken

de 'nieuwe' dirigent Dick Verhoef die

man

het orkest.

binnen- en

met onder andere werken

Momenteel

buitenland door diverse

van tudwig van Beethoven

orkestreizen zeer bekend.

(ouverture Corolian), Johan

Medewerking aan

Sebastiaan Bach (Pastorale

gitarist Jesse

Ruller heeft

uit
(tot

station Heemstede), Bentveld

of

van

een kwartet

hij

leidt

Haarlem (t/m Helmlaan,

hij

een Nederlands/

Amerikaans kwartet
Tevens

Bij

'Dialect'.

nog zeer jonge

verbonden

het

brengen: Fantarossie (con-

dus vin Mc-chc-lcn

de Protes-

toegan-

negende symfonie, opus g^
'Uit de nieuwe wereld', van
Antonin Dvorak ten gehore
brengen. Na de pauze is er

openschaalcollecte voor de

een gevarieerd programma

kerkgaatom^.^ouuropen.

'Op golven van muziek' zeer

De expositie

inspirerend en zal ook gekop-

augustus. De kerk

worden met de oecume-

peld

thema

is

van

t/m 28

3 juli
is

riode elke zaterdag

houden

is

iedereen wel-

Mochten
dan kunt

er
u

geopend
vrij-

toezicht.

nog vragen

terecht

Het

die pe-

in

van 14.00 tot 17.00 uuren

zijn er

nog een

bij

zijn

Marina

Wassenaar-N ijhu is, tel. 5712861
of 06-1508 4686,

moet worden. De ingeleverde

lijke

tentoonstelling

herkenbaar

zijn

met

het

thema. Vanuit de werkgroep

e-ma

Trio

Johan Clement

voor de gelegenheid

uit

zal

een

laude af aan het Rotterdams

andere bezetting bestaan. op
piano zal Johan Clement ver-

Conservatorium en vertrok

vangen worden door Rob van

In

hij

1989 studeerde

voor een halfjaar naar

New

York.

Eenmaal terug

31

u officieel

hij

een

Kreeveld en op

drums kunt

kelijk

is

met aan het

slot

een

renovatie van de sanitaire

voorzieningen

aanvang

om

is

in

de

kerk.

De

15.00 uur, de

Tentoonstelling 'Ontpoppen'

u

genieten van Gijs Dijkhuis die
Frits

de

een

tijd

dat er geen literatuur of opleiding aanwezig

Landesbergen vervangt.

was, vervaardigde Jan

F.

van Beelen (1936) handpoppen

kwintet met drie blazers op:

Uiteraard

Zut Alors! met onder andere

de contrabas bespelen en het

met koppen van papier-machéen met kleding van vodden.

Michael Moore.

igg3 richtte

geheel presenteren. Aanvang

Deze poppen gebuikte Van Beelen

Up High

in

maandag

mei 2010, na de inschrijving

bent

Nederland richtte

uit

f 2hj-

inschrijfdatum voor de
is

in

het orkest

uiter-

il:

wass42@hetnet.nl. De

kunstwerken moeten visu-

aangemeld.

hij

de groep

In

Five

op,

EricTimmermans

zal

De Krocht

is

om

14.30 uur

€ 15.
slechts € 8.

een jazzkwintet dat bestond

en de toegang bedraagt

uitdetopvan hetjongejazzta-

Studenten betalen

poppentheater.

Nu

vormen

zij

eigen gemaakte

in zijn

staan de handpoppen

de Zandvoortse bibliotheek. Samen met
derijen

nieuwe jaar

Nick van don U-e:.
Wcnnn Vc c n trto"n

2QJJIh!

fi

<

Sporen

p\an>

I

JirtriY

"i i"

y 21:ÜD

in

de vitrines van

zijn olieverf schil-

de basis van de tentoonstelling.

uit

het verleden

tekst en foto Nel

Kerkman

Edo van Tetterode

jVl-hs

iiud'.

Machteld Cambridge Quartet
MachttlnCarnbndje r»np Nick van de \Sos- piano,
Hans K.wjtam)ïi coiïImöjs X Vrrno Vcenendaai - AnjiTis

Aan de boulevard Paulus Loot staan een aantal beelden. Eén daarvan

is

de

replica Loeres,

maar verrassend

.

Zie wv/w.eomi.K'.:;\! vüü: vertere infójftiüila.

Aneson - ée&strsBt

'j? -

Zsndvoort

-

0S3 5fJ Hf 2f

-

ivww.oornsi^e.r

is

het dat er nog een beeldje van Edo van Tetterode aan

de boulevard

staat.

twee figuren

voor, getooid

bij dit

Het kunstobject Vuistvechters

met

het 'armpje drukken'

Tekst en foto Nel

drs. H.G.

Uw

de

maand

januari zijn op
in

jaarrekeningen

•

fiscale adviezen

•

Het beeldje stond oorspronkelijk

accountantscontrole

Thortcduatnit 6
1

3<M2

GM

administraties
/

/

boekhoudingen

management ondersteuning

Zindvoort

T«l

57

1

mi

in

de tuin van Edo van

dedeling dat het beeldje te koop was maar wel onder

vond

één voorwaarde. Het bedrag moest niet naar Edo worden

het een geweldig kunstobject en vroeg aan Edo of het

overgemaakt maar naar tien toegewezen goede doelen.

goede vriend van

Edo,

de tuin van

Museum staan

als

koop was. Edo's antwoord was: "Nee, het

tuin staan/'Jaren later belde Edo naar Peter

blijft in

mijn

met de me-

Toen Keiler het bedrag had overgemaakt, verhuisde de
Vuistvechters

in

1980 naar de tuin van familie

thema de Eenhoorn.

Bij

de

ABN AMRO bank is eveneens
werk van hem tentoongesteld
en

te

In

F.

van Beelen. De

20 olieverf schilderijen

in

de

bibliotheek zijn indrukwekkend.

Met name de

kunst-

werken met gezichten vragen
extra aandacht.

keramische sculpturen met

Vuistvechters
Tetterode. Peter Keiler, een

/

Zandvoort de

kunstwerken van Van Beelen

kunstwerkje een bijzonder verhaal.

het Zandvoorts

gesprekspartner

zicht van de veelzijdige kun-

stenaar Jan
In

drie locaties

Uiteraard hoort ook

Hup pelsen o ten

en persoonlijk adviseur
belastingaangiften

Kerkman

stelt

strooien hoed, die sa-

zijn.

geëxposeerd.

in

de bibliotheek

is

tot

30

De tentoonstelling 'Ontpoppen'

in

de bibliotheek Duin-

rand Zandvoort

is

keramische beelden

'Ontpoppen' te bewonderen.

Zandvoorts

Keiler.

krijgt

men een mooi

over-

tot 30

januari te bezichtigen, de

januari de tentoonstelling

Zo

GL

in

gratis

Amsterdam.

men aan

LN

Het concert
tantse kerk

expositie en de voorwaarden.

zal

uur.

i-jir.

cor M jcjï

'J"iijd:iy

Zandvoort
32
2042
•www. cafefier. n[

Nieuwjaarsconcert).

cert voor orkest en gitaar).

Voorde pauze

hetthema

ja zzsaxof 00 n

Quartet!
Cl

Scn Janssen

k-k-k

deWiener

een aantal stukken

Clous van Mechelen

Vanaf 17. OOuur

Live achter de piano.

(Radetzkym ars, de traditio-

aan het conservatorium van

eel

Swingend begin van

sr.

Philharmoniker tijdens het

In

Zondag 24 Januari

in

C-mineur) en Johan Strauss
nele afsluit ing van

zal

cent

paar zaken waaraan voldaan

aanvang 21:00

gitarist Ru die

Bos f1997) die een eigen

compositie ten gehore

inschrijving ontvangt u uit-

het

Vrijdag 15 jan:

wordt gegeven door de

cert

gebreide informatie over de

kom, amateur- of profesi-

Café Oomstee

dit con-

hoofdvakdo-

als

is hij

in

is

en patchwork. Er zijn zelfs

onele kunstenaars. Buiten
en

zal

1966 aan de wieg van

in

verschillende kunstwerken

willigers

OVZ

opvolgde. Soeteman stond

2007 Iman Soete-

in

het

waarmee hij in juni 2007 een
CD heeft opgenomen. Samen
met pianist David Berkman

kun-

Munterslaan) meedoen.

Blom op

Samen met

een

er

is

en

lijn

nen alleen kunstenaars
Zandvoort, Aerdenhout

divers

is

voor

zijn

aanbod aan kunst was

Natuurlijk

|

meteen

is

2010 openen. Het orkest staat onder leiding van

veel fronten actief.

lentin Nederland.

werken

Regio gebonden

Mede namens het Ondernemers Platform Zandvoort
de Kamer van Koophandel

in

Meervaart Jazzconcours en de European Jazz Award.

om

bij u

Zwijgen' een groot succes. Het

nische kerkdiensten.

Ondernemer Noord en bestuurslid

JfaCtestraat

Protestantse kerk

in

Het eerste Kerk pi ei neon eert van Classic Concerts

topsaxofonist Jasper Blom de gast

Johan Clement

Trio

Het orkest
2010 komen

vriendelijke groeten,

Dennis Spolders

RUUD JANSEN

de maanden

de Agatha kerk aan de Grote Krocht.

in

verkocht. Ditjaaris

Onnesstraat40.

Met

€
1t

in

door Nel Kerkman

met

Aan de

tijdens de

Uiteraard zullen wij de diverse politici blijven attenderen op dit onderwerp.

"Zegt het voort, zegt het voort"

weer

al

te overleggen welke

van het bedrijventerrein. Mogelijk dat u mede op basis van hun

18.00 tot 20.30 uur
Muzikale omlijsting: Ruud Jansen

en er volop geschaatst

deel van het

de loop der jaren verpauperd en een gedegen integrale aanpak

de pers, een

Tijd:

is er,

gewenst.

Vervolgens een bijeenkomst

aan zee
Boulevard Paulus Loot 28
2042 AD Zandvoort

Locatie: Take Five

is

de Lokale Raad van Kerken Zandvoort

is

druk doende met de nieuwe zomerexpositie. Voor de vijfde
Beste ondernemers

Wij rekenen op

14 januari 2010
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een klapper! Het Heemsteeds Philharmonisch Orkest

Hoewel het nog een witte wereld

Zandvoort, 9 januari 2010

Om

Jasper Blom

Kunstenaars gezocht

02

Heemsteeds Philharmonisch

**#r mttt mtfjb ***«/

"ZFM Zandvoort 20 jaar

nummer

Zandvoortse Courant

»i^"
jz>

.

bij

Museum

het

tot 7

februari.

^>

Sneeuwpret in zandvoort

Heden Verleden
Sneeuwpret: toen en nu
Een ongekend genoegen
plaatjes

houten

is

de gevallen sneeuw voor de kinderen. Het levert mooie

op met besneeuwde bomen en sleeën
sleetjes

in

de duinen. Heel vroeger werd met

vanaf de Strandweg zo het strand op gesleet. Tegenwoordig bestaan

sleeën steeds vaker uit plastic en ook een plastic vuilniszak kan de pret verhogen.

—

*'

*

%

Wte$0£j$.
v

Jammer genoeg

door Nel Kerkman

De Strandweg was één
van de oudste en belangrijkste toegangs-

wegen vanuit

het
dorpscentrum naar het
strand. Vanaf kop Kerkstraat liep de weg toen
nog zonder bestrating
richting Rotondeschuin
naar beneden. Aan deze

weg was

in die tijd ook
het eindpunt van de
paardentram, waar
een dienst
werd onderhouden om

destijds

de treinbezoekers vanaf het spoorstation

bij

de Passage aan de Van

naar de
Strandweg te brengen.
Speijkstraat

bestaat

de Strandweg van 1800
niet meer. Ais je de oude
Zandvoorters moet geloven was deze weg dé
sieebaan van Zandvoort.

Wanneer

je

het

goed

deed dan gleed

noodvaart op

je

je

met een
houten

sleetje tot

aan de vloedlijn

en soms

in

zee.

sleetjes

werden speciaal

Deze platte

gemaakt door wagenmaker Robbert Loos.

Behang- en schildersbedrijf

Gemeente Zandvoort

Arnold NijkampTel/Fax
31

uw

Vooral

o-

«MniHflH
Dorpsgenoten

Aanmeten
therapeutische

behang-, wit- en

elastische kousen,

schilderswerkzaam heden

hulpmiddelen, braces,

www.arnoldnijkamp.nl

diabetes sokken,

Kabel-internet/adsl

slechtziende artikelen,

Tekst en foto Nel

nummer

Zandvoortse Courant

umm

Paap 06-51815360.

L.

571

72 Mobiel 06-54 2^4 259

02
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Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Dooioffensief slaagt uiteindelijk
Deze winter komen sneeuwiiefhebbers royaal aan bod

Kerkman
en

we mogen nu

al

spreken van de sneeuwrijkste win-

verband pantoffels,
ter sinds het seizoen 1978/79. Velen herinneren het

installateur helpt

\^

O
O
\J

bodylotior Dn tandp

bij

PC-PROBLEMEN. Advies en
fostfoodverpakkingen,

vl« SS ch aa e5 en
ltj

Resten papier, karton of foliemix

Vraag eens aan iemand of ze Victor Bol kennen, dan zegt

aanleg (draadloos) netwerk.

Woningruil

Ook avonden/weekend.

(wegens handycap).

Rep-it, totaal service

voor

_goed onderhouden 3
kamer app.ie verd. met
balkon op het zuiden.

computergebruikers.

A/1

et garantie en KvK.

melk- en sappakken

€

Subsidiabele huur

BOVAG

Lid

Max

/

510,-.

en NAP.

woning na-

Gevr.: Ben,
bij

centrum met

tuin.

Huurca.€850,-.

06-53498304

www.trade-ard.nl

PLASTIC AFVAL KUN

in

uw kleine
om het

023-5573830

Luister

klus-

Redelijke

Voor

info:

Daarin

MYRNA
2/101,

een hele ge makkelijke manier

om

een steentje

bij

niet

bij

belangrijkste reden? Plastic scheiden

is

wel

mand

te dragen aan een schonere wereld.
restafval bak.

Soms was dan

De beste afvalscheiders kozen

het argument:
niet voor

'bij

hij

degene

die

met het
in

die vol

meer noten op

veel

zang en

zijn

is

ie-

kleine bloemlezing uit het leven

ik

wist niet wat

twijfel niet doen',

Het Pakhuis een

kring-

Bol duidt

weet

met een handkar
zijn

ijs

op

loopwinkelwaarvan
is!

band met

opa en

ving

dat

in

het
uit-

is

gesloitn

;

-"v-dop

!met gepast contant geld)

Info:

06

-

Wat

WIJ kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard d:-i: ook ritst ;-^n dooi .; r k; e rd; of onjuiste Inhoud

ofspatie

in

50 min. nu voor€
Voor

een apartvak/c

;'',!

.'t;e:\

een

opv

•an

r

3™
•

.nee en

d -igenle

SS

Flemi

y w Zandunnrtnas

T:023- 57 40 330

°®"" pur"*

ndvoor

,nl

=
-

-uis

.

Crea

•

2041

•

.

F:

zijn

april

1

t triplex

In zijn

Pies

op de koude

om 'zijn

ogen

er

oost- tot zuidhoek bivakkeren en voert meestal

koude

lucht aan. Een hogedrukge-

blijft

het toch wel meesten-

tijds

boven nul na vandaag.

Een tweede dooioffensief
in

het weekeinde krijgt

waarschijnlijk

meer

1

7.30

is

met zich mee in Zandvoort.
Sneeuw is mogelijkjjsregen,

gewone

of zelfs

de temperatuur boven

als

de

regen kan

graden

2

blijft

tijdens de

vallende neerslag.

bied boven het noordoosten

van Europa

blijft

weersbepa-

Volgende week zien

IE

zien,

maken

zijn

als je leest

burgerlijke zaken

een tweede leven
als

er

is

wel wat

weerkaarten. Enerzijds pro-

dooidreiging aan de zuid-

beert de zachte zuidweste-

westflank. Vanaf die kant

lijke

namelijk probeert zachtere

winst te boeken, anderzijds

doen de

versterkt hoge druk zich

lucht een poging te

vorst te ondermijnen.

We

zagen dat op woensdag

al.

nog wat

lucht

weer boven

gaat hoogstwaarschijn-

Nederland

grap met een levens-

lijk

ook wel lukken en vooral

even

in

het Grote Huis te Elswout. Hij be-

met goed gevolg en werd

'opgeruimd

muur van

appelboom

in

Burg.

de tuin

bij

de Schoolstraat, kreeg dankzij Victor

in

De boom stond op 't strand
was gevuld met bezems bij het project

gevoel'.

de geboorte van

Bij

gebruikte Victor een gekapte iep die

als

zijn

tweede dochter

geboorte kaartje met

Zuidwest-Nederland en
Vlaanderen worden steeds
gevoeligervooreen serieuze
dooiaanval.Daarzou hetaan
het einde van de

week wel

eens +5 graden kunnen worden. In het noordoosten van

Nederland
nog

niets

is

er voorlopig

aan de hand met

terrein-

het uiterste

noordoosten van Europa.

Dit

als kunstobject.

ballenboorn of

l,|k

vang vod

30 uur

de gemeentelijke groenvoorziening. "Lekker

bij

zijn

was toch het ultieme

en

bomen naar

vrij h e

mijn hand vormen, dat

idsgevoel", vertelt Victor. Voor

hem

vogel nestje op het strand stond. Voor het millennium bedacht
hij

blijft

dan nog

het grensgebied

in

liggen.

Het

is

nog

niet hele-

maaleen uitgemaakte zaak
of de vorst of juist de dooi

aan het langste einde
trekken.

Raadhuisplein.

Met de slogan

is

ingegraven

in

het

'Zandvoort, de meeste kleurige

badplaats van Nederland' verfde

weken na de geboorte van

zijn

dochtertje Tessa

kreeg Victor een flink motorongeluk waardoor

hij

zijn

beroep

meer kon uitoefenen. Net nu

Victor ging,

om

zijn

hij

spieren aan te sterken, voor therapie door

uw Kind

in allerlei

hij

met schoolkinderen de

kleuren en dessins. Plannen

Zandvoort met gekleurde blokken vanaf het

centrum een route
veegd. De

lijkt

net

ontvangen, kunt

rt

plu

puntzand oorc.nl

iets

groter te worden. Echt wisse

dooi
niet

met

8 tot 12

graden

is

aan de orde.

Toch terugkerende vorst?
Wij

zitten

in

Zuid-Kenn-

nemerland ietwatopdewip

Bel

de weerprimeurlijn:

naam

te

om

in

circuit

naar het

maken werden achteloos van

tafel ge-

0900-1234554

en houden een kwakkelig
scenario voorlopig. Overdag

van Victor Bol staat

als

MarcPutto

eerste op de onder-

scheiding (gemaakt door Victor) als 'Zandvoorter van het ja ar'.
Victor Bol

is

een

Sil

de strandjutter met gouden handen, een

kunstenaar met een schetsboek vol unieke en ludieke plannen

om

De Zandvoortse Courant wordt huis -aan -huis verspreid. Mocht
het onverhoopt een keer gebeuren dat u de krant niet heeft

sfeer

VVV Zanovo

zal

De kans dat de dooi

gestaag doorzet

deduurvorst.

een origineel stalen visgraat bankje (werd nooit uitgevoerd)

en maakte de millenniumschatkist die

witte banken

Strandjutter

ezig zijn
.

al-

thans op de meest recente
Tegelijkertijd

Zandvoort nóg mooierte maken.

Temperatuur
e D

we

twee dingen gebeuren,

lend.

geliefde'

en schuimblokken, tot aan

Engelbertsstraat. De

lictor Bol

dyslectisch.

geen kantoorbaan.

tl

-

suc-

ces en brengt ook neerslag

voor een goed doel,

de beroemde pleister op de

man school

beleving was naar school gaan

was begonnen als parttimer kwam de klap voor hem en zijn vrouw Marian hard aan.
Ondanks deze tegenslag krabbelde Victor samen met Marian
en veel doorzettingsvermogen langzaam er weer bovenop.

023-57 16 865

WW*

komt

dit jaar niet, zoals ei-

al in oktober 2009
week
houden we het voorlopig
nog gewoon vrij koud in
Zandvoort en Bentveld. De
hele periode tot en met het
weekend blijft de wind in de

gezegd. De restvan de

24,-

€3 2,50.

ngDeBc

ang roep

Op E nlngstijden

::;*,
d

N™,

om

echt gemaakte Russische duikboot

en daar

haaldezijn diploma als boomchirurg

medewerker

06-23972853

Vco

BSO De Boomhu
SP "'* n

als re-

Die elfstedentocht

ook

genlijk

info of afspraak:

tel.

in

,nf

CL

ligt hij

handen. Ongelofelijk

woonde

gebouw) en daarna naarde

inde natuur bezig

75 min. nu voor

Sneeuwdui-

'79.

het noorden van het land,

prijs!

en Massagesalon.

pluspunt
•

letter

van de zomer

wat Victor allemaal bedacht én
gemaakt heeft. Niets is hem te
dol: paalzitten

Gelaats behandelingen:

www.

bij

ideeën.

Gouden handen

kwam. Maar

Oud Noord

meester Ra mkema.

niet

af

het niet

allerlei

voertuig te repareren.

vergat en daar-

thuis

6 kinderen in

Echter drie

dooru

hij

door te gaan. Uren

pret niet drukken, het

Lucienne's Schoonheids-

mede-

of tel. 5714131

Tevens

blijft

met

en en nog veel meer technische pro-

en vooral voorlezen een echte ramp, want Victor

schoonheids behandelingen

53693409

bibliotheekduinrand.nl

7

als

sinds kort voor een Russisch

Luxe

verwijsservice. 15 uur p.w.

6

meer

blemen, weerhouden Victor er niet van

de Josine van de Endenschool (nu het Rode

en/of 5712944

3

SVP Bk cijfer, leesteke n en elke

Maar daar

hij

vloer van zijn loods

875,- excl.

lichtingen: tel. 5713802

10-17 uur.

Voor informatie:

foieierde

niet

hij

zee.

vooreen betaalbare

2

''

tot eer
is

kentekenplaat en bewijs van herkomst, kapotte

zijn

01

om daar zijn vertier

tijd

altijd te laat

met

geopend

8

:n

leien dakje, er

kocht ondertussen

:.i

Victor een echt Zandvoorts

mocht de

Kruis

6 Zandvoort

is

Bibliotheek Duinrand

4

redactie van de krant, Kleine Krocht 2

van een
Hij

ndtochten voorkinderen.

net zoals eb en vloed, bezig

ging Victor ook naar school. Eerst naa

op

Huur €

en van kleding tot boeken.

Kennemerweg

1
Bruna Balkenende, Grote KrochtlS

st ra

..itgegroe

bestuurslid.

hij als
is,

Amerikaanse DU KW heeft

strand vent

't

j-kamer

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

De

-"'

aan het Juttersmu-ZEE-um verbonden maar wel

participeert

want Victor

strand bleef ondanks huisarrest aan

centrum, met
zicht

in

schaatsen op straat, maar geen elfstedentocht.

feb.:

5

Deze bon

vrijwilliger

jochie die na schooltijd direct naar

te zoeken, de

huur pen

maisonette

alles

Van serviezen en

werker klanten, leen- en

€5,-

2)

plan voor het

strandactiviteiten

zijn

opa dorpsveldwachterwas.

en tuinbouw, gevestigd

1)

zijn

clamevoertuig gaan gebruiken. Tegenslagen zoals: geen

Victor t rekken. Defamilie Bol

zoekt zsm een

Zakelijke zandkorrel €12,50 (exd.BJW)
€10,Indlen uw advertentie niet voldoet aan de

niet

de gemeente.

bij

'St'^rd ictiT

ziri

Ondanks deze summiere berichtge-

bij

1

Met ZandvoortPas

;>

op een Zandvoortse fan

alleen dat zijn

hetlaatsteuur@live.nl

gestoft,

(voormalige TZB kantine)

ZANDKORRELS INV UU ?ON
Geen goederen met een waarde boven de €500.-

weerstand

Tin dei;:

Zijn

Bol.

Van de basisschool ging Victor naar de Zocherschool voor land-

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst
onderde volgende voorwaarden:
Geen onroerend goed of auto's

nemen. De strandvonds-

amfibie voertuig omgeruild. Deze wil

De naam

23.00 uur.Meer info?

Te

De winkel

Met ZandvoortPas

veel

een kleine auto en organiseerde
In

met ontzettend leuke plannen. Eigen lijk teveel

zit

het strand ging

om
Vlail:

op don-vrij-zat

Particuliere zandkorrel €7,50

was

Zandvoorts jochie

5720108 of 06-48318230

te koop

ze het niet zeker wisten.

als

een boeiend

Het programma begint

Behandeling volgens

glaswerk tot meubels

het plastic afval hoort.

maargebruikten bovenstaand schema

De

was

gedachtenspinsel een plaatsje

zijn

MaarVictor heeft nog

door

Sommigewerknemers kozen toch nog vaak voor de
nu wel en wat nu

is

Frank Vellema

Dr.

afspraak, ook's avonds.
Tel.

plastic bak.

te

uur'.

met zakenman

2041KL Zandvoort.

Zandvoort

voorde

voor

om opte noemen, daarom een

ten en

De werknemers van de afdeling Reinigingen Groen dienden in 2009 als proefkonijn voorde plastic inzameling.
Zij testten in de praktijkof plastic apart houden wel zo simpel is als het klinkt. De uitkomst van dit experiment?
extra stap

mee

en nog wat van het strand

ten stapelden zich thuis op en zo ontstond

interview te horen

Ambtenaren nemen het voortouw

De ambtenaren zetten graag een

zondagavond

naar'Het laatste

06-1423 2051

Van Speijkstraat

in

onher-

i7januari op ZFM-radio

huis.

prijs.

Beautysalon

Heroes

is

alles

trekpleister.

Zandvoort te zoeken.

roots en

JE BETER SCHEIDEN
Plastic

kwam om

idee

Victor heeft niet zo'n hechte

en

naam

Onkostenvergoeding.
Info:

sen

Zijn

juttersmu-ZEE-um.Maar dat ging
Sterker nog, tien jaar geleden

van dorpsgenoot en kunstenaar Victor

Klussenbedrijf Rico.

Vooral

"het Juttersmu-ZEE-um".

verbonden aan deze toeristische

nen tot zes meter hoogte
van

Nabij strand (100 mtr).

Planckstraat 44,

5730519

tel.

direct:

nog wel, de beruchte winter van

zich

om

het mulle zand lopen en kon het niet nalaten

seizoenzaak. Door

Autobedrijf TradeArd.
gebmik^oarvwerpon

men

roepelijk

Aangeb.:

023-5719666 of 06-44696001.
Kartonnen (drankverpakkingen

Victor Bol

web boxen, enz.

agenda's,

alle

u bij de volgende

A FHA AUPUNTEN

afnaai punten terecht:

•

Gemeente Zandvoort
Bruna Balkenende (Grote Krocht)
Greeven Makelaardij (Oranje buitenhuisje)
Pluspunt Noord (Fleming straat)

•

Shell Duinzicht

•
•

•

Centrale balie

Voor structurele bezorgklacht en: ZVO-verspTeiders,

tel.

(pompstation

06-1139

H7 8

°f

w

Dr.

Gerkestraat)
vspreiders.nl

Max

2

Zon

10%

30%

50%

20%

Neerslag

20%

15%

30%

60%

nummer

Zandvoortse Courant

iiimiiiiiimrD

02

14 januari 2010

•

Introductie

nieuwe pagina

Anubis
Omdat Appie

L
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Filmprogramma
14 t/m

Een nieuw

Dave Douglas: "Communicatie opent deuren
een bar vol feestende mensen en gezelligheid. Overdag

Lange nachten aan het werk

in

werken en dan ook nog eens

tijd

Appies hor-

vrijmaken voor

Hoe houdt een mens

zijn gezin.

Douglas, sinds april 2009 de trotse eigenaar van bar/dancing Fame,

rorfeestje slaat de klok

een sterke vrouw aan

zijn zijde

weet

hij er

week weer een

elke

is

administratie

zijn

we

bij-

Met de juiste

voordat je verder

betekenisvolle draai aan te geven.

achtbaan. Maar

8r

|TheChipmunks2|

als

in

het
in

maken

heeft

met het

het huis heeft gevonden. Het

in

is

van

eenzame jongetje Arghus dat honderd jaar geleden
woonde. Hij wilde bij een groepje vrienden
maarwerd door hen verstoten, waarna hij wraak

het huis

horen,

|ANU5!S=nd e

1

|

l

FlIfTTiC

ub

&

heeft dus echt de ruimte nodig, anders wordt

een beetje vervelend. Oppakken

ook geen kwaad. Sera bble
konijnen.

.{?${('*•*

&

5713888 of
nl

ftegle/Scenario:

laat

hij

ook

fijn

hard werken

zij

zag haar daardoor weinig.

Ik

woonde.

nieuw huis? Kom kennisma-

was een

Zij

gehad dat

ons

zij

veel

humor.

Ik

Ik

om

in

geweest werd

geen optie. Vanaf mijn twintigste droomde

altijd in

hij

uiteindelijk in

er

dan ook van

om

bij

ik

uit.

familie

hij

altijd

poen op zak had en dat

licentie

Op

in

heid. En dat heeft hij uite indelij

zijn

40 uur

per

hij

werken

voor mij

is.

voor mij

is

de media en later

bij

als

zijn.

naar de behoeften

te luisteren

klanten zal je groeien", zegt Dave. Voor

je
is

In zijn

een

babbelen een aangeboren eigenschap.

geval een uitermate positieve. Douglas

sterk. "Als je

is

hem mentaal
moetje hem na-

een droom hebt

jagen. Je kunt alleen

dingen die

niets

ben een eigenaardige jongen en

Ik

kelijks

maar

spijt krijgen

van de

gedaan hebt. Een tegenslag

je niet

krijg je altijd,

maar knokken

zal

ik

altijd blijven

doen", besluit Dave.

dat leeft
in

vraagd te vertellen over

diedromen nuwerkelijkheid
zijn

geworden. Deze rubriek

om

merken vanaf €

Alle

een nieuwe, mooie

Start: 2

De

te

Woensdag

400
's

is

in

het Sauerland

skiën en

om

laat

weer naar

Vrijdag

16:00- 17:15, 22

is

genoeg parkeergelegenheid dus daar

hoef je

januari

je

geen zorgen over te maken. Direct

7-12

naast de parkeerplaatsen vind je niet alleen

Jaar

het Ladies Night

pistes af daalt. Voor

de mensen die niet hoe-

ven te

rijden, zijn er

genoeg

weken

start:

11 maart

van het Sauerland: óók

Vrijdag

E kittywillemse@planet n

12,50.

dames

is

dit

een lekkere, onge-

Een beetje bijkletsen met vriend innen,

is,

krijgen de

1

7:00 -

1

8:30,

Start:

info en
aanmeldingsformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl
023 57 40 330

lezer

meer van hem of haar

komt te weten.
De twee reeds bestaande
rubrieken 'What's happe-

dames ook nog een goodie bag

week blijven ongewijzigd:
twee superleuke korte stukwaarin wordt verteld
wat deze week helemaal

jes

12,50 per persoon. Reserveren

ting Winterberg, parkeertje auto naast de
piste, haalt

al

weer gaat

als je

van de hoogste

hot

is.

'What's happening'

,,„<

E

t'

de

de week, oftewel,
len alvast

in

het

rijdt

hits

€50, parkeren

skischoenen €

15,

€
€

23,

skipas

wat drankjes en mi

50. Voor

heb

je

een kleine

hom

wel een vette dag!

:

van de jaren 80! De gaafste songs

Verantwoord

glijden

naar

deren...

dorpen de hele zon-

kosten: Benzine

In

in

het Patronaat

oldschool records, de 7 INCH

en je gaat lekker skiën! Daarna een paar

hu is, afzakkertje

de uitgaansagenda van

mogelijk

vanaf 21. 00 uur kun je vanavond helemaal uitje dak gaan op

ski's

dag uitslapen! Een grove schatting voorde

-"&*

Al

80's

een skipas, huurt een paar

drankjes voor de bijrijders en je

plUSpUrit

is

uiterlijkeen

zijn'

voldoende professionals die lesgeven indien

22 januari

"*"

dames €

Zaterdag 16 januari:

jeeenopfrisser nod ig hebt over hoe het rem-

zijn er

Voor meisjes en jongens.

Voor
GB te Zandvoort.

€

een gezellige après-ski.

Dus:je vertrekt zaterdagochtend vroeg rich-

men ook

31

uit.

telefoonnummer 023-5718686. Kaarten dienen
dag van tevoren te worden afgehaald.

locaties voor

eventueel

sel

Timmerclub 7+

Administratie en
belastingaangiften

M 06 45 30 45

de voorverkoop:

vandaag voor de eerste keer

via

Donderdag 15:30- 17:30

3

elke 6

Witte Veld 56, 2041

in

vinden op: www.classified-

den worden gegeven en de

is

Er

de mooiste pistes en de grootste skicarrou-

T 023 573 92 72

je

Een

dieper vraaggesprek zodat

ergeen standaard antwoor-

lek-

ning' en onze tip van de

compliceerde avond

huis!

jas.

of zij

picture'.

een

is

waarbij de

een hapje en een drankje en uiteraard een leukefilm. En omdat

betalen de

Koeking 4 kids

Circus Zandvoort
Gasthuisplein 5

2042 JM, Zandvoort
Tel: 023-5718686

kun

the

in 'In

april

Typevaardigheid 8-12 jaar

|

www.circuszandvoort.nl

info

Ladies Night! Speciaal voor de

een uur of negen. Hele daj

avonds

meer

Circus Zandvoort presenteert

kilometer, een uurtje of vier rijden

's

21+ en

af,

Vrijdags januari:

vanuit Zandvoort onge-

Ochtends 05.00 uur vertrekken, dan

ben je daar

jaar

16:00 - 17:00, 20 januari - 14

eclect ie.

online.nl

gaat naar Winterberg, de meest

De reisafstand

houden met anderen.

Schermen 8-11

WÜ

n,*^!,,,-.,,

19.30

Cantona

(D).

dus.

grote beurt gratis!

EO]

Ken Loach

reis

pulaire wintersportplaats

maart

training leren kinderen te functioneren in

een groep en rekening
Bij

&

de boxen worden geknald! Deze sexy party

kun je gewoon niet missen! Kaarten
Leeftijd:

deze

lat inhouse

heen

Van 23.00

Escape, waar vanavond ClassHïed plaatsvindt. Classified

en training te overwinnen.

In

de Amsterdamse discotheek

in

tot 05.00 uur wisselen de beste deejays zich
kerste platen uit

hij

meer kan'shinen'dan voor-

plaat klinkt hetzelfde

stoute combinatie van house,

grote hinder hebben.

door middel van bewustwording

Dinsdag 15:30-17:00,

29,-

Geen

Sociale Vaardigheidstraining

APK KEURING

de week verschij-

Zandvoorter waarin

Vrijdags januari:

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

zijn

dromen van vroeger en of

zal

Een vraaggesprek met een

Kinderen
Faalangsttraining 9-12 jaar
Maandag 15:30-17:00, Start: 1 maart
je

(en

een Zandvoorter wordt ge-

den met een oude rubriek

What's Happening?

is

hun hoofd

in

Zandvoort!].

Dreamcatcher is een genieuwe rubriek waarin

heel

nen en afgewisseld wor-

opwww.dierentehuiskennemeriand.

Van faalangst kun

we-

is

een column te lezen

ning geven over van alles

hem

het werken voor een baas eigenlijk

aan het lezen bent,

columnisten, die hun me-

moet opdoen

werkgever kunt

een mensen-mens en dat maakt

als

agentschap voor kindertelevisiezenders.

Dave:"lkkwameral vroeg achter dat gezag

toch

vrij-

het ver-

van één van de vier vaste

van

in

r

door hard wer-

in

waarje nu

werknemer

zelf

netwerken en

zijn

week

goede cijfers haalde",

k

plek

Door veel te

voordatje

voor twee dingen: dat

ik

Op de

ken ook gekregen. "Ik ben ervan overtuigd datje
eerst veel ervaring

eerst

hij

ik

je inhoudelijk

allemaal kunt verwachten

op deze pagina
volg.

woonde, kwam

aldus Dave. Na zijn studie ging

accountmanager

Nadat

ik

een eigen zaak te hebben."

Dave.

Zandvoort terecht. Naast

de horeca. "Ik zorgde

hem op

ik

vroeg zelfstandig.

hij al

dan ook het huis

hij

her en der

tijd

studie Marketing werkte

ik

de

vrouw

heb de mazzel

keek tegen

was

Een leergierige kwajongen die uitkeek naa

mij een groot deel van mijn leven

hebben opgevoed, want zodoende heb
een vaderfiguur gekend.

geleerd. Hij

me zeker bijgebracht", vertelt

Doordat Dave van jongs af aan veel op zichzelf
is

een

een zeer gewaardeerd politieagent. Het

hij

was een man met

nummer

voor particulieren en ondernemers kleinbedrijf

&

bij

grote, gezellige

Communicatie opent deuren,

hij

15de ging

werd opgevangen

dooreen Joods-Amsterdams stel dat
flat

hem

praatje.

dat heeft

vanaf

Curacao

hij in

oorspronkelijk vandaan

hij

moeder geen alimentatie

rond te komen. Ze maakte lange dagen en

daarom

tegen andere

op

zijn

gescheiden. Contact met mijn

mijn

wilde ontvangen, moest

wel toe, maar

hij

niet zo lief

uur. Telefonisch te bereiken

kijkt u

Faalangst

Sleve Evefs

Eric

is

al

amper, ook doordat

Omdat

komt.

voor zichzelf is een aanrader.

huisje

Amsterdam. "Mijn ouders

ik

isgaanwonen,waar

en heb veel van

vooreen

voor meer informatie.

for Eric

©Met;

em6.oo

schilderwerk.

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

E

Looking

vader had

in het Kennemer Dierentehuis aan de Keesom straat
Geopend van maandag tot en met zaterdag tussen

11.00

www.auluuHh IJuandvooruil
Si*#**e v***

Dus een

in

mijn geboorte

voorlopig

met zijn

vrijblijvende offerte!

Picre

Woensdag

hij

Deze jongen

te zitten.

vindt dat niet zo leuk. Een beetje oefenen kan

Streep & Alec Baldw

inda de Mol

hok

Dave, samen

in

TERUG naar de|
KUST
1|3

en die wil

graag rond en houdt er ook

klein

woon de

NU OOK:

Do. /za./zo./ma./di.
21.30

|

een

in

en

vernieuwen kozijnen

Complicated
y!

om

ken

levering en plaatsing alle glassoorten.

r

van

5.

GLASZETTERSBEDRIJF

Do./ma. &di. 13.30
Za./zo./ma./di. 19.00
La dies Night
vrijdag 2000

Noltee

moeder,

zwervend op straat aangetrof-

niet kwijt. Hij loopt

niet

Wie geeft Scrabble een

VAN AACKEN

Argnus

r

is

ook

zwoer op hun vriendschap.

WraaKvan

\yï? ^>

een energieke jongen. Het bruin-

fen. Sera bble heeft wilde ha ren

huis? Nienke denkt dat het te

dagboek dat ze

16.00

is

witte hangoorkonijn

zeel-

kaar bang? Of spookt het echt

Dagelijks

llja

Tot zijn tien de jaar

Sera bble

is,

meer

Maken

lol.

Konijn

een

het even niet

voor de

Met de stemmen van
Johnny de Mol & Cjumbo

door

een

van hen daarna zoek
lijkt

I
'

ieens

zit

wat

uiteen

uit zichzelf

achter een dichte

en

deu

naam
de co-

leest. In

deze eerste column zet

het huis te spoken: de

piano speelt

14.00

Alvin

in

hem weet

lumn, zorg datje

en

instelling

columnist! Mijn

staat rechtsonder

Voor de 31-jarige Dave

dit vol?

dit routine.

twaalf uur en dan begint

Za./Zo./Wo.

een ver-

jaar,

nieuwde pagina, een nieu-

is,

naar een echt griezelhuis. Tijdens

januari

20'

jarig

gaan de Anubisbewoners

in

TW1NS

komen aan bod

bij

Haarlem. The kings of thi

laten je over

de

met platen van Madonna, Madness, Prince en
Ook DJ Whiplash is van de partij. Vj's Clipsyncen

Speel zelfde echte Atari
en zijn
neck:

€

@

jij

iets

nieuws,

dat hot

is.

we

vertel-

'plaats te

al hi p-tip'

van

iets exclusiefs,

iets

2010, iets

Dit kan materi-

alistisch zijn,

Pretty
:

games van PacMan en Space Invaders!

12,50 en the party starts

wat de

Zorg dat je er bent!

d;

Pablo zorgen vooralle videoclips, tv-series, films &coi
'

is.

de 'Ben

de week staat

21.00 uur. Leeftijd

www.eighties-verantwoord.nl voor meer informatie

maar ook een
gewoon

restaurant waarje

gegeten moet hebben, of
een doe-d ing, wat je simpel-

weg gedaan moet hebben

om
Ik

hipte

zijn.

wens jullie

veel plezier

op

deze nieuwe pagina en
zorg dat je

mer

hem nim-

overslaat!

"o
.?

nummer

Zand voo rtse Courant

seniorenpagina
U werkt met de
Deze dient
in

u

te vu Hen.

vakjes staat
je naast de

Indien u

in

in

cijfers

i

t/m

in

üv

Rijnland

het donkere vla k-

Vergunning Rijnlands Keur

h

uitkomen en horizontaal op

=oqh eemraad chapv

AD

p 3Stb si 56, 2300

moet

kent dat u vertikaal op 4

Nr.

S.

V.50005

nvanee n bezw

dien

R,|n and,

Leide

.

arsch

in

Na het

de Duinen.

niet voorbij

Huis

de vernieuwde ontmoetingszaal, restaurant Brasserie 'het Duinpannetje',

In

heette locatiemanager Ron Nijhuis bewoners, buurtbewoners en gasten hartelijk welkom.

rgu ning van kracht

sprak de

wens

uit

om

in

2010 het Huis

in

de Duinen vooral positief op de kaart te zetten.

oplossingen mogelijk.
De

oplossing staat elders op deze pagina

THEO

Haarlem voor het bouwen

B.V. te

te

rschrift,

1:

agen

gelegen tussen de Strandweg en de
Zandvoort.

BJF

HF

E

Breinbreker

2010

ter

liggen tot en

inzage

in

met

KK

E

1

schriftelijk

er

weer

EH

af en

weer

van

iets heerlijks

gemaakt. De muzikale omlijsting

was weer 'pico bello'

orde en werd verzorgd

in

door Ab var der Gein, van
het Cocktail

Trio,

met

assi-

drummer/zan-

stentie van

Kleurrijke verleden

Den Haag.

van Het Cocktail

nmngku
ehee

opnem

Pianist

Th. van Urk

U

Ad van der Gein

Het Cocktail
nlngverl ning, te efoon

treedt nog steeds op

met een

trio

en speelt dan ook nog steeds vele Cocktail Trio toppers.

afdeling Planto tsing

V jrgu

u tijdens

Trio

is

een van de meest

de

vrolijke trio's uit

071-3063489

de komische teksten. Onder

meer voor

beurtenissen uit het

richt dat

op een

wij

rijtje

rijkelijke

verleden van het trio hebben

Borrel,

Kom

en Geen

Geen

In

Bier,

Met

Wijn.

Cocktail Trio speciale kinder-

het seizoen 'Ö2-'63

In

speelt Het Cocktail Trio

&

Snip

sist/zanger Chris van Dijk.
finitief

De bekende

in

de

Snap revue Harten

verschijnt

in

de lente en

een groot succes.

In

DORSMAN.NL OF 023-5714534

nieuw een

Spaanse stoofschotel

mee

is

in

1

2

blokjes,

i

uien gesnipperd,

grotewinterwortel,
door de helft en dan
in plakjes gesneden,
a 1,5 etl. sambal,

4 blaadjes

7tenen geperste knoflook,

pakjes

2

worden ook enkele carnavalsplaten gemaakt. Lief Zijn

Voor Elkaar wordt

Tomato

Ad van de Gein ondergaat
een hartoperatie.

weer bijzondere wintergasten

Er zijn
in

uit het

hoge Noorden

bouillonblokje.

de Amsterdamse Waterleidingduinen aanwezig. Het

open (stromend) water van de

2 etl. suiker,

AWD is namelijk in de win-

echte wintergast. Al deze vogels

Waterleidingduinen

in

hete

olie bruin

bakken.

Ui,

matensaus toevoegen. 1,5 a 2uurlatenstoven.Worsten in plakjes snijden. Bonen uitlekken en
worst er bij. Goed verwar men. Eventueel peterselie erop. Serveren met stokbrood.
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is

bijvoorbeeld de kramsvo-

gel.

Deze trekt

soms

zelfs vrij

in

de winter,

massaal, naar

West-Europa. Deze vogels

O.

in-

Henny

door

Leiden. Als

uit

Van
is

Een dergelijke verhuizing

Ook

meer welkom

heeft een behoorlijke im-

gaat

der Gein weer

is

genezen

hij

niet langer

bij

het Het Cocktail

Trio.

Trio

neemt

films van Walt

Het

pact.
uit je

1985: Tonny
lijdt

op

/vlore over-

om

niet niets

is

vertrouwde huisje

een vreemde omgeving

terecht te komen. Gebeurt

november.

11

in

het plotseling, door ziek of

blijft

tot 1999

met twee muzikalevrienden
hits

zeer,

len

dan

dan

wat

spul-

elkaar pakken en

bij

daar ga
je

het

is

zijn vooral

afkomstig

uit

de

Scandinavische landen en

zwerven

in

deze

tijd

op wis-

een

het vertalingen

feit.

en

hoorlijk succes
iets

in

het land,

waar ook Hilversum

lucht van krijgt.

doet

mee aan een

Daar

je.

zit

of

lig

een vreemde ka-

in

als je er

permanent

wonen

het meestal

is

een hard gelag. Als
zelf

bewust voor

je er

kiest,

kan

oude
dag worden. Maar wat als
wordt
het nog een gezellige

je vindt, dat het je

opgedrongen? Voelt het
dat je opgeborgen wordt?
Is

dit je

eindstation?

eigenlijk wel.

In

je

Nou
hart

van Het Cocktail Trio

mer, nog geen eigen spul-

weetje dat het zelfstandig

Leeuw zingt

Vreemd, onwennig.
Gelukkig begint het na
enkele dagen wel te wennen. Je leert andere oude-

wonen

daarmee een komisch en

act.

Binnen korte

Dalmatiner Hondjes ne-

101

men zesamen op met

Helen

ren kennen, je kunt als dat

tjes

spelen. Paul de
in zijn

'De

televisie-programma

Schreeuw van de Leeuw'

samen met

Carel Alberts de

letjes.

De groep

Shepard en Henk van der

hit

landelijke

Er wordt een poging
gedaan voet aan de grond
te krijgen in Duitsland. Het

2002: Het Nieuwe Trio, een
band met onder meer Clous

eten en een praatje maken.

Cocktail Trio heeft het ech-

van Mechelen, verzorgt een

Je leert het huis en de

tertedruk met optredens

theaterprogramma waarin

AVRO-tournee waarbij ze
opvallen met hun komische
tijd

is

het

Cocktail Trio een begrip.

maken

van Amerikaanse noveltyhits

in

Nederland, zodat de plaatjes

1961

voldoende

niet

Volgens Tuney Tunes

is

Batje

Kangaroe-eiland.

in

Duitsland

nummers

gespeeld wor-

den van het Cocktail

Trio.

mogelijk

in

gezellig

is,

samen

weg

het huis kennen. Je kan

meedoen aan verschillende
maar je hoopt

activiteiten,

wel zo snel mogelijk weer

kunnen worden gepromoot.

2005: Ad van de Gein

naar huis te gaan. Maar

op de planken te brengen.

nummers

1969 -1970

wordt Ridder

er zijn er

Spoedig schreef het drietal

jaren hoorden,' terwijl later

Het succes van Het Cocktail

Oranje-Nassau voor

ook eigen materiaal. Carel

van een doldwaas plaatje'

Trio

Alberts schreef of vertaalde

sprake

is

deren!

Deelname

duurt

uur.Aan melden vooraf

2

niet nodig!

is

gratis en

Toegangskaart

verplicht, verrekijker

aanbe-

volen en denk aan

warme

kleding!

Meer informatie

aanstekelijk

teksten,

programma

Ad van der Gein

wass verantwoordelijk voor
de composities.

bij

Roelof Boddaaert, 025-5717775

1954

ofkijkopwww.ivnzk.nl.

Het Cocktail

Trio heeft be-

Vier 'één van de geestigste

is.

die

we

Het

is

de laatste

de eerste

single die terug te vinden

is

een hitparade. Gedurende

va

It

neemt

af.

André Meurs

echt niet meer kon,

ondanks

alle

thuiszorg en

hulp van familie. Eén voordeel: je

vertrouwde spulle-

verhuizen mee.

lichamelijk en geestelijk

Molen.

er-

de pestvogel

een

Uitgangspunt

Trio

was

selende plaatsen rond. Ook
(zie foto) is

met

varen vogelaars en oudere kin-

is

Een graag geziene wintergast
|

Me en besloten sa-

om

de ingang Oase

Aerdenhout. Deze excursie

X

het

in

Pi-ga

gaan op

17 januari, vert rek

ook geschikt voor minder

•
8

|

Amsterdamse

Place

aan de Vogelenzangseweg,

L

De rasmuzikanten Tonny
More, Carel Alberts en Ad
van de Gein ontmoetten
elkaar

Ken nernerland u aan

Oplossing Breinbreker

in

van de bijzondere wintergas-

11.00 uur

y1

uit

speciale Walt Disney-boekjes.

winterse omstandigheden en

de excursie mee

1

op

Disney. Ze brengen ze uit

de win-

bied. Wilt u genieten van de

mooie natuur
in

er bij. Stukjes

8

liedjes

maken de Amsterdamse

ter tot een prachtig natuurge-

ter een aantrekkelijke pleisterplaats voor vogels.

'-•I,

Zijn plaats

achter de piano wordt

verder. Alberts

Het Cocktail
Fritto

wortel, knoflook toevoegen en meebakken. Sambal, bouillon blokje, laurier, suiker, azijn en to-

Oplossing Kakuro

een

zelfs

hit.

1980-1981

(Heinz),

laurier,

met peper en zout

begonnen.

Trio

ig86 -2001
Ad Van de Gein gaat solo

Waterleidingduinen

in

2 etl. (wijn)azijn,

4saucijsjes,

Bereiden:
Saucijzen bakken en laten afkoelen. Vlees

met Wie Heeft

hit

Gezien?

Jaarrond gasten

potten witte bonen,

ze verzorging of verpleging nodig

de oorspronkelijke woonsituatie niet kan

in

worden geboden.

het jaar 2010 alvast

positiefis

De Sleutel Van De Juke-Box

Hoofdgerecht voor 6 personen.

potje kidneybonen,

al-

de-

met al een zeer
geslaagde middag waar-

de herfst

scoort Het Cocktail Trio op-

600 gram hamlappen

en hebt

tijdelijk of

danst. Al

genomen

1965
De single Het Vlooiencircus

Snel en goed geregeld

Kook eens anders

Benodigdheden:

leeftijd

naar een zorgcentrum. Een bejaar-

wonen omdat

hebben die

op

Je bent

gewoond, maar door omstandigheden ga

een instelling waar ouderen

is

op deze pagina

elders

Inboedelverzekering

2

liedjes werden
meegezongen

voorzichtig

Langeveld

1

maar gebeuren.

zal je

zelfstandig

dentehuis

het repertoire verzorgt Het

shows.

gezet.

liedjes als

Wigwam

Mijn

Geen
geschiedenis van de Nederlandse muziek. Een aantal ge-

een gemoti-

Troef.

De oplossing staat

14 januari 2010

Rechtban k

aan dijkgraaf en hoogheemraden va

GAB

nieuwjaarsreceptie. Devrijwilligers liepen

aan met heerlijke drankjes

nde

estuu srechtsp aak),

sector

20302 2500

en hapjes. De keuken had

'

ning te

datverz oeka

formatie over de
t

belanghebbende bent kunt

de inzagetermijn
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s

Het werd een oergezellige

•

Leiden. Voor
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De bedoeling van de breinbreker
is de rekenkundige som op zo een
manier op te lossen dat hij klopt.

7 februari

het kantoorgebouw van

Rijnland, Are hi me desweg

Gelijke letters zijn gelijke cijfers.

1

deVoo
lopige

U

tr effen

V
De stukken

stheti diene

elkL

van het strandpaviljoen 9 "Club Maritime"

Seinpostweg

tijd

ger Hans Rietveld en bas-

en af en toe werd er ge-

op 4januari 2010 een vergunning verleend
aan

Het

de Duinen

in

aan de bewoners en buurtbewoners van het Huis

e

ift blijft

Hij

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft

soms meerdere

i

in

je (tijdelijk) verhuizen

Ook de nieuwjaarsreceptie ging

bij-

voorbeeld 4A8 ziet staan, bete-

Let op: er zijn

Nieuwjaarsfeestje

Bekendmaking

of boven de kolom.

een donker vlakje

D

Heeft u tips? Mail dan naar senioren@zandvoortsecourant,

g.

de witte vlakjes

De optelsom van de

rij

02

Verhuizen naar

een verzorgingstehuis

werk

in

de Orde van
zijn

2006:

is

dit niet

er gelukkig

muzikant.

de verpleging die je helpt.

Carel Alberts

Sommigen ouderen zijn behoorlijk in dewar en weten

als

weg als tekstsch rijver en

het schnabbelcircuit veran-

ook die

kunnen. Dan

op

hoe het alarm of de tv

De andere kant: Hoe vinden de familieleden het?
Diezijn eraan de ene kant
meestal helemaal niet blij
mee, maar mantelzorg kan
zwaarzijn.

Sommigen kun-

nen het lang volhouden,
maarniet iedereen kan dat
en voelt dat

hij/zij

het niet

meer aan kan. Daar schiet
dan niemand iets mee op.
Dan is dit de beste oplossing.

om

Het

is

een opluchting

te weten, datje er niet

dert ten nadele van de band.

overlijdt

veelvuldig op radio en tv te

1973

Tot nu toe:

hopen dat

bewonderen.TROS-directeur

In

alleen voor staat. Ouder
worden gaat vanzelf, maar
oud zijn is niet altijd even

pertoire

Ad van der Gein treedt nog
steeds op met een trio.

geert. Reuring

AndréMeurs

de gang.

gemakkelijk.

in

de jaren

is

13 april.

schrijft veel

van

niet

werkt.

het Cocktail Trio

later jaren

wordt het

minder

re-

verfijnd en

Gewoon roepen
er

en

iemand reagenoeg op
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alle

ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Schilder- en

Onderhoudsbedrijf

Addie Ottho

v.o. f.

& Zn
van deelnemende bedrijven

Lijst
(in

alfabetische volgorde)

Winkeliers:

€ 25 KORTING

Hele maand ianuaiii voor Pashouders:

Martène Sie
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ook e
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€
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Water/winddichte regenen waxjassen vanaf € 8o,,~
Alles voor in en
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Medina Woninginrichters
Tapijt:

Des5oBouüuettevan€164.~i1uvoor€139,~

Desso Twister van € 159,- nu voor €
(Vouw)gordnnen
Tapijt

T
T Vinyl
Y Laminaat
T Parket

T Vitrages
Zonwering

Bruna Balkenende
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1
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10% korting!

Koene Cleaning Scn/icG
10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

«•ainawM*,,

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

I

-

Grote Krocht

!

vertmm van <ie fandvtmr*??korting op uwr ntattWB vtt b*i Ie

Aanbieding:

Luxaflex

om het huls.

i"i

OfelSSSSM"

e website:

-^loerkoop.nl

Bloemen aan Zee - Haltestraat

INTERNET

Extra mager
Rundergehakt
kijk

www.slagerijhorneman

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp

Grote Krocht

Slagerij

Horneman - Grote Krocht

Slagerij

Vreeburg

Haltestraat

-

Verzorging en vrije

tijd:

Autobedrijf Zandvoort

K.

Circuit Park

Foto
I

-

-

Onnesstraat

Zandvoort- Burg.

Menno

v.

Alphenstraat

Gorter -Grote Krocht

Piony's Haarwinkel

-

Kosterstraat

Toerkoop Reisbureau

-

Grote Krocht

AAode en trends:

Bestel

nu de ZandvoortPas 2010

ANDVOORT

Achternaam + voorletter(s)
BetreftiO Nieuwe ZandvoortPas (€

FOTO MENHD GORTER

7.50)

O Verlenging ZandvoortPas (€S,oo)

-

BI]

Postcode

Officiële Pasfoto's

Pasfoto's

(Handtekening)

Vin d«el*i(
Betaling

vergroot

een 2e set
"Leuk Lachende-

Telefoon

CONTANT

ptpMH

word*

Halve

Blitzkickers

Wekelijks

u op een rijtje:

zijn in

Gratis

Met de aangehechte tegoedbon voor

Veel

een Zandkorrel, kunt u op een door u

gewenst

tijdstip gratis

promotie ZandV00TtPa5 door middel van publicaties

dus ook

niet- Zandvoort er s (en er zijn er al

Ter ondersteuning zijn

waarop u

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

f

ZANDKORREL

Voor Pashouders

10% KORTING
OP TOTAALPRIJS!

f

H/iLT£STKA^r

7,

023-5716631

-

in o.a.

-

023-888 yy 58

Haltestraat

zelf

uw

Living

& Giving

-

Kerkstraat

een

Koene Cleaning Service - 06 1432444

Mariene Sjerps Internet
Versteege's IJzerhandel

MRAS

Harocamo
Het

Letty van den Brand: tel. 06-4342 9783

Kok:

tel.

06-460 460 26

-

Kerkstraat

Wapen van Zandvoort

eten en drinken

Gasthuisplein
Mollie

Gillis

06 1886883J
Pakveldstraat

Horeca:

aantal...)

gratis to O Tlb ank standaards en/of raamschildjes verkrijgbaar,

ZandvoortPas aanbiedingen kenbaar kunt maken

Uw ZandvoortPas contactpersonen:

-

-

de Zandvoortse

Vraag naar de zeer voordelige tarieven en de uitgebreide mogelijkheden

2042 L) Zandvoort
www.xaras.nl

-

Haltestraat

Medina woninginrichters - Haltestraat

aanbiedingen staan ook gratis op www.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas

Courant, maar ook buiten Zandvoort: iedereen kan een ZandvoortPas aanschaffen,

een Zandkorrel

Graveer een keer
Sea Optiek

-

Kerkstraat

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat

zelf welke aanbieding u doet voor Pashouders
redactionele aandacht in de krant voor u als deelnemer

Extra: alle

u thuis bezorgd.

-

Haltestraat 6iA

het bezit van een zandvoortpas

UW aanbieding in de Zandvoortse Courant in full ColoUT

U bepaalt helemaal

bij

BANK

-

klantenkring
Avenue

Enkele voordelen voot

wordt, tezamen met een welkomstkado,

Betaling PER

Kinderkleding

E Ribelli

Wonen en onderhoud:

Ruim ïooo huishoudens

prijs!

uw vaste

i

BibiforShoes

Ondernemers opgelet:
Meedoen aan de ZandvoortPas

Pasnr

Woonadres+huisnr

Bell

&

Co Restaurant

-

Verlengde Haltestraat

Take Fiveaan Zee Restaurant

-

Strand nr 5

Zaras,Café Restaurant- Haltestraat

-

r

nummer

Zandvoortse Courant

BASKETBAL

Gemeente Zandvoort
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" ht -"

Swaluëstraat

2,

Postbus

2,

2040

Ondanks de gladde wegen en het weeralarm
Gemeentelijke publicatie week 02-2010

gastoLiceiLH. 'eau per

Vergadering college

dat de gemeente toeziet op de kwaliteit van kinderopvang.

De

besluitenlijst

verdere
in

week

in

week

van de collegevergadering van weeki en de

door het college

1

De

vastgesteld.

2

genomen

besluitenlijst

is in

besluiten zijn
te zien

de

bij

Centrale Balie en op de website.

januari 2010. -er

1

Wet kinderopvangvan

Vanaf dezelfde datum moet
de'Opvargreg

1

elke

kr

gen

a

bijdrage voor de kosten var kir deropvangvan het

kindercentrum

is

is

gemeente over een

nesch kker Oucers

5- e-

200:

|anuari

de

Deze wet bepaalt onder meer

kracht.

opgenomen

in

kin-

het

zijn

in

De ophaaidagen voor de papiercontainer.
Deophaaldagen

zijn 19

en 21januari.de eerste datum

is

voor

maand ag, donderdag en vrijdag huisvuilwijken.de tweede
datum is voor de dinsdag huisvuil wijk.

Een

het kinderopvangregister.

dezelfde hal moesten spelen, zijn na overleg niet vertrokken. Deze wedstrijd wordt op-

Te huur

aangeboden

DE LIJSTEN VAN KANDIDATEN

t/m donderdag 8.30 - 17.00 uure

1

57401 00, maandag

vrijdag

830 -16.00

"We hoopten op een

de "voormalige

1

di re;::

te

45

aangeboden eer

hui..

ni2, zijnde

een voormalig

at el

ie

rj mte van

klaslokaal.

Ma riaschool' wordt volledig verhuurd

circa

De 'voormalige

aan Zandvoortse

beeldend kunstenaars. De maandelijkse huur bedraagt
voor het jaar 2010

De

i.

gas, water, licht.

incl.

aan de hand van de

vol-

van de leden van de raad van de gemeente Zandvoort maakt

klachtencoördinator.

openbare

zitting in

de voormalige

B&W

uur, in

te

gê

,

eg itieeic

ir

57402

oo, óf vul op de

óf stuur een brief naarde

h.:u^.:'n

datum van aanmelding

van

B&W.

melden
Postbus

bij
2,

uiterlijk 15 februari

is

bureau Knus op eigen verzoek verwijderd

Reden niervoer

is

het

het register.

de L;eëmd gjrg van de e\p citatie var het

af.

Vooral

in

het eerste

kwart stond er wel enige

en kon

beginnen, die door het weer

druk aan Lions kant maar

en tot topscorer.

in

Amsterdam

ar-

riveerde", aldus Robert ten

van de wed-

nam

met

Crabbendam

Niels

hij

opnieuw

en V.d. Meij

Berg wist de Zandvoorters

maakte doelman

op gelijke hoogtete laten ko-

in

'De 'Walvis'

Sandervan derWalerzelfs2-o

15.00 uur

van en de Zandvoorters liepen

De dames van
Marvin het veld

in

2.

moeten

seconden spelen de leiding

schoten van de spelmakers

extra aanvallende dreiging

men, maardaarna konden de

Haarlemmers afstand nemen.

Met

naar 3-0. Daarna kwa-

men de Haarlemmers

het pijnlijke verlies be-

terug

gon ZSC'04 slecht aan 2010.

tweede doelpunt

"De afwezige wissels hebben

voor hun wedstrijd tegen

van United

viel

kampioenskandidaat FACdie

van de eerste

tijdens
zijn

zelfs uit

ken,

tot 3-2. Het

Lions

zaterdag naar Den Helder

tweede kwart en

daarna

om

tegen Racing Beverwijk

kwam

het

2

Beverwijk

in

in

nuut scoorde Nigel Berg de
openingstreffer. Niet lang

Komende zaterdag

spelen de Lions

uitgroei-

"Beter laat dan nooit

en de spatzuivere afstands-

al

punten.

reboundwerk

sterk

onder de borden van

direct na

Lions

Martina 14 en

op voorsprong. Nigel

35;

V.d. Meij 13

Topscores Lions: Wessels

spe-

op Wessels een stuk minder

Marvin Martina moesten
te laat

tweede

mee kon

werd de druk met name

om

om

ons uiteindelijk de das

aan het eind

gedaan. Waar

helft.

we

eerst

twee

punten voorsprong hadden,

21,00 uur gepland staat.

Vrijdag:

0830

-

1230

uur

De Haarlemmers

coach Marcel Paap na afloop.

3

maart 2010

te

houden verkiezing van de leden

van de raad van de gemeente Zandvoort

zal

plaatshebber

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u

TUSSENSTANDEN

bij

Bureau verkiezingen, Swaluëstraat

ZITTING

Basketbal heren

e.d.

2,

Heren

Openingstijden begraafplaats

ter inzage ge-

De algemene begraafplaats en

vanaf vrijdag

Gemeenteraad 2010

ierenbegraafplaats aan de

open ussen 08.00 -,8.00

uur.

het

BESLIS-

hoofdstembureau voorde op woensdag

maart 2010 te houden verkiezing van de leden vande raad

uur, in

de voormalige

2
9

e
j

Voetbal zaterdag

maken meteen

collegelid

telefoonnummer. Daarbij geeft
wilt spreken.

Het kan

zijn

u

doet

u via het centrale

an waarover u het collegelid

Team

Gesp.

Punt

Doelsaldo

Winst%

5VU

13

22

+209

84.6

1

Lions

11

20

+200

90.9

2

EarlyBird

12

20

+igo

83.3

3

dat u eerst naar een vakafdeling

artikel

I

4van

Vragen over een bouwplan?
Voor vragen over concrete of ge wenste bouwplannen

is

de

werkeenheid Vergunningverlenir g op werkdagen telefonisch
bereikbaar tussen

0830 en

Op zoek naar werk

handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;

28

1

25

24

7

22

14

1

4
1

1

12

+7i

50

4

Kennemerland

12

7

S

+23

50

S

HBOK

IO

7

5

HOC

12

12

-14

50

6

ZOB

13

5

12

12

-42

50

Overbos

12

5

12

12

-120

50

B

SV Zandvoort

13

4

11

8

-57

36.4

9

Amstelveen

13

5

1

11

9

-87

36.4

10

Voorland

11

2

2

7

5

se

7

Racing B.2

8

Akrides 4

a

FlashingH.2

'O

Onze Gezellen
Schrobbelaar

12

Noordkop

13

US4

2

2

2

11

6

-151

7

•
27-3

11

4

-63

27-3

12

2

-159

8-3

12

HCSC

13

Monnickendam

12

2
1

3

2
1

3

2

2

26

2

22

5

3

21

19

6

17

-1

6

16

-IO

6

15

-4

7

14

-9

8

-7

Voor het vinden of aanbieden va

banen

in

Zandvoort.

Basketbal

Gemeente Zandvoort

Team
bij

mensen

vroeg of laat aan een hart- of vaatziekte
Steun wetenschappelijk ondervoek

om

16 januari.

Deze beslissing

is

is

dat te veranderen

9

9

8
5

De reden van het verplaatsen
is

dat er zoveel toeschouwers

komen diedoordesneeuw

lo-

Gesp.

Gew.

11

9

9

6

11

5

4

6

11

Punt

Doelsaldo

Winst%

n

22

+321

100

12

20

+188

83.3

2

HYS

3

USz

11

18

+134

81.8

3

GeelWit

4

Akrides

12

18

+60

75

4

DIO

11

5

1

Gel.

Verl.

1

1

Punt Saldo
28

30

2

19

16

2

19

11

1

4

19

3

1

12

16

+91

66.7

1

4

19

2

12

14

+141

58.3

6

THB
DSOV

6

Mosquito's

11

3

3

5

12

13

Harlemlakers

11

12

-2

54-5

7

Waterloo

11

3

4

4

13

Lely

io

8

-60

40

8

DIOS

11

3

3

5

12

9

AlkmaarG.

11

6

Terrasvogels

8

-41

36.4

9

9

3

Lions

11

6

-97

27-3

10

SV Zandvoort

11

2

Falcons

12

4

-204

16.7

11

Vogelenzang

11

11

2

-274

9-1

'3

svu

12

O

-257

1

maar...

nog sneeuw

liggen,

den. Hierdoor zou zeer grote

mocht

schade aan de vloer kunnen

nemen

ontstaan met

een paar extra schoenen

ultiem resul-

als

in zijn

geheel ver-

er

uw

u en

kinderen dan

mee

zodat u met droge schoenen
de hal

in

1

Hema

Accountantskantoor
Huppel schoten
Administratiekantoor

Algemene

kunt.

Willems

Autobedrijf Zandvoort

Bertram

&

Brood

BloemsierkunstJef &HenkBluijs
Café Fier
Café Oomstee

-1

9

-2

9

6

-34

9

4

-38

Zandvoort

Hoogheemraadschap
K.

van Rijnland

uitvaart begeleiding

Zandvoort
Autobedrijf KariMo

OnzeGezellen

AMVJ

dat niet waard! U bent

de Korver Sporthal

in

vloer.dat die

6

11

is

dus komende zaterdag vanaf

-26

8

12

een schoolbasketbaltoer-

nooi

10.00 uur van harte welkom

-32

7

5

Zelfs

door sneeu wresten aan

de schoenen, erg nat gaat wor-

ADVERTEERDERS

Team

WC

Gesp.

FAC

Hoofddorp

verband met de

in

het weekend van 9

in

vangen zou moeten worden.

pen dat gevreesd wordt dat de
vloer,

per 19 12-og

1

io

www. onderzoeki-se-enhartzaak.nl

Zondag 5e klasse D

verplaatst naar zaterdag

genomen

januari, de oorspronkelijke datum, verwacht werd.

Voetbal zondag

dames

per 10-01-10

2

Nêderldndsé^FHartstichting
Giro 300 of bel 08-00-1313

week verplaatst

Toernooi

Het schoolbasketbaltoernooi

winterse perikelen en de sneeuw die

taat een dermate beschadigde

Dames Rayonklasse

en zee, maar vooral dicht

Punt Saldo

2

7

11

www.werkeninzandvoort.com.

de geldigheid van de ingeleverde kandidaten lijster;

Dichtbij strand

Verl.

9

12

Castricum

12

Li

of aanbiede n van vacature?

Werkgevers en werkzoekers maken gebruikvan

Gew. Gel

12

Marken

12

11

zitting zal beslissen over

Gesp.

csw

12

16.00 uur.

B&W kamer in een openbare

Team

AlkmaarG.

4

SCHOOLBASKETBAL

Zaterdag 2e klasse A per 19-12-09

Rayonklasse per 10-01-10

Collegelid spreken?

VAN HET HOOFDSTEMBUREAU INZAKE

De voorzitter van

het

moeilijker.

maar voor een

van kardidater met vermelding van de daaraan

lijster

het Gastouderuit

meer

len,

het

in

kwart Martina

woensdag

toegekende nummers worden vooreen ieder

3

in

in

dito

hebben we nu een achter-

om 16.00
datum

mede omdat we zonder

Meij feilloos

kwamen, na de stand

evenwicht te hebben getrok-

stand van één punt", aldus

de Kieswet bekend, dat dit bureau op vrijdag 22 januari 2010

Kinderopvangregister. Vanaf deze

de score. Toen

v.d.

handen kreeg en idem

verwerkte, en stond die niet

ZSC'04 nam een snelle voorsprong. Al na een halve mi-

de tweede helft kregen

van de gemeente Zandvoort maakt, ingevolge

Penjanuari20io heeft een wriig ing plaatsgevonden

zich

hierdoor
ranglijst.

blijft

aan kop van de

In

Maandag t/m woensdag: 0830

beslis-

2010

Wijzigin g Kin deropvangregister

van Ron

met 64-86 en

Philip Prins bleef

aan de goede kant van

de Zandvoorters het steeds

er de

SING GELDIGHEID INGELEVERDE KANDIDATENLIJSTEN

de Gemeente Zandvoort, College

Lions

uur

de

2040 AA te Zandvoort.

Wessels en

Paul Wessels die de tip-off

uur

':

verwezen wordt.

schriftelijk

Haar-

uit

van de wedstrijd.

helft

20.00

van het gemeentehuis.

Geïnteresseerden kunnen zich

de tweede

in

16.00

1

Een afspraak
bij

wreekte

uiteindelijk

-

ster var «rdicate

Tollensstraat zijn dagelijks

te zien

status van periode-

lem niet waarmaken. ZSC'04 miste wisselspelers, wat

-

Verkiezing

is in

won

0830

I

de beeldende kunst

tekst van de huurovereenkomst

verschil",

Pierik. Lions

Maar de Zandvoorters konden de

kampioen afgelopen vrijdag tegen United DAVO

Donderdag:

de ingeleverde

11-3 vai-

legd

in

door een driepunter van

Wel hielden

staat.

Pierik na afloop

Openingstijden Centrale Balie

ge-

de gaten onze tegen-

in

strijd.

kamer de numme-

ZSC

Het afgelopen jaar sloot ZSC'04 goed af met een periodetitel.

sing over de geldigheid van de lijstencombi naties voor de op

De

GBA;

on

volcoen

aantoonbare vaardigheid

5.

balie

ir

een

aantoonbare culturele band met Zandvoort

4.

De

(0 23)

beperkt aantal zaken terecht: pas soorten en rijbewijzen

Zand voort

3 ir

aan:oo''ib3ie fina^icie e d n^gki^cht
ijk;

met de Centrale Meldlijn

website het digitale formulier

criteria:

vvoonac":

maande
3.

197,78

selectie zal plaatsvinden

gende

2

€

Bel

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing
bekend dat op donderdag 2ijanuari20ioom 10.00

aldus Ten

omdat US

standers niette onderschatten,

uur.

VAN KANDIDATEN
Melding of klacht?

in

Mariaschool"aan de Koninginneweg te Zandvoort per

14 januari 2010

•

de wedstrijd gemakkelijk

we

telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar v a (023}

BESLISSING GELDIGHEID LIJSTENCOMBINATIES

TER INZAGELEGGING GELDIGE LIJSTEN

Atelierruimte

Door de gemeente Zandvoort wordt

ook eenvoudig gewon-

nen met 22 punten

nieuw vastgesteld door de bond.

onderaan
Centraal

NUMMERING VAN

gemakkelijker kon scoren. De
wedstrijd werd dan uiteinde-

die

de

Gemeenteraad 2010

Verkiezing

ti te

dames daarentegen,

Verlies voor

zorgde ervoor dat Paul nog

Noord-Holland van afgelopen zaterdag,

de heren van The Lions toch naar de Amsterdamse Wibauthal vertrokken voor hun

wedstrijd tegen de hekkensluiter in de 3e Rayonklasse US 4. De

makkelijke avond
Atelier

in

nieuwe jaar goed

lijk

leer eer

rijk als

handhaven van de daarbove' geplaatste aanduiding

van een politieke groepering.

02

ZAALVOETBAL

Lions heren beginnen

AA Zandvoort

Ondernemersvereniging
Zandvoort

Ouderen

Partij

Zandvoort

Pluspunt
Pluspunt

Boomhut

OuatroBT
Richeaan Zee
Sea Optiek

Circus Zandvoort

Stichting Classic Concerts

Dakcentrale

Trendmark Makelaardij o.g.
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbed rijf

Dorsman Assurantiën
G reeven. Makelaardij o.g.
Groenestein & Schouten
Fin. diensten

Wapen van

Harocamo

ZFM

Zandvoort,

eten en drinken...
radio

Tussenstanden handbalen zaalvoetbal volgen volgende week.
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CENSE n

.f

Gerootschap Oud ZandvoDrt

blri

Hl'Cr'X'lA

I,v

[;;

:l

.(:;-.; ::

.jsouvloot

in

1850 H.Hulk

l

van LINGEN

rz
Jhr. P.N.

Quarles van Uffordlaan 2

2042 PR Zandvoort

Tel:

023

-

VSttk

5 71 5 71 5

Elï

WWW.Cvl.nu

huis

5t:

ZANDVOORTSELAAN 140
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A

SARA ROOSSTRAAT 28

halfvrijstaande
u

aangenaam

^

Ruime 4 kamer maisonnette met zonneterras ofLwMuiden!

ver-

door de royale maatvoering, de afwerking met hoog-

waardige materialen, de sfeer en het prachtige

Moderne woonkeuken

uitzicht.

slaapkamers, badkamer,
ie

3

•

Woning grenzend san beschermd natuurgebied

•

Living

•

Luxe woonkeuken en bijkeuken

v.v.

inbouwc-i^s-Stuur

waepmt

v

Royale inpandige berotf\

met open haard en

schuifpui naar tuin

met

vrij

uitzicht

Bergruimte

K
•

i

n

3 slaapkamers, 2 badkamers, kleedkamer

ond*d^
•dffip

dv ri erid ^JEè*wo o n w k

Oprit voor 2 auto's

t is^cnoppervlakte
,-,.-,'-M'..

Gebruiksoppervlak

Vraagprijs:

€

170m J

ca,

750.000,-

Pretoriaplein

Vraagprijs:

vrij uitzicht

wAiiu^rv02)

over een gezellig

parkeerplaats
ca.

115

m]

(incl.

in

de parkeergarage

Zonnige,

betegeJ^fcWSfc^ophet

villa

heeft

In

•

of praktijk/kantoor aan huis

Vraagprijs:

€

219.000,-

&

woonkamer, woonkeuken

•

Royaal souterrain, riante zolder

•

Woonoppervlakte

Vraagprijs:

ca.

v.v.

apparatuur

275rn ; perceeloppervlakte
,

€575.000,-

in

265.000,-

26

de 'voortuin' van de watertoren staat

2 onder

•

Atelier en beschutte zonnige achtertuin

;

€

1

kap herenhuis
in

uit ca.

oude staat en

zal

dit royale

1900. Deze woning

gerenoveerd moeten worden.

het centrum!

Sfeervolle

m

de afgesloten parkeergarage

Incl.

Woonoppervlakteca.90 m 2

Geschikt voor dubbele bewoning (2e entree aanwezig)

in

•

90

parkeerplaats

•

HOGEWEG

11

slaapkamers, 2 badkamers en een dubbele garage.

•

ca.

woonomgeving

•

•

zuiden

parkeergelegenheid met vergunningsysteem

ruim balkon

inbouwapparatuur

Kindvriendelijke

verkeerd

JalM^Mkamers

v.v.

moderne badkamer

2 slaapkamers,

Groot zonneterras op begane grond, balkon op 1ste etage

•

Bijzonder royale woning midden

GehaJÉ a»|^Sd^eschilderd september 2009

WoW^ipervlakte

Moderne keuken

•

•

Geheel v/^Mjwfcteriwzijnen en dubbele beglazing

^fcmfclawme

Sfeervolle

•
•

Vraagprijs:

een kindvriendelijke woonomgevii
Woning gefundeerd»

woonkamer met

•

bergruimte)

Deze verrassend grote vrijstaande
o.a. 5

Aan een autovrij plein gelegen goed onderhouden
:,p
3 kamer maisonnette op de begane grond en 1
etage.

€ 259.000,-

SWALUESTRAAT

Haarlem

4,

Deze goed onderhouden charmante
heeft

VERZETSPLEIN 20

ij

itCTris incl.
•
•

^K «i-H-*W
e

g
Aan de buitenzijde lijkt dit een gewone
woning maar aan de binnenzijde wordt

(verjkoop, (va)kur, beheer, taxatie

287m ;

g5

Woning met

vele mogelijkheden!

Royale maatvoering, hoge plafonds

•

Mogelijkheid voor 2e verdieping

•

Gebruiksoppetvlakte

•

hVccecorjorv a<te 202iï'

•

Inhoud ca. 550m-

ca.^Sm'

(incl. ca.

35m'

schuren)

!

Vraagprijs:

€

339.000,-

<&>

6 e jaargang

*
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CULTUUR

aanloop naar
3 maart 2010

wekelijks

i'

ook gescheiden aanleveren

De gemeente Zandvoort heeft afgelopen maandag
initiatief

zie pag. 12-13

/=
Let op actie

Kom

genomen om

plastic apart te scheiden

in

De Rekenkamer Zandvoort

winkelcentrum Nieuw Noord het

van het

restafval.

Wethouder Wilfred

in

kritisch
een onderzoeksrap-

Tates gaf daartoe het startschot. Zandvoort kan nu een nog grotere bijdrage leveren

zorgvuldig', behoorlijke kritiek geleverd

voor een schoner milieu.

Zandvoort. Dat bleek vorige week woensdag tijdens de

week 3

en

In

uw tas met:

rapport doet de Re-

dit

bevindingen naar de
in

voor €6,95

lijk

Stap ook eens binnen vooreen

kopje koffie met een punt appel-

€

gebak mei slagroom voor

-

fl

Wil geen
volgebouwde
middenboulevard

dekking, tennisballen, au-

gescheiden aan-

tomaterialen en kleding. De

met een informatiefolder

waardoor het gere-

plastic afval

speciale inzamelcontainers

en een plastic afvalzak huis

staan op zeven locaties

aan huis verspreid.

verpakkingen zoals flessen,

Zandvoort, waar ook het glas,

gemeentelijke website staat

papier en textiel geschei-

wat wel en wat

leveren,

bakjes en boterkuipjes

tainers.

mo-

de speciale con-

in

Deze

zijn

herkenbaar

aan het'Plastic Heroes'-logo.

GROENLINKS
lljl

(H'.ISI

het plastic

on gewassen, eventueel

met dop en

al, bij

voorkeur

ingedeukt, aanbieden. Het
is

start

den aangeboden kan wor-

Plastic

den. De locaties

hoort.

is

en

dat er geen papier, karton en
folie resten

meer aan

zitten.

De

blij

dat de

meeuw

weer

weg is? Stem dan op ons:
De Mannetjespartij!'

Louis

in

in

de vergade-

eigen

was dat
is

en dat

boezem

huidige situatie binnen de

gestoken moet worden. De

Rekenkamer heeft een gedegen rapport opgesteld
waar iets meegedaan moet
worden. Wat en hoe zal nog
bekeken moeten worden.

kamer met

dit rapport

teerbare

aanbevelingen

om

trol in

han-

de juridische con-

de gemeente op een

fflllUIHIiFfl

SCOOTMOBIELEN

Op de

niet

in

de commissieleden

ook met PGB (persoonsgebonden budget)

de

023

Heroes-containers

-

5 735 735

BETER MOBIEL, Max

Planckstraat 44

Davidsstraat, Flemingstraat,

winkelcentrum

Nieuw

Bramenlaan

(Bentveld),

Bent u de nieuwe redder aan de wal?

hoek

Tollensstraat/Vondellaan,

Ir.

In

C. Friedhoffplein en Tjerk

Hiddesstraat.

de gemeenteadvertentie leest u er meer over

Gemeente Zandvoort

Campagne
De gemeente doet mee aan
de landelijke campagne van
Plastic Heroes.Als

Nieuwe producten
recycling van plastic

van artikelen

als

Auto Strijder
Zandvoort
www.autostrijder.nl

onderdeel

van deze campagne publile-

de grondstof op voor
nieuwe plastic verpakkingen en voor de productie
vert

'Ook zo

zijn:

bij

het rapport helder

wel belangrijk dat het ver-

pakkingsmateriaal leeg

gaan van

in

ring

de hand

Noord, De Favaugeplein,

Mensen kunnen
afval

Verkiezingscampagnes

is

cycled kan worden. Plastic

gen dan

bij

Zandvoort

afgelopen week een brief

Zandvoorters kunnen hun

Deteneurdie

te bespeuren viel

gemeente.

doen

flacons, tubes, plastic zakjes,

Maar luchten ruimte

2ININDS

een

Daarnaast wil de Reken-

Zandvoort

GROENLINKS

dat past

is

moge-

beeld te schetsen van de

3,50

Raadhuisplein 14
023-573 64 61

juridi-

de gemeente

Zandvoort. Getracht
zo kort en zo helder

T.

hoger niveau te brengen.

kenkamer verslag van haar
sche control

boeren pistolets

4roombotercroissant

van €12,65

Control. In het

4:

witte Hollen

• 4 witte

op de gemeente

&

rapport doet de Rekenkamer tevens enkele aanbevelingen.

-

IS

Brood 40D gr naar keuze
10

heeft

port over de juridische control, getiteld Veelvuldig on-

naar de winkel

en vul

•

is

vergadering van de commissie Planning
*>

•

basketbaltoernooi

Rekenkamer

I

2 stellingen

voorgelegd aan
de Zandvoortse
politieke partijen

•

2>PORT
Mariaschool
wint school-

uit het

verleden

Hilly'

in

Plastic

W;

Sporen

Luifels

voor'muur

A van

vloerbe-

ceert de gemeente ook deze
week een advertentie waarin

de spelregels en het nut van
het scheiden van plastic afval

wordt toegelicht. Tevens

pekel"

« *

www.autoschoon.nl « • * zout

.

FAMILIEBERICHTEN

Verdrietig

toen
jljct LrcclüiT-ttJ'-ut ot.naat /fj/

(iy c///s

.'/art/.'/crr-

00J1 tcruaAüfio/aoé :ootrrffy//c
_a*ro€// iou' fto/f/té- cjiM/

act

is-,

maat

hij

maar dankbaar

aan

Delen

wij

en opa

is

hem konden

dat wij bi

zijn laatste re s

zijn,

begon...

u mee dat mijn man, onze papa, schoonvader

1

overleden.

//cfi////cti//aa/-,

CKJ-criü'ac//

oat/

Gijsbert Bol

.

.

.

Sinds 1992

* Zandvoort,
07-06-1928

-Jfeen&Y/ZC- &eve< 6ro€r, ooi//

cz/,

'

'oéu-

'

uw

f Haarlem,

/JSO

Ujaz/aim,

in

Zandvoort.

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort

20/0

PR

2041

Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.

Corrie 3ol-Gortzak
l/uz/i

uitvaartondernemer

15-01-2010

..

.

Tollensstraat 67,

Ingrid Ml Bert
Astrid

www.nzn-nederland.nl

Miche! en Bibi
Daniël en Annelies
Prisca
jUl!£-

"i//

Uitvaartcentrum Haarlem

n Jochem

KW

Parklaan 36,2011
Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.

Max

atutctt

//av/zic/wia,

Hieke

(jo-e/t

'J'f'i/ti,

S^oor-

"in //eti/t/tawa"

nhaarlem.nl

Correspondentie adres:
C. Bol-Gortzak
v. Leeuwenhoekstraat 8
2041 VB Zandvoort
(jottvsè of/dcf/ticadrcs

'

De

SÓP

^ictiiiz/astruat

crematieple htigheid heeft reeds plaatsgevonden.

204t i^Za/zc/vovrt

IN
§')? C/a/!Utrci~ '!c:/ tyi-:Y-//:-C:fi
:

MEMORIAM

C>^

Lieve Arthur

Arend Bos
Wood

toch onze

Opa Leen

17januari2010

de leegte die

We

zullen

je

18-01-2010

Opeens was je verdwenen
We konden er niets aan doen
We hebben niet eens afscheid kunnen nemen

-

-

Geen opa

heel erg missen.
zit

nu

je

hebt achtergelaten

ons hart verstopt

in

en de lege gaten
Joyce en Nicole

zijn

met

verdriet volgepropt

Ralf, Sabine en Larissa

Ricardo, Renaldo "in herinnering",
,

Sonja

Kleinkinderen

Rockey en Lourdes

Mona en NeeB

Wendy
Jol and a& Peter

Eva en Alwin

Ricardo&Angelo

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

m
Omdat

u voor kwaliteit kiest!

COLOFON

Regelen en uitvoeren van de uitvaart

Verzorging van overledene

voor

U

en

Uw

huis-aan-huis bezorgd

Kantooradres:
023- 5732752

dierbare

Tel

verzorgde

heel Zandvoort en Bentveld!
2

2042 JN Zandvoort

info@zjndvoortsscourant.nl

06 - 4342 9783 letty@zandvoortsecourant.nl
adve rte nt ies @za nd voo rtsecou ra nt. n

Dr hir^rimi^he,-!!,:,

Tel.

I

Bladmanager:

iiitvniirt

Gillis

Kok

06 -460 460 26 gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes
06 - 1448 2685 joop@zandvoortsecourant.nl

Tel.

De Zandvoort se Courant wordt huis -aan -huis verspreid. Mocht
het onverhoopt een keer gebeuren dat u de krant niet heeft

Voor structurele

Gemeente Zandvoort

•

Centrale balie

•

Bruna Balkenende (Grote Krocht)

ontvangen, kunt u bij de volgende afhaalpunten terecht:

Afhaalpunten

uur,

Advertentieacquisitie: Lettyvanden Brand-Kinderdijk

Evert H. Schweitzer
stijlvolle en

in

Kleine Krocht
•

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00- 17.00
Overige dagen op afspraak.

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort
Voor pen

donderdag en wordt GRATIS

Verschijnt iedere

Begeleiding voor nabestaanden
Persoonlijke aandacht

Dag en nacht bereikbaar

Tel

Vormgeving:
Kleine Krocht

2 -

IR

Druk: Dijkman

•

Pluspunt Noord (Fleming straat)

Visseringsweg 40

•

Shell Duinzicht

(pompstation

Dr.

1

47 8 0T

w

offset

- Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders

Gerkestraat)
Tel.

irgklacbten: ZVO-verspreiderSjtel. 06-1139

Design Zandvoort

2042 JN Zandvoort

Greeven Makelaardij (Oranje buitenhuisje)

06-1139

H78

www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press

Oplage: 9.250 exemplaren

B.V.

-

:

Zandvoortse Courant

WATERSTANDEN

W

Hoog

Politiek

Hoog

Laag

A

Laag

22
23

24

MA

25

Dl

26

VVO

27

00.35

DO

28

01.40

07.06
07.36
08.20
09.16
10.36
11.50
13.00
13.58

19.16
19.49
20.39
21.56
23.16

15.06
15.46
16.14
17.15
18.26
19.40
21.05
22.15

JANUARI

-

15

waar volgens Kramer op geschoten kan worden en waarna het college er

in

Ma rtïnez

Koningbruggen

(G BZ)

vroeg

om

de

uitleg over

en krijgen strafwerk maar wat

gaan
hij

Oscar 5imon Marius en:

Plas,

hem

de toekomst anders moe-

Krot, Lisanne

Pena.lleanaJanette.

we

eraan doen?", vroeg

zich af.Pim Kuijken (PvdA)

is

zeker nietwaar.

we de goede

kant zijn op-

gegaan",aldus Meijer.

jaar.

KERKDIENSTEN

naar
ze

fluit

Niemand

loopt

meer ongemerkt naar de
Met veel getjilp

achterdeur.

bui-

kondigt ze het bezoek aan.

ten de fiscale gebieden, gratis

Handig hoor! Het vogeltje

te

Zandvoort zou kunnen par-

Afwachten wat ervan

een kruising tussen een

is

rood borst en een vink.

Made

zich over het ini-

eveneens op de agenda stond,

ze

aangaan-

leverde de nodige discussie.

en sindsdien staat ze op de

in

ber jongst leden

Zandvoort.

In

werd het door

gaat.

China staat onder haar

in

Het horecasanctiebeleid, dat

staartje.

Met

Sinterklaas zat

de schoen van manlief

in

Burgemeester Niek Meijer wil

houten tuintafel.

met de wet in de hand gaan
handhaven op overlast. Met

Op

de

het formulier van

name

wil

Nationale tuinvogeltelling

een bruisend Zandvoort met

komt onze bijzondere vogel

is

kwam een
kleine commissie om tot een
initiatiefvoorstel te komen

goud waard", volgens hem.

en dat voorstel stond nu op

het centrum als op het strand

de agenda.

van harte uitvoeren. "De on-

stel niet

gevolgd. Er

Kramer (VVD)

Jerry

muziek

lekkere

die niet hard

maar zowel

hoeft te staan

in

niet voor. Dit

weekend doe

mee met de telling.
eens weten wat

ik

gezelligheid brengt. Niet al-

Met

presentatie van de plannen

leen voor de gezelligheid

slecht gesteld. Een

het rapport zijn gevoegd,

van de werkgroep, bestaande

bij

(GL)

noemt

ronduit storend.

uit Jerry

KOMENDE ZONDAG

Bij

Kramer (VVD), Dick

Suttorp (OPZ), Gijs de Roode

Burgemeester Niek Meijer
antwoordde dat de reactie

(CDA) en Cees van Deursen
(GL),

bleek dat op één raadslid

maar ook voor de portemonnee van de ondernemers die

hem

volgens

het niet zo breed

hebben en het vooral van
moeten hebben. Als

feestjes

Ik

ik

wil wel

zie vliegen.

een besloten

de reactie van het college, die

Ceesvan Deursen

Protestantse gem. Zandvoort

komen waarmee men,

gezellig.

het college ingediende voor-

het zich aan

afhankelijke Rekenkamer

8i jaar.

mij...

onze tuin het vro-

Thema's boog

de vergaderingvan 4 novem-

op.

alle

in

lijkste vogeltje. Als ik

de voortuin loop,

komen

de parkeren

VVD gêne

bij

lijkt

voor

staat

Thema's
De commissie Projecten &
Projecten

Hans Drommel (VVD) roept
het rapport

om

het voorstel

Zandvoorters tot één vignet

keren.

&

mee aan de

gang moet. Sympathiek

in

Commissie

ringen dieerin staan. Volgens

Zijn partij trekt

en gaat de aanbevelingen

10.00 uur

zijn

hebben het vertrouwen

Wij

tiatiefraadsvoorstel

Overleden

van Dorth, HendrikJacob,oud

kan

fronten

Dat het hier een puin-

is.

bak zou

dat

Ik

alle

was niet blij met het verhaal
maar wel met de constate-

van der Ploeg geb. Pol,Margaretha,oud 84 jaar.
Hendriks geb. Coenders, Aleida Geertruida Helena, oud
87 jaar.
Piment el geb. de Haen,Ferdinanda,oud 88

bezig

gelukkig.

"We hebben fouten gemaakt

Ernestienne Bernadette.
Buchel, Willem Hendriken:

het ver-

conclusies die het col lege trok.

JANUARI 2010

Volgens

u

meedelen dat het college met

uit

januari 2010

21

kreeg, presenteerde een plan

een inhaalslag op

de rapporten

raad en dat zal volgens

Ondertrouwd:

van der

niemand

stelt

leden niet of niet goed behan-

ten. Cor van

BURGERLIJKE STAND
9

portvan de Reken kamer

deld door het college en de

zijn

02.24
03.16
03.56
04.46
05.24
06.45
08.20
09.34

21

(CDA)

Bluijs

03

en 14 januari

13

Vervolg van voorpagina
Volgens Gert Jan

DO
VE
ZA
zo

Verslag commissievergaderingen d.d.

nummer

•

mijn vogelkennis

is

mus

het
her-

ik wel, maareen h eggen
mus? En wat is het verschil

ken

tussen een kool en een pim-

pelmees. En een koperwiek?

Nog

nooit van gehoord,

maar

ds. mr. J.W. Verwijs

van het college een effect

RK Parochie

St.

Agatha

heeft gehad die

10.30 uur Pastor D. Duijves

RK Parochie Antonius
10.30 uur Pastor

niet zo

na,

de raad zich

in

het voorstel

het college daarop gaat hand-

zezijnwelinonzetuin.Opde

dat volgens Kramer

voedertafel hipt schattig een

de doodsteek voor Za ndvoort.

roodborstje rond maaronder-

iedergaval

kon vinden. De werkgroep, die

haven,

Het rap-

van de partijen complimenten

in

bedoeld

is.

is

tussen gooit ze venijnig

& Paulus

alle

vogeltjes er vanaf. Er wordt
IJ.

Tuijn

Dinsdag eerste raadsvergadering 2010

wat afgeknokt. De één misgunt de ander het extra stuk-

Komende dinsdag

Taizé dienst

jaar en

Na een maandje pauze
op

5

februari

dienst

in

weer een

is

Taizé

de Protestantse kerk

aan het Kerkplein. Tijdens
deze viering gaat het
keuzes maken. Het

om

thema

is

afgeleid van een tekst uit het

Evangelie volgens Johannes.

De dienst begint
uur en wie
al

om

mee

om

er

college

de op een na laatste van deze raadsperiode. Op de

tot een

agenda staan

drie

gewichtige punten

als

de Structuurvisie,

het parkeren en de aanpassing van de Algemeen Plaatseis

lijke

Verordening (APV).

afgewogen

behandeling

koffie of

de commissie

in

& Thema's

Projecten

thee nog even na te praten.

november jongstleden
commissie

CARTOON

aangaande het
Zandvoort. Na de

in

4*

pen

Niet alleen die drie punten

geagendeerd. Ook de

regime (Pap-regime)

in

de

geconstateerde verhoogde
parkeerdruk

in

de Oostbuurt

staat op de agenda. Het

om

in de com misweek gebleken

U it de discussie
sie

is

vorige

lijkt

initiatiefraads-

Dit voorstel

tertafel.

maal best en
op

Soms

om

komen. Midden

de nacht

in

dolle blijdschap

spontaan te

pen. Ze houdt niet op. Met
een flinke por wek ik Hans
want tenslotte is het zijn
il

dacht
lost

Daarvoor ga

dat

ik

uit. Van

we van

ik

écht

deweek

haar ver-

waren. Maar nee! Haar

gebroken kopje werd keurig

De

was duur-

raadsagenda. Vooral het hon-

gelijmd.

denbeleid op het strand (nu

der dan het vogeltje!

nog tussen 19.00 uuren 07.00

Ondertussen bewaakt

™

uurtoegestaan.na herziening

ze

tuin. Wat
mens toch
meteen dood

-*

bud-

dat de Structuurvisie 2025

geen hamerstuk kon worden,

tussen

15

voor het instellen van een

Opnieuwzullenderaadsleden

helemaal

Parkeerapparatuurplaats-

zich over het voorstel

van het

de aarde.

meien

15

september

niet) viel niet in

goe-

te

bij

ontdooit ze en begint van

de meeste commissieleden

onderwerp op de

haar ge-

leuk. Liefdevol

wordt ze door Hans op de

mijn bed niet

bevreemd en daardoor staat

alle-

fluit er lustig
blijft

door de kou hangen. Dat

verwarming gezet

tj

onlangs grondig

los.

dan minder

is

vogeltje.

dit

wel oorlog.

Mijn vogeltje vindt het

tjilp

paste artikelen daaruit heeft

get beschikbaar te stellen

college stelt voor

Het

herzien. Een aantal aange-

ook

Oostbuurt.

is

van 4
is een

het leven geroe-

komen.

komt dinsdag
De APV

zijn

in

om tot een

voorstel te

je appel.

beslissing

kunnen komen. Dat geldt

het college
parkeren

onder het

genot van een kopje

te

moeten buigen om

ook voor de voorstellen van

19.30

wil zingen

ig.00 uur welkom. Na

de dienst kan

de eerste raadsvergadering van het

is

weer de

kan een
blij

zijn

lijm

^
"5
""

vogeltje.

J>

'

Bel

vrijdagmiddag

06-1139 1478

of mail: info@zvo-verspreiders.nl

0ZANDVOORTSE
Courant

vV

"

,;

In Het Wapen van
Zandvoort gaan we een

'.

"

-.

t- efrn

knalfeest tegemoet, hetgeen
je niet

mag en
v.a.

www. wap envsnzan dvoon. nl
2042 JM Zandvoort

21.00 uur:

Frons iïwjts

avW.

Kom

Gratis entree!

drs. H.G.

Uw

_,

.^Ê

Mevr. A.C. Dekker

Spreekuur: ma.

Haltestraat 75 Zandvoort

jaarrekeningen

Lijsterstraat

Al

Huppelschottn

/

fiscale adviezen

•

accountantscontrole
2

W2 GM

administraties
/

13.00

vr.

-

-

Lukkassen

14.00 uur

avond 19.00

-

20.00 uur

7

-

2042 CH Zandvoort

uw

-

Tel.

(023)571 5847

verzekeringen

bij

één assurantiekantoor.

gesprekspartner

•

t/rn vr.

en volgens afspraak

tel 023-5718949
www.mollieenco.nl

gezellig meezingen!

en persoonlijk adviseur
belastingaangiften

Dierenartsenpraktijk

de 'ïifgterkof

ma.- wo.-

023-8223780

Maandag en dinsdag
gesloten.

WttÜeêê*.

Wij zijn wegens vakantie
gesloten van vrijdag 22 januari tot
en met donderdag 28 januari.

met live optreden van RenéBoon.

Bart Schuitenmaker
Tel.:

v .' ï MM it

wil missen!

Zaterdag 23 januari

/

Wij regelen het voor

boekhoudingen

management ondersteuning

Zandvoort - Tel 57 9¥9t
:>o r (3) u ppehc h i
1

DORSMAN

u.

DORSMAN.NL OF 023-5714534

ASSURANTIËN

li

*_é
critaal

lolvlzö

MIbuwb-

Ondernemers Vereniging Zandvoort

ZTM daagt je uit,

wie durft?

Raad je plaatje
Zaterdag 30 januari om 20.00 uur in

Oproep aan

alle leden van de
Ondernemersvereniging Zandvoort:

Komt

allen

naar de

Algemene Ledenvergadering
in
'Een team bestaande uit maximaal
4 'personen, inschrijven aan de dar.
tfaltestraat

32

\

2042 L!N~ Zandvoort

www. cafefier. nl

Hotel Hoogland

Donderdag 21 januari
Aanvang 20.00 uur

Zandvoortse Courant

Minder publiek
Het

is

elk jaar toch

kerstboomverbranding

bij

Met

weer een spektakel. De brandweer van Zandvoort en de medewerkers

de

kerstbomen

veilig

en gecontroleerd op het strand rond 19.30 uur

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

Internationaal huwelijk

tij

heeft

al

een

fiets in zijn

kleuren

men opgehaald. Geroutineerd

De weersomstandigheden
waren
te

dit jaar niet erg

gunstig

noemen. Een koude oosten-

wind bezorgde de

brandweer dat door velen hogelijk

zich

meer dan

veilige afstand rond-

ook

zij

de

drie

lieten

vlammen

warmte

in

boulevard en rotonde

was

gesteld.

Na

kijken

besloten velen de weg
te

in

ra
Zandvoort
10-10-10

Hoewel

is al

niet een speciale

natie

is,

bij

zelfs

combitintje.

Zurawska

een einde aan.

lijk.

Jeff rey

in

het huwe-

woont

al

heel

wat jaren in Zandvoort
en werd door zijn bedrijf

Durf ja te zeggen
D66 waarmee

staande ingaan. De visie van D66

is

ze de gemeenteraadsverkiezingen van

vertaald

in

3

maart aan-

een positief programma, waarin de nadruk

op de eigen kracht van mensen, samenwerking en duurzaamheid. Het volledige pro-

gramma kunt u vinden op www.d66zandvoort.nl.
zitter van

D66 Alexander

Sandbergen.Opplaats^ staat

i2Jaardat dedemocraten zich

Pechtold

razend populair,

denogjongelrisv.d.Werff.llya

hebben ingeschreven voor de

daar debet aan. Tevens heeft

gemeenteraadsverkiezingen.

D66 de defiin itieve

Het

is

weer voor het

Waarschijnlijk

naamde

is

eerst

in

het zoge-

Pechtold-effect, de

Tweede Kamer

fractievoor-

is

kieslijst

Gazan

is

2

Willem Wisman

Binnendijk

Robbert de Vries met op

nummer

{4),

Kees Draisma

on-

langs vastgesteld. Lijsttrekker

(7)

(6),

(8)

completeren de

(5),

is

bij

café Koper

verplaats naar 23

februari, de inschrijving

van start gegaan. Eens
ken of de heren

als

in

Marzena. Zij
was onderwijzeres en
de liefde deed de rest.
Zaterdagochtend werd
het huwelijk door een
Poolse priester in de
Agatha kerk bezegeld.
te daar zijn

Verkiezingskoorts

Annema

kij-

netzulke
zijn

Door het

ijs

gezakt

bij

een

ijson geva

Gemeente Zn nd voort

28 januari wijkspreekuur

in

Nog 6 weken te gaan en
dan staan de gemeen-

U bent van harte welkom op het wijkspreekuur:

te

Donderdag 28 januari van 19.00 tot 20.00 uur
Bramenlaan 2, 2116 TR Bentveld.

in

de Bodaan

Stichting,

i

is

niet nodig;

de

koffie staat klaar!

is

vanaf

hem

januari tot 16

31

februari aanstaande te

beluisteren op de zondagavond tussen 19.00

en 20.00 uur en de dins-

I.

106. g

FM

ZFM vinden op

in

de

vrije ether,

op 104.5 FM via de kabel
en kanaal 45 achter de
beelden van Tekst TV.

Wolter Kroes
ZFM Zandvoort
Het programma Enterbij

tainment 4 You 2 uur
wordt iedere zaterdag
van 17.00 tot 19.00 uur

ZFM

uitgezonden

oefensessies

Zandvoort. Presentatoren

diver-

reddings-

op

Rudy, Pascal en Roy zijn

apentrots

om

te melden

hulpmiddelen

dat niemand minder dan
Wolter Kroes komen-

grondig

de zaterdag te gast

uit-

is.

zij

hem

zijn

the-

geprobeerd en getest. Het

Natuurlijk zullen

was goed tezien dat dedrie
hulpdiensten naadloos met

alles

de deur. De kandidaten-

elkaar en door elkaar oe-

van acht gemeen-

fenden en expertise vanuit

telijke partijen zijn ge-

de eigen achtergrond ge-

Hol land ia' die opnieuw zal
wordt uitgebracht. Verder
zal Mick Harren in de uitzending komen en komt
nu ook weer het shownieuws van popstar Hen ry

I

ij

ke verkiezingen voor

lijsten

presenteerd en
Vooraf aanmelden

diverse

van Yvonne Roosendaal

Tijdens drie

technieken en

Bentveld

verlichting, zwerfafval, straatmeubilair of soortgelijke zaken?

de doeken

kennis laten

u

geluid van

hulpverleners van
de Zandvoortse brandweer, KNRM Zandvoort
en Zandvoortse Reddingsbrigade (ZRB) oefenden
vorige week, op één van de
binnenmeren van het circuit, hoe zij zichzelf en anderen konden
Vijftig

werden

Wilt u meer weten over de in richting van de openbare ruimte?
Of heeft u vragen of opmerkingen over de bestrating, straat-

uit

maken met de

werken. Het programma

tot ig.00 uur. U kunt het

se

sommi i?

Courant
doen en

journalisten die voor

dagavond van 18.00 uur

de dames.

redden

lijst.

ZANDVOORT SCHOON?!
ZANDVOOHT

is

naar school en ontmoet-

Alphonse

en eveneens

oud-raadslid Klaas

oud-raadslid Ruud

lavond

is

grote getalen aanwezig

hij

Kok

het wekelijks verschij-

naar Polen uitgezonden.

de Poolse taal onder

maand

Gillis

voor de microfoon de

nen van de Zandvoortse

Om

de knie te krijgen ging

de komende

Bladmanager
zal

gang van zaken rondom

De 2e sjoelwedstrijd voor

Ch a ce

zal

Sjoelwedstrijd

goed en gezellig verlopen.
Nu zijn de heren aan de
beurt om te presteren. De
datum voor de herensjoe-

het Engels de

in

ka a n Jeffe rey

geweest.

Zandvoortse
Courant bij ZFM
Het ZFM radioprogramma Bijzonder Zandvoort

de sterkste benen heeft?

de dames

ri

is

aandacht besteden aan

naar Thérèse Veldhuijsen

Am e

en de Poolse Marzena

slaagd

de Zandvoortse Courant.

te kijken wie

Buitengewoon ambte-

maakte

de brandweer daar definitief

ligt

de

eens dat de leuke

oefening leerzaam en ge-

om

om

ganiseren

verbond

De brandweer zorgde

Pas rond 22.00 uur

met slagroom kon worden

het motto van

om

het leuk

is

een wielerwedstrijd te or-

kerstbomen ordentelijk op het

genuttigd. Een leuk initiatief

is

bedenken

ren alle hulpverleners het
er over

partijpromotie af te loeven.

Misschien

strand konden uitbranden.

slaan.

warme chocolademelk

werden volgens

Dat

zijn benieuwd
wat de andere
partijen gaan

heeft deze dag

wel een bijzonder

schattingen zo'n 750 kerstbo-

totaal

goed

aardig intrek.

vrijdag 15 januari

matig door het
dorp rijden. We

ervoor dat de Zandvoortse

gratis
In

ligt

de trouwlustigen en

regel-

was de op het

Bijzonder leuk

het

werd

laten

maken en deze
fiets zal

strand ingerichte stand waar

langstelling. Vooral vanaf de

animo minimaal te noemen.

prijs

naar 'hu is en haard' weer

tot ontploffing

kwam.

toonden daadwerkelijk be-

op

kwartiervlammen

en een beetje genieten van de

beslist niet afleiden

door het vele vuurwerk dat

een paar honderd mensen

van onze Zandvoortse actieve

zorgden de brandweerlieden

vooreen

om de vu ursta pel en

op

kijkers

de boulevard niet de meest
ideale positie. Niet

januari 2010

21

in

werden gestoken.

fik

03

h&E BADPLAATS DOOR

van de gemeente zorgden vorige week woensdag ervoor dat de door kinderen aangesleepte, afgedankte

nummer

•

OOG en OOR

als alles

bruikten en uitwisselden.

goed is zijn alle partijprogramma's klaar. Eén par-

met
warmechocolademelk, waTijdens de evaluatie,

vragen over

ater tour en zijn hit Viva

wO

'

EMOTION BY

.

^mA

EMOTION BY

-J-f>~jt ,>

CrT^<^

ESPRIT

3SPRTT

Home of Fashion Brands

TIJDELIJK ALLES ONDER EEN DAK
Op al onze bekende merken,
ESPRIT CASUAL, ESPRIT EDC, ESPRIT COLLECTION,
VERO MODA, PIECES EN OUTFITTERS NATION
geven wij kortingen tot 70%
Gedurende de verbouwing gaat de verkoop van
confet'ti b.v., haltestraat

door aan de overzijde

bij

1

1,

"emotion by esprit"

vergeet uw kadobonnen niet welke u in december heeft ontvangen
waardoor uw aankoop nog voordeliger wordt.
TEL.:
naam

Mijn

en
in

woon

ik

023-57

www.confet-ti.nl

13i

Financiële Planning

Cisca Metselaar
.

sinds twaalf jaar

Zandvoort. Deze

kwam
De

is

uit.

is

Dit

te koop bij de digitale boekhandel

www. kirjaboek.nl of

voorbeeld betreft een gezin

Aansprakelijkheid (€ 1.000.000)

onder ISBN nummer 978-94-6008-063-0

in

de boekhandel.

Inboedel (€98.000)
Opstal (€344.100)

Over een aantal weken zal het ook verkrijgbaar

www.bol.com Paperback

blz. 163

-

zijn

op

Reisverzekering
Rechtsbijstand

16 euro.

Autoverzekering

(all-risk)

Totaal

Dit is
"L

OMSTEE

café Oomstee
Vrijdag 29 jan: aanvang 21:00 uur.

Machte ld
Cambridge
Quartet
T-'

ac

h le-ld

Mc k

«wi

Cnmaridfl*
fin

r

Bom

Hans. Kwaküffijat

Mnnnn

Verzekeringen

Wanneer heeft u voor het laatst gecheckt of uw verzekeringspakket nog aansluit
bij uw wensen? Ziet u op tegen het uitzoekwerk?
Laat ons uw polissen doornemen en ontvang vrijblijvend een persoonlijk advies.

titel is:

"En hij $afmij adelaarsvleugels"

en

Hypotheken

,

Schouten
FINANCIËLE DIENSTEN

Groenestein

maand

mijn eerste boek

-

Vun i n dUll

-

'2

=>
=>

een besparing van
alle

bedragen

bijna

met

is

U kunt misschien wel
honderden euro's per jaar
besparen, terwijl u uitstekend

€ 126,85
€ 222,10

verzekerd

€ 116,88
€ 209,00
€ 1443,00
€ 2377,49

ê 105,00

Via ons

blijft bij

gerenommeerde

een

verzekeraar.

€ 191,35

€ 884,00
€ 1583,05

€

zijn inclusief

aansprakelijkheid

'

€ 53,75* 2

€20]
€351,39

Dit

verzekerd tot €

voorbeeld betreft 2 volwassenen, die

wa

verzekerd via een online aanbieder, gebruik

makend van personeelskorting.* 1
Besluit u minimaal

twee

verzekeringen via ons af te

Aansprakelijkheid (€ 1.000.000)

nemen?
Dan ontvangt

Inboedel (€ 100.000)
Opstal (€200.000)

u een
dinercheque* ter waarde van
€ 55 voor Riche aan Zee.

Glas

Reisverzekering

Dit

z B.n%j,

ffclilCQ

11

cnn Iraiwi

*3

dflUKU

*3

-

kinderen.

Voorheen
€ 55,34

is

een besparing v

=> alle bedragen zijn
=> aansprakelijkheid
=> De online aanbied
(=in dit

*

Kijk

geval mei

i

ruim

Voorheen
€ 44,51
€ 184,47
€ 168,95*
€ 55,09
€ 199,89
€ 652,91

Via ons

:

€ 53,80"
€ 129,00
€ 129,00
€
€80,

€ 39

€260 (40%)!

idusief assurantiebelasting

verzekerd tot € 1.250.000
verzekert minimaal

€ 350.000

dan noodzakelijk).

voor de actievoorwaarden op onze website.

Zandvoort

I

R.

KetellaDDerstraat

18

I

Tel

023-5718'

www.gsfinancielediensten.nl
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3e garagebridge

Muur met 'Zandvoort

bij

nummer

•

03
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SPOTLIGHTS

gevoel' wordt mooi!

autobedrijf Zandvoort

Het project
dolfijnen,
1

is

om

\Jentl

de Dolfiramamuur, met de beschilderde

opnieuw een kunstzinnig aanzien te geven

workshop

Jansen

is,

op

na, succesvol afgerond. Initiatiefneemster Hilly

5 maanden

thema 'Zand-

laaiend enthousiast over hoe het

Ataaeap Cy-pnió

voort gevoel' spetterend, ingetogen, abstract of concreet
in

verf

is

verwoord.

IVe zijn Heel trots ap je!

mama,

£iefö

Wat een drietal jaren geleden
begonnen is als een leuke

de Kamerlingh Onnesstraat.

bridgernjddag onder kennis-

"Volgend jaar zeker weer met

sen,is

de aimabele Rob deWit aan

maximaal 80

nu uitgegroeid tot een

Wit, die ook een aantal prijzen

garagebridge

ter beschikking had gesteld,

gers wisten

autobedrijf

bij

Zandvoort. Maar

72 brid-

na afloop. Na afloop genoten

zondag de weg

de spelers van een Indisch

liefst

naarde garage van

buffet en zanger

Henk Jansen.

Gefeliciteerd,
In

de grote zaal van De Krocht

stonden genoeg tafels

om

Groot succes voor

in

het vrolijk

met ballonnen

aangelegd was. Het ging

schilderde, zal tijdens een

een Ladies Night organiseerde. De

belangstelling hiervoor

was

al

snel

het plezier

om samen

Zandvoort meer glans te ge-

staf voor de eerste keer

88 plaatsen

de feestelijke onthul-

Vanwege

ven.

het winterse

de

direct al zodanig groot, dat

waren uitverkocht en maar

liefst

60

ge-

kort cultureel

& Frank

Oma

Jits...

programma om

14.00 uur de laatste panelen
onthullen.

van harte met

uw

Vakantiebeurs 2010 geslaagd!
Met de vakantiebeurs

is

verjaardag!

de start aan het toeristisch jaar

Liefs

en dikke

dan be-

Robin

&

gegeven. Als deze beurs een voorbode daarvan
looft

gadigden achter het net visten!

Bas

ari

versierde Cir-

manager Belinda Göransson met haar

cus Zandvoort, waar

is

Iingvandemuurvan3ijanunaar 7 maart uitgesteld.
Wethouder Marten Bierman,
die zelf ook een paneel be-

om

eerste Ladies Night
Afgelopen vrijdag was het overvol met uitsluitend genie-

weer

bergen. Het maakte niet uit
of je wel of niet kunstzinnig

de vele 'kunstenaars' te her-

tende vrouwen

pap, nu ben je 50!

De

spelers", zei

heus bridge-evenement: de

te vinden

Hé

Qaldie evv oma,

is,

2010 een geslaagd jaar te worden. Dankzij de

gjf

tüt,

%

Micky, Sofle 81 Pleun, Jelle

VVV

Zandvoort kan het niet anders dan dat de vele bezoekers

De gelukkigen die wel een
kaartje

hadden bemachtigd,

werden

eerst getrakteerd

organisatie verdient zonder

meer een

een zeer positieve indruk van Zandvoort hebben gekregen.

Hoera!

heel grote pluim

voor dit geweldige

initiatief.

Moeder Jits 70 jaar

complicated' met een hart-

Het

deze ene

Fijne dag!

veroverende Meryl Streep

en de geestige, herkenbare

want op vrijdag nfebruari aanstaande is het weer
feest. Dan wordt om 20.00

dialogen zorgden zeer

uur de film 'Nine' vertoond

de geweldig leuke film

op

'It's

in

de hoofdrol. Het onderwerp

re-

gelmatig voor daverende
lachsalvo's. In de

pauze was

ergelegenheid vooreen gratis

kopje koffie of thee

met

een hapje, en dat werd na de

niet

blijft

bij

keer,

die onlangs

in

première

wel

uit

hiervoor groot

is,

het feit dat tijdens de

avond

voor deze voorstelling ver-

direct

kocht
is

lijkheden. Tevens kregen alle

ten op

bag'

rijkelijk

waardebonnen van
lijke

dames

gevulde 'goodie

mee met onder andere
plaatse-

winkeliers, badzout, een

&

Sandra,

Ellen

blijkt

dwars overtroffen met een
feestelijk glaasje bubbeltjes-

vochten nog veel meer heerrazend enthousiaste

&

geweldige recensies. Dat de

animo

voorstelling nog dubbel en

een

Dikke kus,
Mick 81 Marije, Robert

Mare

is

gegaan met een topcast en

zijn.

al alle

11

kaartjes

Het Circustheater

druk doende

om

te trach-

februari een extra

voorstelling

in

te gelasten.

Zelfs hiervoor bestaat al

wachtlijst, dus
u en
lijk

meldt

aan

mag

u zich

via tel.

een

dames: haast
onmiddel-

5718686, want

een dusdanig gezelli-

fraaie kurkent rekker plu sfles-

u

senstop en chocolaatjes. De

ge avond

beslist niet missen.

Sfeervol, beleving, vriendelijk-

heid, diversiteit, informatief

en

letterlijk

proeven, zowerd

Zandvoort-arrangementen

hadden
prijs

zelfs

de eer

om

de

overhandigd te krijgen

Zandvoort gepresenteerd.

door niemand minder dan

Naast de medewerkers van

onze burgemeester. Het

VW Zandvoort

nog afwachten hoeveel

hebben ook

diverse vrijwilligers, waar-

onder de burgemeester en
zijn

vrouw, Zandvoort op de

beurs gepromoot. De gelukkige

win naars van één van de

rangementen

is

ar-

er uiteindelijk

m

Hoera!

Willem 50

Je bent de 1 2e op de
Nu hoor jij er ook bij!

rij,

naar aanleidingvan de beurs
zijn
kijkt

verkocht,

nu

al

maar de VVV

Je lieve schoonzussen

& zwagers

terug op een ge-

slaagde beurs!

J>

UW WONING
IEVE

KOPEN OF VERKOPEN?

I

NVM MAKELAAR VAN ZANDVOORT!
Deze zeer verrassende (voormalig 3-kamer) benedenwoning heeft
gunstig gelegen achtertuin op het zonnige zuiden! Het beschikt

ken

o.a.

de achtertuin voor de fietsen én een achterom. Het

in

m van de duinen en

200

centraal gelegen op slechts

box

om

absoluut de moeite waard

is

de

woning

€ 35.000,

ï 159.000.= kk.
=

159.500,=

k.k.

Si59.950,=

k.k.

^4.500,=

k.k.

is

op loopafstand van het strand
Dr.

en het centrum. Het

]s€ 24500,= k.k.
]s€i 49.ooo.= tk. Nieu
]sappartement€l49.0

over een keu-

moderne badkamer, een ruime

hoekopstellingv.v. inbouwapparatuur.een

in

slaapkamer, een berging

Overig aanbod
Ga ragebox Trompstraat

n uitermate

<

te bezichtigen!!

CA.Gerkestraat 42 zwart

Bm.vanFenemapleinl3-7
Stationsplein 17-4

Ideaal geschikt voor starter
Recentelijk

is

ntuei

Woning met voor- en
Woonoppervlakte

Passage
Dr.

m

3-15

CA. Gerkestraat 49 rood

Bm.vanFenemaplelni6-8

achtertuir

60

ca.

De Favaugepleln

1

21-34

Schoolplein

irdlgitale plattegrondei

Dr.

js€

2

CA. Gerkestraat 48 rood

Willemstraat 13

€

Vraagprijs:

Het appartement

badkamer,
plaats

2

is

189.000,=

appartement

Dit riante driekamer

aan de rand van de duinen

woonkamer met

in

k.k.

1

gelegen op een unieke locatie

is

woonkeuken

diverse inbouwapparatuur,een luxueuze
(circa 201)12)

„.TOB

1"

en een parkeer-

uw

1

Bm.vanAlphensti
Oranjestraat^-?

appartement kenmerkt

Dit

•

Separate berging en parking

zich
In

om

in te levenl

door de hoogwaardige afwerking;
de kelder;

•

Mogelijkheid voor fulltime 5-sterren service geleverd door ZorgContact;

•

Servicekosten

€ 149' 12

maand, keuze notaris verkoper;
Bouwjaar 2009. Inhoud circa jjorri Woonoppervlakte circa ijSm 3

js€
]s€

235.0,

239.0
239.0
239.0

242.500,=

249.00,

€249.00.

js€

249.00.

js€
js€
]s€
js€

259.001

js

1

.

Js€
js€
js€
js€

js€
]s€

per

219.001

Js€ 224,901
js€ 224.901
js€ 224,950,
js€ 234500,

js

wensen, welke u wordt aangeboden door

specifieke

•

•

Louis Davidsstra.

Schelpenplein

de kelder. Tevens wordt er de mogelijkheid geboden voor fulltime j-ster-

in

ren service, afgestemd op

TlllüT

Nederland

aple,n2.

verdieping en beschikt o.a. over een royale

ie

v.v.

ruime slaapkamers, een royaal terras

ZorgContact te Bentveld. Kortom een heerlijke woning

II

in

nieuwbouwcomplex"De Duin kraal "te Bentveld.

het

gesitueerd op de

riante

]5€i99. 5 0[

;

wwwgreevenmakelaardij.nl

Zie

net Inboedel

de straat ge

259.00,
259.00,
259,00,
259.00,
259.00,

€259,00!

.

]s€2595QO.=

€

Vraagprijs:

Wie weet Videoland

in

549.000,=

k.k.

Zandvoort nou niet te vinden? Deze bedrijfsruimte

een goede en levendige locatie gelegen midden

in

het centrum. Het

doeleinden geschikt zoals detailhandel of kantoorfunctie.
kelijkse

markt

om

is

is

op

voor vele

Op woensdag is de we-

de hoek en de herontwikkeling van het Louis Davidscarree biedt

een goed toekomstperspectief. Het pand

is

18

uw

bedrijfspand zijn?

De Ruyter straat

2-8

U wilt als zelfstandige niet meer huren en eiU bent van harte welkom voor een bezichtiging!

€279.001
js€ 279,001
]s€ 279.00.

Martlnus Nijhoffstraat 97
Ronald Ketellapperstraat 41

js

Ontvanger Schauten straat:

]s€
js€

289.001

Js€

309.001

meter diep en heeft naar binnen

draaiende deuren aan de voorzijde.

genaar van

Bilderdijkstraat15

]s€ 269.00!
js€ 269.001
]s€ 269.001
js€ 269.00,
js€ 274.500

299.00,

js€329.oo<
•

Alarminstallatie aanwezig, airco bouwjaar ca. 2001;

•

Alle

•

Vloeroppervlakte

•

zondagen koopzondag
ca.

m

95

in

1
;

www.greevenmakelaardij.nl voor digitale plattegronden en

Zie

js €339.00:
]s€ 347.500,
]s€ 349.0
]s€ 349.0

Zandvoort;

details.

ment €349.0
«en

Vraagprijs:

€

239.000,=

tinusNijpoffstraatSg

k.k.

(Planckstraat42

Lennepweg 65-33
Sfeervolle driekamer

bovenwoning verdeeld over twee woonlagen en

voorziei

diverse authentieke details zoals o.a. de paneeldeuren en hoge plafonds.

ning

gelegen midden

is

in

het levendige centrum, doch in de luwte! Deze

moet u van binnen hebben gezien om een goed beeld
Zeer centraal gelegen

de buurt v;

in

Diverse authentieke details

CV

ketel

ca.

in

>i

k

i*

I

!.

ii

:

(I

;

|

.

aanwez

B^m', bouwja,

€

M
WONEN

in

NVM)

14.

t>f-N

w

won

^€389.001
]s€ 389.50c
]s€ 395,001
t

onder voorl

]s€ 399.001
]s€ 399.001
]s€ 399.50c
]s€ 429.001
]s€ 435.00c

PTTffft

]s€ 449,00,
]s€ 449.00,
]s€ 489,00,
js€ 495.001

k.k.

Meest verkopende makelaar
Zandvoort 2009! (bron:

De

]s€435.ooc

219.000,=

Louis Davidsstraat 15

2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

ïstati

www.greevenmakelaardij.nl voc digitale plattegrond

Vraagprijs:

GREEVEN

te krijgen.

NStre

bouwjaar 2009;

Woonoppervlakte
Zie

kinkels en

]s€ 359.00c
]s€ 359.001
]s€ 359.001
]s€ 359.001
]s€ 369.001

]s€ 539.0
js€ 549.0
)s€ 549.0
js€ 579.0

€

27.500,=
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Bijeenkomst vrijwillige levensbeëindiging
De Nederlandse Vereniging voor een

vrijwillig

(NVVE) hield vorige week dinsdag

Zandvoort een regio-

bijeenkomst

het

in

NH

in

Hoteles. Tijdens deze

levenseinde

dag kon be-

I

even sei n devra gen

is

euthanasie of hulp

men

er

op verzoek.

heeft

•

21

januari 2010

Let

bij

we

:

alle situaties

in

geen recht op euthanasie,
kunt hierom wel vragen,

.

03

wel degelijk ruim-

geving
te voor

ze "cod ng

worden over onder andere

langrijke informatie verkregen

wilsverklaringen, de 'niet-reanimeerpenning' en andere

nummer

•

Hans Willemse Elektrotechniek

Binnen de Nederlandse wet-

u

hetzij

mondeling of schriftelijk. Een
door Erna Meijer

De NVVE,

die

1973

in

is

wordt door deze diagnose.

arts dient namelijk

Momenteel

tuiging te hebben gekregen

dat één op de

is

81.

op-

de over-

van een

vrij-

weloverwogen

ver-

dat er sprake

is

gericht, kent een breed pa-

Anders dan vaak wordt ge-

willig en

om

dacht, kunnen dementeren-

zoek van de patiënt en dat er

waardig te sterven, waarbij

den, ondanks hun gestoorde

sprake

de eigen keuze van men-

denken, wel psychische

onomkeerbaaren ondraaglijk

aan mogelijkheden

let

pijn

sen centraal staat. Voor het

ervaren en neerslachtig, ver-

komende

drietig of angstig

jaar heeft

zij

als

worden

is

van een uitzichtloos,

een actief

is

omdat

ze allerlei dingen

beëindigen van het leven ech-

zelf gewilde

meer kunnen. In dit heel
trieste proces met onder andere decorum ver lies, zijn zes

tereen onaanvaardbare stap.

het rechteen behandeling te

fases te onderscheiden:

weigeren en bestaat

Over

levenseinde'.

dit delicate

onderwerp

werd een boeiende

lezing

gehouden.

niet

verschillende soorten

zijn

dementie

te onderschei-

Het

is

circa

sen

2050
één op de veertig menin

Nederland getroffen

in

maar

bod, dat alleen het verbieden

gaan kon en

van hartmassage en beade-

toch over,

ming

ken met

wat

fase

in

nog mogelijk
fase

5

3

wel het

lijkt

echter

de patiënt ge-

is

dement en volledig
wilsonbekwaam geworden,
waarna bij fase 6 de patiënt
een vegetatieve toestand

er

betreft.

75331,

1070

AH Amsterdam

(www.nvve.nl) zeer duidelijke
brochures overal deze onder-

werpen

te verkrijgen, waar-

door men

ik

met veel

geres Machteld Cambridge haar opwachting
Jazz.

Samen met

maken

pianist Nick v.d. Bos,

zij

gast

een concert verzorgen. Het

is in

is

tij-

de eerste keer dat zij te

in-

stallatiebureau (Thunnissen

maar ik kom ook bij oudere
mensen bij wie bijvoorbeeld
Naast het gegeven dat

ik

vanzelfsprekend verzekerd
alle

werkzaamheden.

in

Heemstede) gewerkt, waar

Het gebeurt helaas te vaak

ik

diverse bijscholingen heb

dat

mensen

zich veel ellende

datacommunicatie en bevei-

de voorrij kosten van

ligingsinstallaties.

te genereren.

een

reis

is

van de jazz zoals die

Amerika ontstond,
helft

in

de eerste

in

van de vorige eeuw. Al les

komt aan bod: intense negro-

zij

€25 wil-

Trouwens, deze

was

werkzaamheden meer dan

tot projectleider en

lid

ik

toch op

1

berekend

niet

als

de

uur gaan duren."

vijf

u

allemaal

bij

HansWillemseterecht?Veel,

Domotica

domein

zoals

Willemse

van huiselijke elektronica)

de afgelopen ja-

in

in

(=

groepen(kast)

installaties,

Zandvoort opgebouwd, met

verdelers zowel het ont-

namedoormond-op-mond

werp

clame en
keliers.

via plaatselijke

Tevens werkt

hij

re-

winvoor

een aantal vaste aannemers.

In

het bijzonder het persoon-

niet

als

de

Ook

bijscholing

installatie,

hij zijn

om. Regelmatige
is

voor Hans van-

zelfsprekend.

zou denken dat Willemse

Je

met

eenmanszaak en
zijn gezin, met vrouw Kitty
en de twee kinderen, zijn
handen meer dan vol zal
hebben, maar in zijn vrije
tijd zet hij zich op diverse
zijn

terreinen ook nog

in

voorde

Zandvoortse gemeenschap.

Zo

is hij in

totaal al achttien

jaar(iojaarin Zandvoort)
vrijwillige

zit hij in

Waarvoor kunt

succesvol gebleken en heeft

ren een grote klantenkring

hand

van de

maart 2000

besloten voor mijzelf te gaan

uitbundige gospel-

songs, geladen bluesmelodie-

len besparen.

worden

beginnen/'Celukkig isdatzeer

ook nog eens

door de geschiede-

spirituals,

ik

ondertussen opgeklommen
van het managementteam,

schakering aan klankkleuren

Cambridge

Hoewel

gaat bedienen, draait

is.

een

erkend installateur ben, ben
ik

lyse beveiliginstallaties.

waarbij een computer je huis

prima,

alleen een lampje stuk

voor

in

van huis

voor het "Konnex" systeem,

is

respectvolle keuzes rond het

nis

café Oomstee.

een mid-

nam om
hij

vertrouwen

op de hals halen doordat

Een optreden van Machteld

zal

bij

de stap

heel belangrijk.

"Een grote klus

gedaan op het gebied van

Hans

Kwakernaat op contrabas en Menno Veenendaal op drums

hij

het 'wer-

hij

delgroot elektrotechnisch

heb

Volgende week vrijdag, 29 januari, zal de bekende jazzzan-

1985 stapte

handen' mistte.

plezier

voor

vol verstand

bij

levenseinde kan maken.

verkeert.

in

omdat

zijn

Hans: "Dertien jaar lang heb

de NVVE, Postbus

Er zijn bij

Machteld Cambridge tijdens Oomstee Jazz

dens Oomstee

klanten

zijn

de diagnose nog niet ge-

vorderd

in

hem

rol.

het proces begonnen

in

met

contact

lijke
is

sie

Piek.

tien jaar geleden

hij

speelt hierbij een belangrijke

en de Ziekte van

dat

dat

mooie vak ook uitoefende.

Wederzijds

de tijdzone, waarin euthana-

is

feit

dit

bloed kroop waar het niet

geval wordt. Fase 4 behelst

gebeurt op het

eerste instantie

in

het

vader

opleiding volgen. Echter het

is

steld,

gebied van medicijnen, de

Hoewel,

zijn

wilde Hans hier niets van

fase 2

mentie, Parkinson dementie

schrikbarend te horen dat,

(41)

elektrotechnicus aan de slag te gaan. Het vak heeft

weten en ging een grafische

in

dementie, Lewy Body de-

als er niets

als zelfstandig

meegekregen aangezien

ook

bij

nog geen sprake

er

is

den: Alzheimer, vasculaire

verwachting

Nederland heeft men wel

uit

een specifiek behandelver-

1

van dementie,

is

In

Zandvoort

een niet-reanimeerpenning,

fase

Afhankelijk van de oorzaak

Binnenkort viert Hans Willemse

lichamelijk of psychisch lijden.

Voor veel mensen

speerpunt'Dementieen het

lid

brandweer,

het comité Viering

Nationale Feestdagen,

is hij

penningmeester van de mu-

New Wave (geweer terug) en traint
twee keer per week de

ziekschool
lukkig
hij

F-pu pillen van SV Zandvoort.

bij

bijvoorbeeld een nieuwe

H.

keuken

sche werkzaamheden en

Zandvoort. Tel. 5739278
(maandag t/m vrijdag van

eventueel een lichtadvies,

07.00 tot 17.00

alle elektrotechni-

in-

tercom-en na een risicoana-

Willemse Elektrotechniek,

uur),

www.

willemseelektrotechniek.nl.

en en meeslepende ballades.

Daarnaast worden swingende

Schouw

jazzstandards en feestelijk

bedrijventerrein

Nieuw Noord

swingen de Caribische uitstapjes

door haar niet geschuwd.

Machteld Cambridge komt

Zangeres Machteld Cambridge

is

een graag geziene

gastsolist op nationale en
internationale jazzpod ia.

Met

bliek ogenblikkelijk te boeier

en stilstaan
optie.

is

Cambridge heeft een

fascinerende uitstraling en

haar krachtige en

warme

hetdoorhaargezongen

het pu-

toire

weet

zij

in

optreden en dat

mag

in

reper-

een zeer brede

is

gratis

25 januari

om

15.30 uur vindt er

een schouw plaats op bedrijventerrein Nieuw

Noord. Ondernemersvereniging OVZ vindt dat het bedrijventerrein verpauperd

is

en wil

het op de politieke agenda krijgen.

Samen met

Het concert begint

uur en

Maandag

u beslist

niet missen!

dan zeker geen

stemgeluid weet

zij

Zandvoort

voor het eerst

om

21.00

toeganke-

lijk. Komt u op tijd want café
Oomstee is niet al te groot!

onderne-

genwoordiger van de KvK

zijn.

mers en vertegenwoordigers

schetsen welke mogelijkhe-

van de pers

den

Kamerlingh On nesstraat 40,
is het verzamelpunt, waarna

politici,

zal

het terrein

bezocht worden, waarna

in

Pluspunt een bijeenkomst
volgt.

Daar

zal

een verte-

er zijn

om

het terrein te

upgraden. Belangstellenden
zijn
bij

van harte welkom

om

de schouw aanwezig te

Ter hoogte van Colpitt,

gezamenlijk naar het bedrijventerrein zal

worden ge-

wandeld.

J>

P. ZWeiTIITiei*

Onderhoudsbedrijf
•

•

•

•

Klein onderhoud
Overkappingen

(in

om

en

Tandenbleken met
de sourire methode.
Een stralende witte lach in 14
is nu mogelijk. Deze
behandeling is gegarandeerd
de veiligste methode. Maar dan wel aanzienlijk
voordeliger dan door een behandeling bij de

het huis)

ZANDKORRELS

dagen

Timmerwerk
Hekwerken
Bestrating

methode

tandarts. Ik pas dezelfde

Het grote verschil

zit

'm

in

de

toe.

prijs.

Behang- en schildersbedrijf
Arnold Nijkamp Tel/Fax
31

uw

Vlug Fashion, Haltestraat
2a Zandvoort. Hartelijk

571

dank voor de schitterende

72 Mobiel 06-54 264

Vooral

2 59
behang-, wit- en

prijs,

schilderswerkzaam heden

een Dyrberg/Kern

Bomert

horloge. Wil

www.arnoldnijkamp.nl

Nu voor €199,Uw tanden worden blijvend
tot maximaal tien tinten witter.

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF
levering en plaatsing alle glassoorten.

&

installateur helpt

schilderwerk.

vrijblijvende offerte!

023-5720480 06-41374921
e-mail: aacken@kpnmail.nl

alle

nood

Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service

zegt:

geef antwoord.

Ik

PC-PROBLEMEN. Advies en

zal ik b

computergebruikers.

gebed-zandvoort@
hotmail.com

garantie en KvK.

Te huur: appartement.

Autobedrijf TradeArd.

BOVAG

Lid

Max

woon/slaapkamer,

1

douche,

en NAP.

06-53498304

/

toilet,

Incl.elect ra-water-i nternet-

www.trade-ard.nl
Beautysalon

TV.

€ 700

p.m.

Bbanhtul*!

boeKetfcen!

Behandeling volgens

GB te Zandvoort.

06 45 30 45 31

Ekittywillemse@planet.nl

Haltestraat

Ö ZanJvoort

Specialist voor al

tel.:

OB-J7 120 éO

Uw bloemwerhen.

Tel.:

PGB

De opleiding tot nagelbegint met de gratis

A.B.Nails

orgel.

023-5715680

in

Met ZandvoortPas

a

3

Tel.

4 uur perweek.

5717563 (9.00-17.00 uur)

via

Te koop:

eenv. glas-in-lood ramen.

45x70 met

€

Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd

in

Lieve

voet- en nagelcorrectie.

06-52461796

Tel.

Particuliere zandkorrel €7,50

lijst

25,- p.st. Tel.

(8cm).

5730797

de

diabetische en reumatische

korting op een zandkorrel

(wit betaald).

Niet rokend, Ned. talig,

bij

Haarlem.

in

Schrijf je

www.abnails.nl

buurman Warmedam
en lieve meneer

van de gemeente,

/

bedankt voor jullie hulp

023-5715921.
1

€5,-

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst

2

Bilderdijkstraat 22,

met de kerstbomen.

Zandvoort. Diabetische

Super! Kinderen Petter

lerde volgende voorwaarden:

en reumatische voet

3

Geen onroerend goed of ai
>:-.\Aï

worden vergoed door

4

I,.:-.

de €500,-

Ikwil de

(exd.BTW)

hartelijkdanken voor

WINTER DIP....?

kerstboomverbranding

de goede zorg

6

Info

in

Tel.

gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven

Fantastisch!

Oma

maandag 11.00

u..

1

SVP

betri.ent p Is ;its ing dezelfde week.

WIJ kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
jan welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste
/an Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.

O.

In

Koper

en kleinkinderen

06-19413733

bij:

redactie van de krant, Kleine Krocht 2

Elk

cijfer,

leesteken

e/7

rite ietterofcpatie !n

een apartvakje plaateen

r

Wilt
3t ui
(1 iemand in de

letten?

Spotliijjits

Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
vering vóór

de

demelk met slagroom.

Slender

You Zandvoort

9
bon

De

bij

bij

en de heerlijke chocola-

Lichttherapie helpt!!

7
8

:e

brandweer

zorgverzekeringen.
5

ZAKELIJKE ZANDKORREL €12,50
Met ZandvoortPas €10,-

i

huishoudelijke hulp

of bel 023-5245005.

ZANDKORRELS INVULBON
Met Zan dvoortPas

206

Solina B

worden??

introductie avond

M

Per

aanneme-

elk

bod te koop

5720108 of 06-48318230

Nagelstyliste

styliste

Witte Veld 56, 2041

lijk

Met spoed gevraagd:

Winterse

voor particulieren en ondernemers kleinbedrijf

T 023 573 92 72

Tegen

2/101,

afspraak, ook's avonds.
Tel.

+ borg.

06-53344660.

MYRNA

2041KL Zandvoort.

&luïÏ5

keu-

ken, grote tuin.

Planckstraat 44,

5730519

tel.

Van Speijkstraat

Administratie en
belastingaangiften

9).

Gebed Zandvoort:

februari. Info:

|Aümin STRATIEKANTOOR

de

In

je zijn."

ij

(BijbehJesaja 58 vers

Heeft u gebed nodig? Mail
Huis van

voor

023-5719666 of 06-44696001.

Met

Voor het stappenplan en verdere informatie kunt
u altijd kijken op de website www.sourire.nl

Of voor een afspraak
kunt u bellen met 06-23972853.
Lucienne's Schoonheids- en Massagesalon
Burg.Nawijnlaan 10 - 2042 PM Zandvoort

/

bij

aanleg (draadloos) netwerk.

als beste!

NU OOK:
vernieuwen kozijnen

Het eindresultaat hangt af van de originele kleur
van uw tanden. Het merk Sourire is al 30 jaar
is afkomstig uit Amerika waar tandenbleken al veel langer een hit is. Sourire draagt
een Amerikaans en Nederlands keurmerk en is
in 2009 door de consumentenbond verkozen

oud en

God

"Roep je mij aan,

Kabel-internet/adsl

hou

Uw{bedrljfs)naam

UwZandvoortpasnr.

Bel 023-5732752 of mail
iiifo@MnilvoortseeoHrant.nl

f mm
ff'. i'

'

.

i

.ti.j.

'

ii ..

n

Zandvoortse Courant

Jasper Blom trad op voor jazzliefhebbers
De ware
De

in

jazzliefhebbers bevonden zich afgelopen zondag

Krocht. Saxofonist Jasper

pianist

Rob van

Blom zorgde, samen met

voor het
lijk in

laatst, hij

Imponerende

was duide-

element. Met

zijn

zijn

sonore klanken betoverde

Krefeld, voor een echt muziekfestijn.

Maar ook

het publiek.

de ware kunstenaar te

in

het stuk 'Yard

perfect

januari 2010

21

2010

start Classic Concerts

Met het uitnodigen van het Heemsteeds Philharmonisch Orkest heeft de
Concerts een geweldig begin gemaakt

met de concertreeks van

hij

zondag in de Protestantse kerk een
hij

zijn.

Grandioos was de harmonie
Bi rd

van Charlie Parker.

03

volle (orkest)bak. Voor

Stichting Classic

was het

2010. Letterlijk

aanvang werd meegedeeld dat

in zijn

snelle improvisatie blijkt

SthwkUm^n,

nummer

•

de opbrengst van de open schaalcollecte

behoeve van de slachtoffers
totaal

werd het

in Haïti.

geheel gestort zou worden op giro 555 ten

in zijn

En dat bleek

want

zeer goede aarde te vallen,

in

in

bedrag van € 936,64 opgehaald.

flinke

Suite'

een

In

samenspel en

inter-

actie wisten de musici elkaar

te vinden. Het leverde hen

regelmatig een enthousiast

applaus op van de aanwezige
jazzliefhebbers. Helaas

was

het aantal bezoekers niet

om

voldoende
door Lienke Brugman

Ditmaal was het

trio

van

want voor slechts € 15 krijgt
men geweldige ja zzmuziekop

"Hij

is

één van de grootste

anisten die

mengesteld dan de

een muziekkenner

jazzlief-

hebbers gewend waren.
EricTimmermans was

gewoonlijk de bas op onnavolgbare wijze. Dit

mag ook

Blom en

Krefeld.

pi-

ken", fluisterde
in

mijn

nog enkele stukken gespeeld

waarna het concert

Het

circa zestig leden tellende

werd afgesloten met hettoe-

zeer gedreven dirigent Dick

het noemde, een Vollercoas-

Zondag

Verhoef opende, op nadruk-

ter'

Een genot

om

naar te

passelijke 'Thats
7 februari

Blom speelde voor het eerst

De Krocht maar

hoop

ik

in

niet

All'.

trombonist

is

llja

orkest onder leiding van de

kelijk

het verleden

uit

verzoek van Toos Bergen,

Coriolan' van

middag dus

opus95'Uit den

we wereld'

Beethoven, die

vrij!

Voor meer

infowww.jazzinzandvoort.nl.

ieu

de laatste gevelsteen die Edo van Tetterode

Zandvoort gemaakt heeft.

In

Haarlem

is in

in

vinden. Natuurlijk
in

Toen de Tsjechisch e com-

gebaseerd op de wederwaar-

1892

in

werd benoemd

York

in

fitness school

zwembad

in

aan de Paradijsweg of staan

Spanje.

Mocht iemand

van een niet genoemd object?

met de

in

bij

bij

een

het bezit

zijn

Neem dan

roem.

zijn

had grote interesse voor

een geis

door Edo van Tetterode. De afbeelding
uit

rood Maulbronners zandsteen stelt

een spelend meisje voor

in

kleding van

de ja ren dertig. Op de achtergrond staat

met D werden vermeld.

1948

D waar Van Tetterode
bij

als

oud

'D'.

De letterver-

met

componist van filmmuziek.

de Radetzkymars van Johan

om

te horen

was de melancho-

lieke solo

op de

alt hobo in

thema dat
sneller tempo te
viel in

in

het

De

Pastorale

in

C mineur

BWV

5govan Bachwerd uitgevoerd
in

een symfonisch arrange-

mentvan

beluis-

vens

Met

heel veel

sr.

met

vanzelfspre-

kend het bijbehorende luide

handgeklap; niet alleen gel-

dend voor deze mars maarte-

dirigent Verhoef.

een

bewondering

luisterde het enthousiaste

definale.

Strauss

in

ope-

als

dank aan het orkest

voor een geweldige muziek-

middag!

Historische tegelroute Zandvoort

de

leerling

meester Loogman de lessen volgde.

In

verband met de ontwik-

Gnoom) aan
-

tholieke schuilkerk)

is

het

ZandvoortsMuseumopzoek
naar oude foto's van:

-

Het Onderling Hulpbetoon
de Haltestraat;

Café restaurant

in

de

Haltestraat;
-

Zandvoort

in

de Swaluë-

Café De Harlekijn (De

het bijzonder op prijs stel-

wanneer

bruik van
t.b.v.

in

het bezit bent

van een van deze

foto's zou-

hier ge-

de Historische tegel-

Zandvoorts
Indien u

zij

kunnen maken

route Zandvoort.

Wapen

Museum

het Zandvoorts

len

Winkel Het Wonder van

straat.
't

aan het Gasthuisplein;
-

den de medewerkers van

het Kerkpad;

Café restaurant Neuf (ka-

keling van de Historische

tegelroute Zandvoort

meeverhuisd naar het nieuwe scho-

lencomplex.

de sfeer

ning van de klassieke con-

Hopelijk wordt de gevelsteen voorzichtig

lent zeker lukken. In

certenreeks afgesloten met

in

benaming toen
de openbare scholen nog met A tot en

zoveel ta-

Wenen werd ook deze

-

afgebeeld en de letter

wijst naar de vroegere

hem met

kre-

bij

opening van de school (1978) samen
met een gebeiteld gezicht van Hannie
Schaft. De gevelsteen en het object zijn
afkomstig uit de twee zuilen van school

de oude Zandvoortse watertoren van
een vlieger

in

film

dat zal

van het Nieuwjaarsconcert

gen de openbare scholen namen. Van

voor de oorlog. Verder

zijn

Pas

stomme

uitgebrachte

havo/

klas

worden toegelaten

Saëns was namelijk de eerste

de spiritu al 'Swing Low, Sweet

Tetterode schonk de gevelsteen

1908

in

heeft geschreven!

de eerste

en hoopt over enkele

du DucdeGuise'met een ge-

veel

is

de

(1835-1921) voor

Hij zit in

tot het conservatorium en

'L'assassinat (= sluipmoord]

teren

Schaftschool

aan de Cornelis Slegersstraat

van Camille Saint-Saëns

behulpvaneen computerpro-

gramma
vwo

jaren te

weldige klarinetsolo. Saint-

Largo, een

Hannie Schaft
In de muur van de Hannie

bij-

us. Van heel

het

genaamd, zelf
maand en met

in

zandvoortsecourant.nl.

velsteen aangebracht die vervaardigd

tie

Coriolan

slechts één

name

komt

Chariot'. Bijzonder fraai

sporen©

Gnaus Marcius,

zijn

het con-

toont het tweede thema een
opval lende verwantschap

contact op

redactie van deze krant: 5732752 of

patriciër

genaamd

nadrukkelijktot uiting

de

digheden van de Romeinse

andere aard was de composi-

op

hij al

dansen van de indianen, wat

afgesloten

tuinen, zijn onvindbaar zoals de watertoren

in

tot

directeur van het Nationale

Conservatorium, was

op

maar

hij

cert voor gitaar en orkest,

in

negrospiritualsen liederen en

de muur

nog meer objecten van Van

zijn er

Zandvoort maar die staan

dat

is

'Fantarossie'

New

Dokkum

in

voortreffelijk

introductievan het treurspel

deze symfonie en met
Tetterode

hij

bijzondere

van Heinrich von Collin en

Hij

van Schapenplein 4 nog een fraaie 'goedendag' te

schreef als

hij

Rudie Ros (1997

elektrische gitaar,

bleek een fantastische keus te

ponist (1841-1904)
tekst en foto Nel Kerkmai

Ludwig van

publiek naar de zeer jonge

geboren). Niet alleen speel-

de

van Antonin Dvorak en dat

het hoogtepunt van
is

van muziek. Heel afwis-

met de Negende symfonie,

Edo van letterode
Dit

kest over op, zoals de dirigent

selend, zoals de 'Ouverture

Reijngoud te gast. Houd deze

zijn.

Sporen

Na de pauzeschakelde hetor-

Ellington,

muziek heeft deze begaafde

pianist Rob van

zoalsVan Krefeld, zonder blad-

boden! Nadepauzewerden er

van Charlie Parker en Duke

en een beheersing van de

luisteren.

Verbazingwekkend

een presenteerblaadje aange-

Wat een techniek

pianist.

gezegd worden van saxofonist

ik

vullen.

oor.En ikgeloof haar onvoorwaardelijk.

'bekend' en bespeelde zoals

Jammer

De Krocht te

moeiteloos weet te vinden.

Johan Clement anders sa-

Alleen

de zaal van

muziek, de noten schijnbaar

U kunt het

Museum

berei-

kenvia tel.574028oofe-mail:

museum@zandvoort.nl.

Gemeenteraadsverkiezingen 2010
de aanloop naar de verkiezingen gaat de Zandvoortse Courant veel aandacht aan de

In

diverse politieke partijen

maart

stellen wij

in

Zandvoort schenken, net

de partijen

in

als

4 jaar geleden, ledere week tot

de gelegenheid te reageren op een aantal vragen of

lingen die de Zandvoortse Courant gesteld heeft over thema's die

3

stel-

Zandvoort spelen.

in

Wekelijks worden daarvan maximaal twee gepubliceerd.

De volgorde van partijen die
aanhouden in de beant-

van de

woord ing,

de

wij

de grote

die van

is

van de raadsfractie van de
en dus het

partij

nummer

VVD

2.

Hoe denkt

bij

de verkiezin-

partij

u invulling te

komt

aan het woord en

als laatste

De vragen van deze week
1.

lijst

gen. Als eerste derhalve

D66 omdat deze

nog geen raadsfractie

Zandvoort heeft. Tevens

in

vindt

u

aan de rechterzijde

van deze pagina's de tweede

column van onze

politieke

gastcolumnist HansBotman.

zijn:

geven san 'Zandvoort

Parel

aan zee PLUS'?

Het huidig college heeft een route uitgestippeld voor de
ontwikkeling van de Midden boulevard. Hoe gaat u hiermee verder?

kelingen het ruimtelijke en juridische kader vormen. Wij

De VVD

geven aan Parel aan Zee PLUS door
op de basis namelijk het behoud van de au-

wil invulling

thenticiteit

van Zandvoort en tevens een plekte creëren

in

het circuitterrein alwaar hoogwaardige technologie

bij

groep notoire bezwaarmakers die telkens weer hun stem-

voor Zandvoort.

pel

In

de visie van

Wij denken dan aan

aan de (beeld)kwaliteit van toekomstige
wil stellen. Wij

kennen

een groot belang toe aan de ontwikkeling van het jaar-

deTH

rond verblijfstoerisme
bij

in

name

Zandvoort en willen met

de polen mogelijkheden scheppen

om

verb lijfsaccommodatie te bouwen. Cruciaal voor een ge-

mee. Daarnaast een ongeremde aandacht voor on-

op het gewenste. Verder biedt het bestemmingsplan te ruime mogelijkheden voor ontwikkeling. Wij
hebben getracht dit door amendementen te voorkomen,
maar kregen niet voldoende steun. Wij zullen de ontwikkelingen dan ook kritisch volgen en zeker niet nalaten
waar nodig pogingen te ondernemen bij te sturen.

in of bij de Zeereep, hetgeen nu nog
is. De lobby om hier toestemming voor te
moet worden geïntensiveerd.

dergronds parkeren
niet mogelijk

Met deze 4 punten kan
al

het toekomstige college en raad

meente

als

de onze

is

is

is in

kelingen mogelijk

maakt of juist

niet.

Voorwaarde

Het huidigeveilig-

heidsbeleid, waarin ondergronds parkeren onmogelijk

is,

staat haaks

attractie

PvdA

blijven

de invulling van

Zandvoort jong

wonen.

geven aan het groen
Er dient

in

We

circuit ter

willen een

Zandvoort en

een grote trekpleister/

op gebied van sportte kom en. We

zien hier een

bevordering van het dag-

Middenboulevard

evenals de Provincie Noord Holland, geheel achter deze

Het recentelijk vastgestelde bestemmingsplan zal nu verderomgezet worden in haalbare plannen waarbij het CDA
de volgende uitgangspunten uit gaat. De ontwikkeling

visie.

van het Badhuisplein moet leiden tot een kwaliteitsver-

staat,

betering van de aansluit ingtussen het dorp en het strand

in

de eerste plaats een zelfbindende

van de gemeenteraad op de gewenste ontwikkeling

in

in

ma ken. Wij willen

en verblijfstoerisme voor de toekomst.

De structuurvisie Parel aan Zee plus is mede tot stand
gekomen door goed te luisteren naar de ideeën van de

van Zandvoort. Binnen de nieuwe raad
vertalen

zou het volgende

concreter willen

woningbouw voor de Zandvoortse jongeren, zodat

combinatie met het

aan zee PLUS

de 5tructuurvisie

PLUS

CDA Zandvoort

houden, dus er dient nu een keuze gemaakt te worden

ons hier hard voor maken.

Zandvoortse inwoners en zo hoort het ook. De PvdA

Na consuitatie/inbreng van bewoners en ondernemers
is

Het

dit plan

duidelijk invulling

bestemmingsplan, de Structuurvisie en definanciële mo-

visie

Parel aan Zee

voor

de jongeren hier kunnen

gelijkheden van Zandvoort.

Parel

het

visitekaartje

il

het

OPZl

in

Midden boulevard-gebied. Deze moeten met durf en creaaangepakt worden. De Midden boulevard moet ons
worden. Dat gaat dus heel Zandvoort aan.

tiviteit

of het kustve igheids belang dergelijke ontwik-

te grote financiële inspanningen een fantasti-

sche invulling geven, Een invulling die passend

ook voor de mogelijke ontwikkelingen

de mate van financiële steun die

bijvoorbeeld de provincie ons kan bieden.
daarbij

Dit geldt

daar nieuwe

Middenboulevard
De ontwikkelingen op de Middenboulevard dienen zich
op het op zo kort mogelijke termijn vinden van hotelbouwers en exploitanten. De benodigde
grond kan in erfpacht, of om niet, ter beschikking worden
gesteld. Dit brengt uitstraling en werkgelegenheid met

te concentreren

Zandvoort. Dit

raad zich eerst uitspreken over

stedenbouwkundige invullingen

circuit.

in

maar voor achteruitgang gezorgd. Het wordt

hoogtijd dat de zwijgende meerderheid zich laat gelden.

OPZmoet de

zij

een samenwerking met een faculteit van bijvoorbeeld
Delft.

drukken op mogelijke vernieuwingen

heeft alleen

Middenboulevard

en die uitte proberen op het

zonder

in

Teveel en te vaak laten partijen hun oren hangen naarde

is

de eisen die

verkrijgen

samen met de gehele Zandvoortse bevolking

van zowel burgers

kan worden ontwikkeld voor aandrijvingmechanismen

zich

ideeën

de komendejaren uitgewerkt gaan worden.

Bij

aan Zee PLUS

te focussen

of

nieuwbouw op een schaal die bij ons dorp past.
die ontwikkelingen komen wij op voor de belangen
als ondernemers. Ons uitgangspunt
behoud van het mooie en ontwikkelingvan het goede

willen

Ü2
Parel

bestemmingsplannen

zal

OPZ

die visie

die voor die ontwik-

Het
een
bij

is

nu zaak dat

visie past.

dit

En dat

is

stuk de behandeling krijgt die
niet, zoals

een aantal partijen

voorbaat de zaak dichttimmeren met

allerlei

bij

wil,

kaders

en regels. Dit zorgt er alleen maar voor dat elke vorm van
creativiteit

in

de kiem wordt gesmoord. De PvdA wil dat

waarbij het

CDA

terug te zien. Het
liteit

een echt 'open venster' naar zee wenst

CDA streeft

naar ver beteren van de kwa-

van de openbare ruimte en niet naar het realiseren

van veel hoogbouw, waarbij er goed met de bewoners
overlegd

moet worden.

Zandvoortse Courant

GBZ

COLUMN

GROENLINKS
aan Zee PLUS
Parel aan Zee was en is een goed thema voor Zandvoort.
Het zou een goede basis kunnen zijn om verder beleid
op te ontwikkelen. Echter de Structuurvisie maakt geen

wat gaan we doen op gebied van wonen voor

aan onze nota van uitgangspunten voldoet. Hierin staat

keuzes,

onze jongeren? Welk soort toerisme willen

Midden boulevard
Het Midden boulevardgebied strekt zich
tertoren tot aan het Palace gebied.

De

van af de wa-

uit

Struct uurvisie Parel

weliswaar voor het hele dorpmaar zonder

Middenboulevard kan er geen Parel aan Zee PLUS zijn.
wethouder Ma rten Bierman al aangaf: "Ik heb voor
dit boulevardgebied een springvorm aangeleverd. De vulZoals

ling

er

moeten

jullie

nog

m a ken, succes." 4 ja ar geleden was

in

Zandvoort?

Op een

we

eigenlijk

aantal punten van het concept

is

Groen Links het niet eens. Te veel asfalt in de duinen ten
behoeve van fietspaden. Geen hoofdweg langs de zuid-

kunnen voeren. Het was aan hem om
bestemmingsplan met inhoud. Alleen
het bestemmingsplan is er gekomen, de inhoud niet. De
grote vraag is of het geheel goedgekeurd wordt door de
VROM inspectie. Formeel is er geen bestemmingsplan,
maar een aanzet om ertoe tekomen. De raad heeft de
contouren vastgesteld, maar dat zegt nog niks.. 4 jaar
verloren dus. GBZ geeft dit duidelijk weer in zijn nota van
taak niet

komen

uit

tot een

uitgangspunten.

De VVD afdeling Zandvoort
is

erg optimistisch over de

in

wantrouwen aan

nummer

op de

vier

ralen,

gaat

lijst

uit

maart.

van de

van

libe-

zetels

vijf

hem komen de

en volgens

PLUS

jammer

aan Zee PLUS, de toekomstvisie van

ziet

Zandvoort er straks

wijk er straks uit? Het gaat zoals

uit?

altijd veelal

Hoe

ziet u

over toeristen

en ondernemers en de vraag hoe kunnen wij deze groep
het beste van het beste geven, het

liefst

met

5

sterren

hotels en dure winkels. Sociaal Zandvoort zal zich sterk

makenomde

inwoners van Zandvoort er ook van te laten

Woonst ichting De Keyen de gemeente zullen
presentatieafspraken moeten maken die bindend zijn.
Wijken en oudere woningen zullen 'opgeplust' moeten
worden. Het groen in de wijken zal er prachtig uit moeten
gaan zien. En elke wijk heeft daarnaast zijn eigen ontmoetingsplek en dejeugd een eigen honk.
profiteren.

Middenboulevard
De Middenboulevard dient niet vol gebouwd te worden
en zeker niet te hoog. Algemeen toegankelijke bestemmingen, zoals parkjes, wandelboulevards en overige
creatiebestemmingen, passen beter
in dit

overi-

doorkijkje. Tates zou

toegang

de beoogde sport pool

bij

het circuit, op
verblijfsre-

Wat Groen Links betreft zal er na de verkiezingen
nog het nodige aan de 'Pa rel' gesleuteld moeten worden
om er voor de toekomst een echt werkbaar document

wel dromen. Het

van te maken.

daad

creatie.

niet te vinden.

de

Middenboulevard
Groen Links

is

het niet eens

met

route die het huidig col lege

heeft uitgestippeld ten aanzien van de Middenboulevard.
Er

is

te weinig rekening

gehouden met de belangen van

de bewoners. De voorgestelde bouwvolumes

zijn

veelte

groot. Wij willen geen'Bijlmeraan Zee'. In overleg met bewoners zal eerst de toegestane bebouwing teruggebracht
moeten worden naar de menselijke Zandvoortse maat.
Er zal wat moeten gebeuren maar GroenLinks wil een
bouwplan met lucht, ruimte en een open Badhuisplein.

Den kt Kramer.

De WD'ers kunnen

die route
is

inder-

niet uitgesloten dat

VVD wederom

veruit de

werkkamer

tot zijn

niet verwonderlijk,

ontluisterend

Paap

zijn

ma ar wel

om te zien

wethouder

kelijk liet vallen.

hoe

publie-

Misschien

de toekomst

dat Paap

maardat isdan

keek met een mogelijke

dan-

niet te

ken aan fantastische politieke resultaten.

Zo verdiende

de interne machtsstrijd bin-

nen de plaatselijke afdeling
niet

de schoonheidsprijs.

al in

rol

Gemeentebelangen, de

bij

uitwijkhaven voor ruziënde

WD'ers.

Burgemeester Niek Meijer

(óókWD) deed

bijna

eenjaar

Een puur staaltje van stin-

geleden een dappere poging

kende politieke

om jongeren

spelletjes.

Belinda Göransson, overiin

de

kennis te laten

maken met het werk

ge-

als

meenteraadslid. Het imago

gemeenteraad, zou de door

is

de kiescommissie en be-

stroperige besluitvorming,

stuur samengestelde

een geringe vergoeding,

nummer

als

lijst

in

Wat

twee.

zich

de achterkamertjes
in

uiteindelijk dreef

negatief: stapels dossiers,

kortom taaie

om da ar een

kost. En

n

positieve

af-

draai te geven

niet

B

de

makkelijk. Zijn eigen

cü

openbaarheid komen, maar

onderschrijft voor een groot deelde inhoud

met

regelmaat VVD-leden de
ontzeggen. Het was daarom

grootste partij gaat worden,

aanvoeren, met Ellen Verheij

aan Zee PLUS

gens een uiterst interessant

good old

partij helpt

is

hem

ieder geval niet

c

er in

x

bij.

endeambitiedieinParelaanZeePLUSis neergelegd, maar

dat er weinig over de inwoners wordt

in Parel

weblog

zijn

andere partijen niet boven

D66 Zandvoort
is

broek,

zijn

ternauwernood over-

Fractievoorzitter Fred Paap

gaf via

waarschijnlijk het raadhuis

mag

speelde kan beter nooit

Het

hij

leefde.

de twee uit. Ook D66 niet,
want de kandidaten weten

Daarnaast

de plaats van de camping, nietten koste gaan

D66
Zandvoort. Hoe

december een motie van

die

Zuid ongewenst, die mogelijkheid wordt open gehouden.

Parel

gesproken

VVD-wethouder kreeg

dige

3

Jerry Kramer, de

gens een verademing

Parel aan Zee

WilfredTates boven. De hui-

komende gemeenteraadsverkiezingen op

duinen. En ook vinden wij bebouwing op parkeerterrein

een duidelijk plan met investeerders. Bierman heeft

zijn

te

januari 2010

21

Parel

waar het plan volgensons aan moet voldoen, willen wij
het kunnen ondersteunen. Deze nota van uitgangspunten
vindt u op de website van GBZ.

is

03

Stinkende politieke spelletjes

Parel aan Zee PLUS
Var de Structuurvisie Parel aan Zee PLUS, kan volgens
GBZ alleen iets van terechtkomen als de 52000 vierkante
meter aan de kuststrook een bestemmingsplan krijgt die

aan zee PLUS

nummer

•

POLTIEK

in dit

gebied.

Is

gebied geen draagvlak voor de plannen, dan

re-

er
zal

Sociaal Zandvoort niet akkoord gaan. Eerst draagvlak dan

bouwen. Hoogbouw dient beperkt te

blijven tot

van de bestaande omliggende gebouwen.

de hoogte

in

devisievan D66 Zandvoort gaat het plan lang niet ver

genoeg. Het ambitie niveau
te geven

om

Zandvoort meer grandeur

moet omhoog. Opvallend

is

Weblogs en twitteren

dat iedere verwijzing

naar duurzaamheid ontbreekt. Het plan gaat ook voorbij

aan de huidige bestaande knelpunten. Wij

om

eerst de huidige knelpunten

zijn

voorstander

aan te pakken en dan pas

uitbreidingen toe te voegen. Wij realiseren ons dat

komende

in

de

jaren de financiële kaders en middelen beperkt

Diverse gemeenteraadsleden hebben

Daarin geven

waarover

zij

zij

al

jaren een weblog.

hun mening over zaken die actueel

melden hebben. Tegenwoordig

iets te

zijn of
is

zullen zijn.

aantal lokale politici ook aan het twitteren geslagen.

Middenboulevard
D66 Zand voort wil af van de term 'Midden boulevard'. Alleen

Jerry

Kramer (VVD) was

tij-

dens de verkiezingscampagne

Via

een

D66zandvoort, CDA-

zand voort en WDzandvoort

bestemmingsplantechnisch bestaat deze. Wij vragen ons af

van 2006 de eerste met het

zijn

wat te doen met het Badhuisplein of het Watertoren plein.
Elke omgeving heeft immers zijn eigen identiteit en problematiek. Er zal gekeken moeten worden naar mogelijke nieuwbouw en of er gesloopt moet worden. Wij zijn

fenomeen weblog en nu

via twitter. Hiervoor dient

voorstander van het hergebruiken van de huidige bebou-

adressen van Fred Paap, Belinda

de afgelopen commissie-

wing, waardoor een groot deel van de huidige bewoners

Göransson, Jerry Kramer

vergadering van dinsdag

in

de eigen woning kan blijven wonen. Voorkomen moet

worden dat een ontwikkelaar één plein in z'n geheel gaat
ontwikkelen, waardoor grootschalige projecten ontstaan.
Kwalitatieve diversiteit was wat Zandvoort vroeger zo bijzonder maakte en dat is wat de verschillende pleinen nodig
hebben om van Zandvoort weer de Parel aan Zee te maken.

er zeven die

in

zijn

meer of min-

dere mate worden bijgehouden.

Kijkt u zelf

maar

eens.

De

(allen

VVD), Bruno Bouberg Wilson
(OPZ), Nico

Willem Paap
Deursen

Stammis
(SZ)

(PvdA),

en Cees van

(GL) kunt u

vinden op

deze partijen te volgen

u zelf eerst

een twitterac-

count aan te maken

(zie

www.twitter.com). Tijdens

njanuariwerd

al

volop ge-

twitterd door de partijen.
Richting de

komende verkie-

zingen zullen de spraakma-

www.za ndvoort.nl> Bestu ur>

kende berichten ongetwij-

Gemeenteraad > Weblogs.

feld

toenemen.

,£>

.
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BATTLE

OPZheefl bewezen

in lastige kwesties

bij problemen voor burgers eo onderne
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ZANDVOORT

L
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lokaal bestuur Stem dan op een solide,
constructieve en volstrekt onafhankelijke
lokale p&rtLJ. Stem OPZ h stem lijst &
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2010
Coming
info

:

soon...

Vóór behoud van

mooie en
;.n Zandvoort

h-et

ontwikkeling ran bet goede

http://barbattlezandvoort.hyves.nl/

OPZ
Gemeente Zand voort
Steun onze

IK ZIT
IN JE

201 0! Een

Heroes

in

Iedereen die zich per telefoon of via onze
inschrijft voor 1 februari profiteert
van een aantrekkelijke korting:

geen

€

€

59,- voor

1

trainingen!

woensdag: 19.30-20.45

uur,

10.00-11.15 uur.

zaterdag:

Verzamelplaats: Boulevard Paulus Loot
t.h.v.

plastic afval,

maar

95.-

Trainingstijden:

strandtent Havana.

Dat kan. De inhoud van de speciale containers voor

herkenbaar aan het oranje poppetje, wordt gerecycled.

ductievan tennisballen,dvd-hoesjes,fleeceen veel meer. Gun

voor

website

warme shampoo-trui?

uw oude shampoofles?

tijd

de buitenlucht!

trainingen zijn zeer verantwoord
en voor iedereen toegankelijk.

Zandvoort

Een winterse fleecet rui, gemaakt van

hoog

jaar,
in

OPZ

Onze

u betaalt

Plastic

nieuw

item op

leuke conditietraining

BUMPER
Zorgt u voor een lekker

inzet,

uw

Uw

afval kan gebruikt

worden voor de proeen nieuw leven!

06-53227486

Bel:

Mail: info@quatrobt.nl

plast ie verpakkingsmaterialen

www.QuatroBT.nl
Ligt u niet

wakker van het milieu?

Zelfs

dan

zijn er

voordelen aan afval scheiden. Recyclen

branden. De kosten van afvalverwerking worden verwerkt
het gescheiden aanbieden kan dus nog

Minder weggooien: 4 gouden
Recycle zelf
kliekjes of

Kies

-

in

goedkoper dan

Eindelijk leuke conditietraining!

ver-

meer opleveren.

maken

zijn

APK

voor drinken,

spullen op te bergen.

bewust- koop

bijvoorbeeld geen gebotteld water, kraanwater

Voor gebottelde dranken

is

even goed en vrijwel

gratis.

geldt: herbruikbare (statiegeldflessen) zijn beter voor

het milieu dan wegwerpflessen. Plastic

is beter dan eenmalig te gebruiken
- Per jaar gooien we zo'n € 300,- aan eten weg.
Minder papieren karton- Bij het gemeentehuis kunt u een NEE/JA
NEE/NEE sticker ophalen om ongewenst drukwerk te weren.

Onderhoud en

glas.

in -

Karim en

Mo

www.autobedrijfkarimo.nl

of

Curiestraat

Opwww.milieucentraal.nl en www.voedingscentrum.nl staan veel tips voor groen huishouden.

merken
en verkoop

reparatie alle

Occasions

Koop en kook op maat

CL

o

:a=ri

tips

gebruik bakjes en flesjes die goed schoon te

om

is

de afvalstoffenheffing. Minder afval produceren en

F.

1

0,

2041

023-5733793

E.

CD

Zandvoort

T.

023-5733792

autobedrijfkarimo@planet.nl
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Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

opnieuw een jas kouder

En

Dorpsgenoten

Enige weken terug spraken

door Erna Meijer

de

Sint Antoonlente. In de

we hier in de krant al eens over

volksweerkunde heeft men het

over de Antoonlente tijdens een wat zachtere fase rond

Wim Veldhuizen

half januari. Zo'n opleving

van het kwik past goed

het

in

beeld van de singulariteiten {datumgebonden weersver-

Ongetwijfeld

Wim

het gezicht van

is

ger actief

bekend. Maar hoe

zijn,

is

Veldhuizen

maar ook

vooral diegenen die bridge spelen

bij

velen,

als vrijwilli-

het allemaal begonnen,

cent. Dit resulteerde

de begeleiding van bridgereizen van

in

Prirnavera naar Portugal en Griekenland. Velen

hebben

eerst

het Stekkie, later Akza en nu Pluspunt de eer-

bij

ste beginselen van het bridgespel door

was deze week de vraag aan hem. Wim
ven geboren

1936

in

is

in Bilt ho-

een groot, Protestants-christelijk gezin met

in

acht kinderen, waarvan er gelukkig nog zeven

leven

in

zijn.

van jongs af aan werden er heel veel spelletjes thuis ge-

Wim onderde

knie ge-

men hetoverdeAntoonlente

'Tafeltje

Dekje'kwam

van het Welzij nscent rum, was

natuurlijk

hij

actief

hij

in

het bestuur

de fusiegroep en

in

steeds ais vrijwilliger de administratie en belastingzaken van

maar aangezien mijn zusje schoolwerk mee naar
en

verder geen

ik

had,

pijn

is

het zelfs gelukt

school een klas overte slaan." Hierdoor

deel

Delft te

dat

hij

huis

nam,

op de lagere
vijftien

ouderen meteen
jaar

in

klein

inkomen. Ook

Wim

zit

nog

hij

sinds een paar

de Stichting Zand voortse Bridgeactiviteiten die na een

rustpauze weer de jaarlijkse strand bridgedrive organiseert,

gaan studeren.

Hij

is

Helaas

toen maar ad-

zijn er

h

oogte punten, zo-

naar Indonesië, Thailand,

als verre reizen

gaan doen en haalde

Egypte, Zuid-Afrika en

de avond uren diverse MO-diplom.

op het gebied van economie en

naast de vele

Wim

leven van

en

Israël, in

het

Henny ook

vele

dieptepunten geweest. Zo verloren

ac-

countancy.

zij

hun eerste zoontje Paul

op

al

anderhalfjarige leeftijd en tijdens

de Detam
Henny kennen,

Intussen leerde

Utrecht

in

waarmee
en

in

een

hij bij

zijn

hij

1958

lijk in

Hilversum gingen wonen.

zij in

plaats,

1976 tot 1979

in

leeftijd

hun

Connecticut, Amerika tehij in

^'m

i

Veldhuizen

Arnhem om de

rende de Tweede Oorlog daar

wonen.

in

1996, had

was een gezonen HansenRon(d est ijds 17 en

in

1999 op 39-jarige
In 2008 sloeg

opnieuw

toe, vlak voor

zij

op

weg

Op 26 au-

naar Bronbeek

herdenking van

jaarlijkse

Indonesische kamps la chtoffers (Henny heeft gedu-

totaal 35

verschillende verkoop- en financiële
tot aan zijn pensionering

in

managementfuncties

hij

50-jarig huwelijksfeest.

gustus waren

zelfs va

kwam. iBM Nederland, waar

jaar heeft gewerkt

Bij

in

een kamp gezeten)

achteren geschept door een vrachtwagen, waardoor

weldige ervaringen on ze

direct

in

hebben daar de Highschool afgemaakt. Na terugkomst
Nederland

kwam

ik

op het hoofdkantoor

en kochten wij een huis

in

in

Amsterdam

Heemstede. Wij zochten daar een

bridgeclub, doch aangezien er een ledenstop

was werden

wij

bij

te

de afslag Duiven d recht echter werd hun auto van

namelijk diverse vestigingen. "Vooral Amerika

15)

op

al

overleden.

is

het noodlot

h

Stadskanaal,

in

de stad Groningen, Reeuwijk en

recht

waaraan

want inmiddels was Wirr

gezin onder andere

1998 kreeg zoon Hans

de eerste dag een herseninfarct,

Dat was niet hun enige woonvan baan veranderd, waardoor

naar Amerika ter gele-

trip

genheid van hun 40-jarig huwe-

getrouwd

is

kwam te over lijden. "Een

dert je leven zo compleet; wij

dieonder meer ja ren lang

in

Henny

dergelijke ge beurten is veran-

waren een twee-een heid. Henny

het Brabants Schoen en hu

is

heeft

gewerkt, was zeer zorgzaam en besteedde heel veel aandacht

aan de sociale aspecten

in

ons leven."

geattendeerd op de Zandvoortse Bridgeclub en zodoende ben
ik

hier al

vanaf 1979

woonde en

de Sterflat

Hoewel het

verlies zeer groot

onderde indruk waren, medegezien
in 1983 komen wonen'

vrienden en

zijn familie,

lid.

wij hiervan

Doordat een medelid

in

het geweldige uitzicht, zijn wij daar
vertelt Veldhuizen enthousiast.

hu

is

houd en, waaraan

nu redelijk

af,

straten

r.

is

en haalde

h

hij

van die flat

al

snel de ad ir

_.aren lang voorzitter van de bridgeclub

hij

geweest

diploma's voor wedstrijdleider en bridgedo-

hij

waaronder
nooit

iets

heeft

hij

zijn vier

hij

wel kennen

mei).

in

hem

een prima

tip:

waar
in

iets

kouder donderdag

Zandvoort, maar du urvorst

zit er

voorlopig niet echt

in.

komende nachten

de

In

vriest het enkele

graden

in

Zuid-Kennemerland, vooral

wat breder opk

rond half januari. Zo'n ople-

als het

ving van het kwik past goed

Overdag liggen de maxima

het beeld van de singu-

in

rond

graden

2

in

aart.

de plus.

(datumgebonden

De (oost)zuidoostenwind

weersverschijnselen, zoals we

wakkert wat aan en voor

lariteiten

ookde

wel kennen

IJsheiligen

het gevoel

koud

mei).

zijn.

zal

het zeker wel

Op vrijdag

en zon-

Zo'n verzachting halverwege

dag neemt de neerslagkans

de louwmaand komt

tijdelijk

voor en

vrij

vaak

kou de winters

juist in

even toe (wat

sneeuw

is

lichte

mogelijk).

valt die vermilding extra op.

Vooral vanaf het week-

Een goed voorbeeld van een

einde krijgen

vleug Antoonlente was janu-

koude vriesdagen. Het

1996, toen de vorst rond

ari

half januari tijdelijk

werd

er

we

een paar
lijkt

nu op dat het genoemde

vijfsterren

hogedrukgebied

uit-

westwaartse expansiedrift

gesproken voorbeeld dateert

koestert. Een apart filiaal

onderbroken. Het meest

alweer

we bijna

uit 1947, toen

de strengste winter van die

eeuw

beleefden. Tussen

vorstperioden
kwik
17,2

in

twee

piekte het

in

Maastricht ineens tot

graden en dat was tevens

de hoogste landelijke januaritemperatuur ooit gemeten,

Inmiddels
in

zit

de wind weer

de oosthoek en koelt het

wordt naar verwachting

opgebouwd boven

Zuid-

Scandinavië en doet de ooster

toenemen. Een deel van

de Russische koude wordt op
die

manier op transport ge-

zet richting de Lage Landen.
In

het gunstigste geval

wat

7-8

is

zo-

graden vorst niet

uit

te sluiten gedurende maxi-

Noordoost-Europa zwelt

maaltwee nachten. Die versneeuw lijkt niet aan
de orde te zijn volgende week

opnieuw wat

af.

Een zeer

hogedrukgebied boven

fors

velen de

nog aan tot meer dan 1055
millibar. De uitstraling van

woon

dat hoog richting Nederland

Schaatsen op duinmeertjes

gaat toenemen binnenkort.

eind volgende week? Bel

we

de weerprimeurlijn: 0900-

dat de de-

pressiedruk uit het zuidwes-

kleinzone

hoefde te doen, ga at

bijVersaantafel.nl', dat een

wat zachtere fase

Tevens zien

veel steu

hij

doch wat betreft koken heeft

via internet bestelt

Haast vanzelfsprekend werd

blijft,

de volksweerkunde heeft

tijdens een

in

daardoor te jong was on

ministratief werk
in

om

was Wim pas

70e commissaris van Pluspunt. Wel verzorgt

HBS-B diploma behaalde, doch het na-

hij zijn

was

eens

al

In

tot zijn

toen

de krant

in

over de Sint Antoonlente.

hij

lichaam, waardoor

weliswaar een jaar plat moest liggen,

hier

bij GSV Heemstede,
nemer land en benoemd tot erelid.

nog wekelijks met een vast team. Via het be-

districtsvoorzitter Ken

IJsheiligen

Enige weken terug spraken

we

kregen. Hij heeft ja ren lang getafeltennist

Thans tennist

daan. Wim: "Tijdens de oor log kreeg ikeen bomscherfin mijn
ik

we ook de

werd

zorgen van
Al

schijnselen, zoals

Zandvoort

in

ten

en meestentijds

blijft

het ge-

droog.

1234554

gaat toenemen

(tijdelijk)

rond vrijdag. Het wordt welis-

Mare Putto

geweldige
ÜO.

keus aan maaltijden biedt. Zijn leven staat inmiddels weer

Vr.

enigszinsopderailsen dat wensen wij deze bijzondere dorps-

genoot dan ook van hartetoe.

Temperatuur

Wekelijks veel interessante aanbiedingen

°

Max

met uw ZandvoortPas
Vraag nu

uw

Zandvoortpas 2010 aan!

Kijk snel

op pagina

12

en

13

1-

Min

-2

Zon

20%

Neerslag

15%

Wind

ozo.

3

-3

-3

40%

40%

40%

20%

35%

zzo. 5

ozo. 3-4

x>

ZOEKT U RUIMTE VOOR
EEN BRUILOFT, FEEST,

Ter introductie van onze
collega Charlotte!

Een complete

Filmprogramma
21

uv acrylnagels

set

VERGADERING,
CLUB OF PARTIJ
KOMT U DAN

i.cm. een gezichtsbehandeling van

Ariane Inden

1/m 27 Januari

1 uur,

inclusief een

uw

pul aangepast aan

Ab

gelijk

MIJ!

Moolen

v.d.

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVIDSSTRAAT 17
TEL. 573 14 47 MOB. 06-10792723

Nu voor maar €75,Een afspraak voor deze aanbieding

EENS PRATEN MET

am-

huidtype.

is

mo-

van maandag t/m woensdag

en op zaterdag. (tot 25 Maart)

Het team van

DE SALON heet Charlotte

van den Raadt van harte welkom!
Laura

Bluijs,

Dagelijks geopend vanaf 10.00 uur

Rachel Bakker en

Drs.Jani van

Loghem.

Ontbijt

DE SALON
Bilder dijkstra at 30

2041

-

Lunch

-

Diner - Terras

Iets te vieren?
zw

Informeer naar onze mogelijknedenll

NK Zandvoort

0643049362

Spiritueel

Kapsalou Face to Face

Lezing
Luisteren naar kinderen

in

deze nieuwe

tijd

Een avond om je te laten inspireren en te oefenen
om op een nieuwe manier met je kinderen te gaan

communiceren. Woensdag 17

Zin in een goed begin

februari

19:30 -22:00 uur

met een nieuwe look?

Workshop
Zelfacceptatie
Het leven

We

is

een spel en

jij

bepaalt de regels.

gaan lekker aards te werk met veel humor,
oude overtuigingen en aspecten.

loslaten van
Start:

In

woensdag 10 maart 20:00 uur 6 avonden

Kom dan naar Face to Face
de specialist voor uw
Great Lengths extensions
al vanaf € 5,-- per streng
inclusief styling!

samenwerking met Tineke Buijtenhek
www.10voorjezelf.nl

Voor

info

en aanmeldingsformulieren
www.pluspuntzandvoort.nl

pluspuht

023:57 40 330

Kom langs of bel voor vrijblijvende
informatie Gasthnisplein 3

RTV N-H

'Sporten

is

-

023-5713338

gezond!'

IIADIO + TV N()()RI]-HOLLAND

www.sportinzandvoort.nl
RTV-NH

is

de publieke regionale omroep voor de

provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland
is

(kabel). Zie

CL

I

bovendien de officiële rampenzender van de

provincie. Frequentie:

FM

87.9 (ether) of

FM

93.3

voor programmering: www.rtvnh.nl

'

Qfc-r SpOrtra-nd Zandvoarl

Zandvoort5e Courant

Kijk

'm shine.

Menno

Vriesema: "Zolang wij gezond blijven

nummer

•

03

januari 2010

21

TopCats!

In

het dagelijks leven

een aantal andere
zijn

broer

Remco

is

Menno Vriesema

activiteiten.

kunnen communiceren met hun

efficiënte wijie on line

in

hij zich

naast

Afgelopen weekend ging

limit..."

voor het eerst naar een

werk bezig met

zijn

ik

in-

ternationale kattenshow.

Ik

samen met

keek mijn ogen

uit.

diensten waardoor hun klanten op professionele en

sporthal gevuld

met honder-

De hoofdactiviteit is echter zijn

runt en dat zich gespecialiseerd heeft

the sky the

is

ondernemer en houdt

zelfstandig

met 25 medewerkers, dat

bedrijf,

hij

Een hele

den raskatten. De een nog
relaties.

mooierdan de ander. Heilige

Birmanezen, Siamezen,
Maine Coons, Snowshoes,

door Arjen Schouten

Menno en

Het ondernemerschap zitten
co

schoonzusje

als zijn

zijn

Carla en dochter Ta nya

broer

vrouw Carla
ook ondernemer en

het bloed. Zowel

in

waarin

Zo

Menno, "onze medewerkers en onze klanik elke dag weer
op doe en met veel enthousiasme

drie

woond

en na een periode

gewoond,

is

hij

Zandvoort ge-

Noorse

en

Noem maar

op, ze

december met beide gezinnen

weken naar Costa

geweest

Rica

om

van

lijk

was

fanatiek veldvoetbal
hij in
bij

bij

hij

is

SV Zandvoort en

is

de zaal te vinden voor het zaalvoetbal

FC Zandvoort Noord.

in

bij

ons

in

zijn

het

'echie'.

van foto's

uit

Abessijns.

waren

er

ze

ik

En niet alleen

mijn katten en-

cyclopedie.

Wat me

was dat de

opviel

meeste katten suf

hun

in

zatgeen beweging in.Ookal

dromen zijn werkelijkteveel
om op te noemen. Als je geen dromen hebt,
dan wordt het leven erg saai. Zolang wij ge-

hetteken

"Mijn ambities en

Zandvoort verblijven."

De passies van Vriesema

in

kooitje lagen te slapen. Er

Zand voorste gezinnen staat de zomer,

van toeristen die

met vrouw

Rex,

Boskatten

ook

Haarlem te heb-

in

sinds 1999

Devon

Ragdolls,

allemaal. Eindelijk zag

zijn

ken: "Uiteraard genieten wij

gezien de beide pensions,
in

opbouwen en

is hij samen met zijn broer op zee te vinden
met hun kajaks en dan natuurlijk het liefst in
combinatie met hoge golven op een mooie
zonovergoten dag. Ook speelt hij al 15 jaar

zijn wij in

als veel

gezin en het

uitbreiden van het bedrijf. Daarnaast

is

het een verlate zomervakantie voor ons. Net

het werk ben."

Menno

grijpelijk: zijn

zeer sportief aangelegd. Zodra het even kan

ra

de prachtige natuur te ge nieten. Eigen

inspiratie

Tot zijn 18e heeft

Menno

werk,

Jilco.

van het leven opandermanieren dan ons werk.

een zaak op eigen kracht op te bouwen",

rt

hij

debotel kan

tenkring zorgen ervoor dat

i

Later was er

ook gen iet, vooral van natuur hotel-

Eliseen

een echte levensgenieterdie buiten

hebben beide een pension. "Het is wel heel
je krijgt er ook een hoop voor tein de vorm van onafhankelijkheid en de

druk maar

kick

weer terug.

met

gezinsuitbreiding

zijn

dan ook be-

zond

blijven

the sky the

is

limit...", sluit hij af.

stonden ertien mensen met

hun camera's en mobieltjes
voor hun kooi te klikken, veel
katten leken op een andere

planeet te zitten. Als

What's Happening?
volledig

in

Haarlem
moves

in

het teken van zwoele dancebeats en sexy

€

de voorverkoop (viawww.patronaat.nl) of €
Leeftijd:

16,-

van

ik

het

al

mensen en de

zou mijn klauwen

Ik

keu-

nooduitgang vluch-

bijzijnde

Vrijdag 22 januari:

Van 23.00 tot 04.00 uur staat het Patronaat

zijn

lawaai.de
ringen.

uitslaan en naar de dichtst

tijdens Latinlovers! Laat je verrassen door sensationele

trommelplaten en sensuele latinhouse. Kaarten:

zo'n

ik

was geweest, dan zou

kat

gek geworden

14,- in

aan de deur.

18+

De

ten.

straat op.

het helecircus!"Wil

Weg van
nummer
naarta-

361, Britse Korthaar,
fel

komen voorde keuring?

1

Dank
ten

u wel." Drie

later.

minuner

"Wil

521,

Siamese Creampoint, naar
Zaterdag 23 januaii:

De techno/house liefhebbers kunnen helemaal
dak gaan

bij

Bardelux, dat zal plaatsvinden op Circuit Park

@

Zandvoort. The party starts
Tip: Heerlijk

Deze week

is

Winter!

zelf!

speciaal voor diegenen die van

eten houden. Kijken, Proeven, Koken, Snoepen

en Opeten.

In

weekend van

het

21

t/m 24 jaonze

producten kiezen

ren. ..Welke

Als je

je sas bent

van

naire hoofdstad zal namelijk een fijne culi-

teraard

Heerlijk

naire viering plaatsvinden. Heerlijk Winter

de producten, want het

nuari

het feest

is

in

Rotterdam!

In

culi-

al

zij

Rushin, Bob

le-

zullen er voor

om mee te

nou helemaal

gaan zorgen dat de voetjes van de vloer gaan!

Vanaf station Zandvoort

is

is

een verzamel ing va nchef-koks met minstens
één Michelinster op zak die vier dagen lang
exclusieve gerechten voor je bereiden. En het
leuke

dat het toegankelijk

is

is

voor iedereen!

dus geen vette dikke portemonnee

Je hoeft

op zakte hebben, want

al

voor €7,50 per ge-

Je zult je

in

Winter ook terecht voor

eens

al

al

is

er

bij

Heerlijk

ondermeer kookworks hops van na-

iets leuks

Dance,

aan! Kaarten:

€

10,-

in

Want van

aan de deur.

kijkje nemen op de webwaar je tevens de hele lijst van deelnemende restaurants kunt vinden: www.

kun je even een

DJ

Gary Global en

eraard ook
lle

R&B &ndash;

Leeftijd:

2night

23.00 tot 04.00 uur

weer

voorbij...

Ook kun

heerlijkwinter.nl.

bestellen, voor €17,50 per stuk. Zie je

is

is

24+

he-

het 90's

altijd

subtiele HltKanonl

nieuwe vriend De Sheik zijn er uiDe VJ's van Escapation zorgen voor

zijn
bij!

fijne clips, tv-series

et Patronaat

Het

geshowd

en 90's commercials die overal
zullen

worden. Kaarten:

€

site,

verijen en muzikale optredens. Je kunt zelfs

naar de keuringtafels lopen.

De katten werden op de

in

de volle lengte uitgerekt.

De crème de

in

de keu ken kastjes van de chefs

Rotterdam dannn!

crème van

Grand

Le

in

strijd

de 'Best

Finale.

The

Battle of the Best. En daar
ze

v.patronaat.nl). Leeftijd: 18+

10,-

in

inde

dooreen

opnieuw gekeurd

tiental

keurmeesters
reld.

Poehee,

u

it

deskundige
de hele we-

ik zei altijd

dat

ik

later terug wilde komen als
kat, maar dan nu wel als een
doodgewone doorsnee huis,

tuin en keukenkat.Voor

je hier kaarten
in

la

deze Top Cats ging de

werden

mij

even gluren

tafel

gezet, vanuit alle hoeken uit-

er

het Patronaat te Haarlem. Alle stijlen uit de jarenl

90 komen dan ook

moedelijk winters sfeertje.

tionale én internationa Ie chef-koks, wijnproe-

andon.Deheledagdoorzag
ik eigen aars met hun kat snel

of...'.

rock, pop, hiphop, raggae,

lemaal niets te gek!

het lekkers proeven.

deze fijne gerechtjes

zijn er

And soon

voerig bekeken, opgetild en

is

Zaterdag23januari:

NOW!

een ge-

Voor meer informatie over Heerlijk Winter,
Naast

Zo

u wel."

met elkaar aan

plaats onder het dak van

de voormalig aankomst- en vertrekhal van
de Holland America Lijn.de Cruise Term in al,

welke helemaal wordt gestyled

in

Dank

pendelbus ingezet

ook meer dan voldoende parkeergelegenheid. Dresscode: Trek

allemaal te koop!

'

recht kun je van

Winter uiteraard ook enige 'eatertainment'.

is

Haarlem geregeld. Uiteraard

ieder geval niet vervelen! Dit

evenement vindt

4 komen voor de keu-

ring?

er zelfs een bus naar

gratis

naar het circuit en voor de terugreis

die lekkernijen, kun je ui-

is

een

er

tafel

in

station Zandvoort en station
bij

21:00 o'clock en gaat door

5. Namen als Michel Becks, Update, Staasjeff
Wisman en niet te vergeten Bardelux himself

tot een uur of

En daar kunnen wij, van de hu is-, tuin-,

ena keukengeneratie, vast nog wat van

werken en waarom?

hun

uit

geen koninklijke

stamboom. Mooi gewoon,

is

ook

leuk!

.e

^
^

f>

Voor

alle

ZandvoortPashouders de aan
€25 KORTING]

Hartelijk

welkom

in het

AMfn *** ZjfÉrWMfL Pjn-rcuCtor-L

0«l»Kf«M3l-WMn 35»

Extra mager

elke

www.n-apcmiiiEuidraon.ïl
GflsthuiipIciulO

Rundergehakt
kijk

Maak

woensdag en
donderdag
gebruik van

^i£&°f,fi^,yft
HELE MAAND JANUARI VOOR PASHOUDERS:

^ toerkoop.nl

Heel kilo € 6,50
ook eens op onze website:

©s

schonk en
de4=2actie.

2041JMZaiid>oon

www.slagerijhorneman.nl
agerijh

HflROCAmO
Voor Pashouders
10% korting
op onze Daghap

Nieuwe collectie
water/winddichte regenen waxjassen vanaf € %%Alles voor in en om het huis

•"

Medina Woninginrichters
A a tibi eding:
Tapijt:

Desso Bouquette van € 164,- nu voor € 139.
Desso Twister van € 159.- nu voor € 139,--

(Vouw)gordijnen

Tnpijr

Vinyl

Vitrages

Luxiflex

Zonwering

Bestel

La.mii

T

Parkei
nediiia-woningini'ichring.iil

nu de ZandvoortPas 2010

Achternaam + voorletter(s)
BetreftiO Nieuwe ZandvoortPas (€

7.50)

O Verlenging ZandvoortPas (€joo,-Pasnr
Woonadres+huisnr
Postcode

Telefoon

(Handtekening)..
Betaling

CONTANT

Th

WRTïl

Dezepas is geldigvanaf ij;

Uw
bij

Betaling PER

BANK

op naam gestel
ezame met e

u th

is

e Z

mdvoortPa

nw

Ikomstkad

gewenst
(mini-a

FOTO MENHO GORTER

bei rgd.

Met de aangï hechte
een Za dkorr
tijds

1,

P

edbon voc
een door

kunt u
gi-at 5

ee

vertel tie)pla

n

Zandkort

BI

Officiële Pasfoto's

een 2e set
"Leuk Lachende"
Pasfoto's

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

1

ZANDKORREL

Halve

f

prijs

'

week

biedingen van deze

EiEi
Met ZandvoortPas 10%
op de gehele

""10%

*

Lijst

korting
voor pashouders

korting

collectie,

Voor

al

(in

uw grovcerwcrk.

Tel:

van deelnemende bedrijven

alfabetische volgorde)

Winkeliers:

m.u.v. afgeprijsde artikelen

023 88B7758

Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende

Koene Cleaning Service
10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!
info@koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Grote Krocht

-

Kaashuis Tromp

-

Grote Krocht

Slagerij

Horneman - Grote Krocht

Slagerij

Vreeburg

-

Haitestraat

I

Verzorging en vrije

Take Fïve
Officieel

GRATIS GLAS WIJN

Voor ZandvoortPashouders
is

hij ons

er een leuke verrassing
ft L^pl-SfJj

Autobedrijf Zandvoort

Schomlerhaiii +

SIKKENS dealer

?

Menu

Berlinei +

Circuit Park

VflEEBURG&ïn

€ 25,-

per boeking

€ 3,25

ü

Menno

Grote Krocht

Piony's Haarwinkel

-

Kosterstraat

reis.

Met

als favoriete

naar toe
is

om op bezoek te gaan

dat echt genieten. Spanje

We

boeken onze vakanties

al

bij

is

we

Shoes

Arkel

komt

al

jaren

met veel

plezier

Sea Optiek

Wonen

nachts reizen.

Bij

Avenue

het uitstip-

pelen van de reis houden ze daar
rekening mee. De medewerksters
denken met ons mee, luisteren naar
onze wensen en helpen zo goed
mogelijk. Je wordt als klant goed
geïnformeerd en alles wordt voor
je uitgezocht. Niets is teveel moeite
voor ze. Daarnaast

nemen

voor je.

Ik

vind dat heel prettig.

nog meer? Het

vriendelijke en zorvuldig
kers

bij

Zonvaart.

Ik

zeggen, anders was

Wat

zijn lieve,

medewer-

kan niet anders

Living

& Giving

-

Kerkstraat

natuurlijk al-

-

Kerkstraat

Koene Cleaning Service - 06 1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat
lang overgestapt naar een ander
reisbureau."

Mariene Sjerps Internet
Gratis Zandvoortpas

ZandvoortPas
Over de ZandvoortPas

Voor ZandvoortPas houders geeft
is

me-

vrouw Arkel even positief:
"Natuurlijk maak ik gebruik van
de ZandvoortPas. Toerkoop

bureau geeft

bij

€

25,-. Dat is altijd mooi meegenomen. De aanschafprijs van de

uit.

je er

Verder gebruik

ik

dan

in

andere winkels."

25,- korting

per

-

-

06

1

Pakveldstraat

Horeca:

boeking. Vraag naar de voorwaar-

den. Wie

in

2010 een

reis

boekt

Harocamo

-

Kerkstraat

reis-

iedere boeking

een aantrekkelijke korting van

ZandvoortPas heb

Versteege's IJzerhandel

Toerkoop Reisbureau dus op vertoon van de pas €

al

dik

Toerkoop Reisbureau Zonvaart

en nog geen ZandvoortPas heeft,

ontvangt

zelfs

een ZandvoortPas

cadeau!

Toerkoop reisbureau, Grote Krocht

de kaart ook
2, tel.

ik

Haitestraat

De Bode woonaccessoires

bij

ze alletijd

voorje.Zedoen net dat beetje extra
wil je als

-

en onderhoud:

bij

inmiddels wel, dat maakt de omgang prettig. De service is goed.
Vanwege mijn gezondheid mag ik
's

Haitestraat

-

Kerkstraat

bij

Toerkoop Zonvaart: "Ze kennen ons

niet

-

Haltestraat 6iA

Graveer een keer- 023-888 jj 58

goede kenissen. Voor ons

Toerkoop Reisbureau Zonvaart", aldus mevrouw Arkel.

Mevrouw

-

daar graag

een heerlijk vakantielandl

jarenlang

Grote Krocht

Kinderkleding

vakantie-

Blitzkickers
het voorjaar gaan

-

trends:

Belli E Ribelli

Bibi for

op

"In

Onnesstraat

-

Mode en

mooi meegenomen"

is altijd

bestemming Spanje.

tijd:
K.

Gorter

Foto

Toerkoop Reisbureau

Familie Arkel gaat graag

-

Zandvoort -Burg. v.Aiphenstraat

Salami

van de Maand

Boulevard Paulus Loot, pav. 5
www.tfaz.nl / 023-5716119

"Een korting van

a

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

5712560. www.toerkoop.nl/

zandvoort

Het

Wapen van Zandvoort

eten en drinken

Gasthuisplein

Mollie&Co Restaurant- Verlengde

Holtestraat

Take Five aan Zee Restaurant -Strand
na nr$
nr 5
Zaras, Café Restaurant -Haltestraat

-

Alleen
heeft de beste prijs'.

/EDEREI

Igwgroa
Inclusief spel
Marlo Sonic op de Olympische Winterspelen en

|

Online

gamen

Inclusief spel

via Wi-Fi verbinding
I

Uncharted 2 of A Crack

in

Kies

Time

uit

J

V09f=XV77Ï
MEDIA MARKT
PUS

Ü

www.mediamarkt.nl

Openingstijden

CRUQUIUS
ffkrJVC'*

RIJS

0P^^^^^^^^3
L

Cruquiusplein 10
2142 EV
Tel. 023 -543 88 00

!

maandag

ïo.oo

-

21.00 uur

dinsdag

ïo.oo

-

21.00 uur

vrijdag

10.00 -21.00 uur

woensdag

10.00

-

21.00 uur

zaterdag

09.00 -20.00 uur

donderdag

10.00

21.00 uur

H^T^T^I^mv^^^B
HHÉÉf

ÉMHÉ^H

^^vjT^j'T^Yj^^^^H

ïïkTBÜjwÏlI

www.mediamarkt.nl

Abonneer u nu op de Mediamail!

Ik

ben toch niet gek.

Gemeente Zandvoort
Swaluéstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info@zandvocrt.nl - www.zarïdvoo'i."

Gemeentelijke publicatie week 03-2010

agenda. U kunt hiervoor het beste even contact

geregistreerd.
4. Bij inwilliging

De

van de collegevergaderingvan

besluitenlijst

week

in

2

2

door het college genomen besluiten

vastgesteld.

De

van het verzoek ontvangt de gemachtigde

besluitenlijst

te zien

in

is

bij

en de verdere
zijn in

week

de Centrale

3

Balie

en op de website.

De kiezer kan een andere

1.

is

geregistreerd,

kiezer die in dezelfde

om

machtigen

gemeente

voor hem/haar te

stemmen.
de wal?

2.

De

3.

De

laat

voorkomt op de

de kaart door de gemachtigde medeonder-

kiezer draagt de, aldus

ineen volmachtbewijs omgezette,

stempas aan de gemachtigde

over.

mag

plaatselijke

commissie van de KNRM, reddingsstatlon

zelf

meer dan

niet

Een volmachtgever

Zandvoort, zoekt een enthousiaste bestuurder als

Zandvooit:

niet

is

Spoorbuurtstraat ong.,

ingekomen

2 (twee)

volmachten aannemen.

bevoegd de volmacht

in te

trekken of

-

Oranjestraat

met de eigen stem

te

gelmatig

uit

te redden.

van

bijzondere

om mensen

in

team van

vrijwilligers

nood te helpen en soms

rukken

re-

vrijwilligers

aan de wal, kan

indeweek tijd om

dit niet.

ge'"..

Swaluéstraat

erkiï.

do<

ingekomen

Heeft u een paar uur

mee op

zee. Wilt u,

ijer,deel

net

als voorzitter

en burgemeester Niek Me-

uitmaken van hun 'morele achterban' of bijvoorbeeld

heden doen? Stuur dan een CV

dragen aan

dit belangrijke

werk

is

om

te

bij

van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden
verleend, kan tegen ons

om

vrijstelling

van onschatbare waarde.

Opening

1.

Ingekomen stukken en mededel ngen
Vaststellen

5.

Vaststellen notulen van 8

december 2009

Het college van Burgemeester en Wethouders

om met

Hamerstukken
Structuurvisie Zandvoort

Algemene

61 27, e-mail: secretaris@zandvoort.knrm.nl.

10.

mingsplan te verlenen voor

parkeren

-

bij

bij

toegestaan

bij

volmacht te mogen stemmen. Daarbi gelden

devolgende bepalingen.

1.

pgs
zijn

Machtiging door
Bij

schriftelijke

i":

1

"

ik
t

agenda
baar.

mogen stemmen.

2.

Het verzoekschrift moet

van 22januari 2010 gedurende 6 weken ter inzage

zijn

zijn

2010, door de kiezer

kiezer

op

is

bij

op woensdag

worden ingediend

van Zandvoort, waar

3.

kosteloos for-

om

tijdens de vergadering ook exemplaren

|dens openingstijden ter inzage

bij

de Centrale

hij/zij

op dinsdag

bij

104.5, ether

FM

live

februari

2010

als

moet op dinsdag

gemachtigde

19 januari 2010 als kiezer zijn

uitwegve-gunn -g

ligt

bij

decen-

106,9) en

van het gemeentehuis tijdens de openingstijden

li

schriftelijk haar/zijn zienswijze

maken

bij

bus2, 2040

uw

AA Zandvoort. U

brief "zienswijze" te

ieder

omtrent de aanvraag kenbaar

het college van Burgemeesteren Wethouders,
dient

D üst-

de rechter bovenhoek van

in

vermelden.

uitgezonden

°P internet

via

Verzonden besluiten

de gemeentelijke website.

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen

De vergadering van

27 januari

2

Zandvoort:
-

-alt.

de burgemeester

19 januari

die zich bereid heeft verklaard als

te treden,

Balie en

tevens tegen betaling algemeen beschikbaar. De raadver-

volmacht

17

geregistreerd.

Degene

de-

Commissie Projecten en Themt
uiterlijk

met ingang

Voormelde aanvraag

19.30 uur

Agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten

door ZFM (kabel FM

aanvraag

Bureau verkiezingen van de gemeente

mulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften
te

om

Deentree

gadering wordt tussen 20.00 uuren 22.00 uur
A.

op eigen erf op het perceel Koninginneweg

Zandvoort.

raadzaal.

De deuren gaan om

Ged rende de termijn van de terinzageligging kan een

bssc

is

voornemens

trale Balie

finitieve

kiezer

is

van de Wet ruimtelijke

U vindt de meest recente agenda op de website. Van de

de aanstaande verkiezing van de leden van de raad van de

maart 2010 een

3.6

het:

een uitweg en het gebruik van de gronden

open. De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen.

gemeente Zandvoort op woensdag

3

te parkeren

"8 te

De vergadering begint om 20.00 uur inde

volmacht

realiseren van

om

Parkeerregulering Oostbuurt

n. Sluiting

De burgemeester van Zandvoort maakt bekend dat het

toepassing van artikel

ordening ontheffing van de voorschriften van het bestem-

Piaa:seh <e Verordening Zandvoort 2010

vindt u aan het Raadhuisplein.

Stemmen

zal

worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden

Ontheffing artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening

agenda

9. Initiatief raadsvoorstel

VERKIEZING GEMEENTERAAD 2010

worden verleend dan

of vrijstelling

bezwaar indienen.

Loting

3

8.

40

voornemen daartoe een zienswijze

wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie

betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen.

dit

2.

4.

7.

bij

mobiel: (06) 52

Op de

Mocht de vergunning

Nico van Schooneveld, telefoon: (023) 57147

53,

2010.

staat:

de huidige secretaris van reddingsstation Zandvoort.de heer

te solliciteren kunt u terecht

vrijstelling

kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van

agenda

6.

Voor meer informatie of

tij-

uw

bouwplannen kenbaar

ninggemandateerd voor het benoemen van leden van het

Raadvergadering

en korte motivatie op. De voldoening die het geeft

de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien

j

kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen

De gemeenteraad vergadert dinsdag 26 januari

alleen secretariaatswerkzaam

De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen

dens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u
zienswijze over deze aangevraagde

-edo npstat ion Zandvoort te ondersteunen?

De varende KNRM-vrijwilligers maken soms heftige dingen

van de woning,

januari 2010, 2010-005LV

Duindoornlaan 29, uitbreiden van woning, ingekomen Sjanu-

Het College heeft het afdelingshoofd Publieke Dienstverle-

Kunt u een bijdrage leveren aan de gang van zaken binnen het
reddingsstation én aan deteamgeest?

13

Bentveld;

liggen b

2.

zelfs levens

Zondereen goede organisatie en het enthousiasme

draagm uur, ingekomen njanu-

geheel vernieuwen van schuur, ingekomen

worden uitgebracht

Nadere inlichtingen worden verstrekt

zijn

18,

januari 2010, 2010-004LV

-Dr. C.A.Gerkestraat 35, Gedeeltelijk verg roten

Let op.

De schipper en

nieuwbouw twee appartementen,

januari 2010, 2010-002RVF2

aan de stemming deel te nemen. De volmachtstem dient

tegelijk

Secretaris (m/v)

11

-Lorentzstraat 30, doorbreken

13

4 Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas, kan tot en met de dag van de stemming.

Een kiezer

Bouw-, sloop- en reciameaanvragen

-

kiezer tekent daartoe het formulier dat

stempas en

De

opnemen met

(023)5740100.

tel

Ingekomen vergunningenaanvragen
Machtiging door overdracht van de stempas

B.

als kiezer

uwe redder aan

Bentu

de werkeenheid Bouwen,

een volmachtbevviis.

Vergadering college

Zuid strand (kavel G01), plaatsen van een seizoe-sgebcnde'

strandpaviljoen, verzonden

Commissie Welstand en Monumenten
Op 28 januari 2010 vergadert de Commissie Welstand en
Monumenten De vergadering begint omstreeks 15.00 uur in
de commissiekamer. De exacte begintijd

is

afhankelijk van de

-

-

n januari

2010,

20og-204Rv

Stationsplein 6, plaatsen van een dynamisch informatiemid-

del over vertrektijden,

verzonden

Boulevard Barnaart (kavel

gebonden

25),

11

januari 2010, 2009-106LV

plaatsen van een seizoens-

strandpaviljoen, verzonden

11

januari 2010, 2009-

vervolg

>

Gemeente Zandvoort
Vöivo g gemeentelijke public:

200RV
-

Boulevard Barnaart

-

gebonden

Boulevard Barnaart (kavel 23a), plaatsen van een seizoens-

gebonden watersportcentrum, verzonden

11

januari 2010,

(ka\

19),

plaatsen van

,erzonden,3Janua

strandpaviljoei

Centraal

e

telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar v a (023) 574 01 00,

(

222RV

t/m donderdag 8.30

Bentveld;

Melding of klacht?

uure vi|dag

17.00

-

8.30

-

m aandag

16.00 uur.

2009-195RV
-

Helmerstraat

34, plaatsen

dakkapel achterzijde, verzonden

njanuari 2010, 2009-237 Lv
-

Boulevard Barnaart (kavel

Groot Bentveld
plaatsen van een seizoens-

16),

gebonden strandpaviljoen, verzonden

12

1-6,

veranc

website het digitale formulier

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen

strandpaviljoen, verzonden 12-01-2010,

Zuid strand (kavel

iC),

2009-193^

besluiten liggen

plaatsen van een seizoensgebonden

nz en

strandpaviljoen, verzonden 12 januari 2010, 20og-ig6Rv
-

Burge meeste' Beeck ma ^straat 24, verwijderen van asbest-

houdend materiaal, verzonden
-

Kerkpad

1,

13

januari 2010,2009-2385

slopen vaneen stenen schuur, verzonden

13

Boulevard Paulus Loot (kavel

3),

plaatsen van een seizoens-

gebonden strandpaviljoen, verzonden

13

januari 2010, 2009-

11),

plaatsen van een seizoens13

de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze

-

Donderdag:

08.30

-

20.00

uur

08.30

-

12.30

uur

16.00

aarde

uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling

beperkt aantal zaken terecht: pas noorten en Tbevv

is

de verzenddatum van de vergunning. Indien het
betreft

dit

is

de publicatiedatum. U

bezwaarschrift

met vermelding van "bezwaar"

bovenhoek van

uw

het

januari 2010, 2009-

Maandag t/m woensdag: 08.30
Vrijdag:

making

schorst

Boulevard de Favauge (kavel

gebonden strandpaviljoen, verzonden

bij

jdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-

t

gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-

brief

en Wethouders, Postbus

178RV
-

óf stuur e en brief

ir

Openingstijden Centrale Balie

durende een termijn van zes weken na bekendmaking een

geen vergunning

januari

2010,2009-1595
-

02 00, óf vu op de

(0 23) 574

klachtencoördinator.

Bezwaar sch rift en

-Zuid strand (kavel A07). plaatsen van een seizoensgebonden

-

met de Centrale Meldlijn

Bel

verzonden 14 januari 201c

januari 2010, 2009-

183RV

is

in

in

oor een
jz

:ne,d

uw

richt

Openingstijden begraafplaats

de rechter-

De algemene begraafplaats en dierenbegr^ afplaats aan de

aan het college van Burgemeester

2040 AA Zandvoort. Het bezwaar

2,

kun

open ussenoS.o 0-18.00

Tollensstraat zijn dagelijks

jur.

beginsel niet de werking van het besluit waartegen

gericht. In geval

van spoed kunt

vooi üL'ige voorziening indienen

bij

een verzoek

u

om

Collegelid spreken?

een

de voorzieningenrechter

Een afspraak

maken met eencoll ge

id

doet

hete entrale

via

235RV

van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621

telefoonnummer. Daarbij geeft

-Zuid strand (kavel F02). plaatsen van een seizoensgebonden

2003 BR Haarlem Een

wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling

strandpaviljoen, verzonden 13 januari 2010, 2009-194RV

van een afschrift van het bezwaar;chr

dergelijk verzoek dient vergezeld :e gaa>"

u

an waarave ruhetco

legelid

verwezen wordt.

f:.

Gemeente Zandvoort
en zee, maar vooral dicht

Dichtbij strand

BASKETBAL

Lions

hebben zaterdagmiddag net aan van

de reserves van Racing Beverwijk weten te winnen.
verwijkse sporthal

In

de Be-

Lions

voerder Robert ten Pierik na

basketbal,

de gastheren werd

Bij

te

duidelijk

meer moeite met

hun tegenstanders. Vooral de
druk op de

'kleine'

mannen

van Lions zorgde voor veel onrust. Sterker nog, Lions

werd

gaan spelen

Meij,

via

Ron

v.d.

Marvin Martina en Niels

Crabbendam om op

die

ma-

nier van het lengtetekort

bij

ma ken. In
hebben we

Beverwijk gebruik te

aanvallend opzicht

waren

duidelijk

zij

de borden en

ringen van De Walvis

vrij

gemakkelijk bijhouden.

Uiteindelijk ging

dan toch

een zwaar bevochten 93-98

zege

mee

naar Zandvoort.

Komende zaterdag

om

spelen de

ons doel behaald, echter door

heren

standersmet afstandsschoten

fysiek spel van Beverwijk had-

gen het Heemsteedse HOC.

omdat de verdediging

den onze kleinere spelers het

niet scherp was.

lastiger

om

te scoren, waar-

door Paul Wessels

'slechts' 16

"De beide lange mannen van

punten kon maken, maar de

Racing waren niet aanwezig.

lange

mannen hebben

het uit-

einduitslag,

hebben ze het

niet ge-

makkelijk gehad.

gingen

Met name het

20.15 uur thuis te-

Martina
20; Paul

35;

Lions:

Ron

12

ik

ook de 70-39

wel tevreden, tegen

FAC weet je dat je gaat

dan

het

rust gunnen in
opbouwen van de aan-

ook met een comfortabele

val,

zullen de verschillen

maar de gastvrouwen wis-

34-21 voorsprong.

ook minder groot worden",

ten zich te herpakken en

de laatste
te

Meij

er

in

punten.

Dit verklaart

eindstand. "Over het geheel

ben

zij

Wessels 16 en Niels

Crabbendam

nodig balverlies er geen
hout van bakte en slechts
6 punten kon produceren.

en

Marvin
v.d.

laatste kwart door veel on-

begon heel sterk aan
de wedstrijd. In de eerste
7 minuten wisten ze zelfs
een voorsprong van 10 punten op te bouwen (0-10)
Lions

3

komen (12-12). "Wat
het tweede kwart

gebeurde weet
FAC ging bijna

ik

bij

ons weigerde de bal

door het netje te gaan",

zei

liezen. Als

coach Richard Koper na

af-

wat meer

loop. FAC leidde

bij

rust

niet. Bij

alles raak

we

ver-

ons echter

met realiteitsDe komende wedstrijd

sprak Koper

in

minuten van

dat kwart toch nog langs-

Topscores

eerste en het derde kwart

gelijk op.

gewend

en konden zodoende Lions

aanvankelijk door hun tegen-

verrast

uiteraard veel te sterk voor de Lions-dames.

deze wedstrijd alleen maar

met scherp geschoten,
voren besloten

nu hadden de Zandvoorters

was

Maar ondanks de 70-39

prima

zich

Het Helderse FAC, de lijstaanvoerders van de Rayonklasse

er

We hadden daarom van te
om veel inside

echte walk over (100-53) maar

-dames

dames weren

stekend gedaan",weet woord-

afloop.

De Walvis werd het 93-98.

De thuiswedstrijd werd een

mensen

BASKETBAL

-heren

Nipte zege voor Lions heren
De heren van The

bij

De hele tweede
bijna
ste.

helft

was

een kopie van de eerEen Lions dat

in

het

spoor kon blijven van FAC
in

het derde kwart

en een Lions dat

www.sportinzandvoort.nl

(12-ti)
in

het

zin.

spelen de Zandvoortse da-

mes komende zaterdag

in

de Korver Sporthal tegen
Ha riem la kers. Die wedstrijd
begint

om

18.30 uur.

SPMUUd

Zd-idvU

Zandvoortse Courant

SCHOOLBASKETBAL
De grote wisselbeker en de
van Zandvoort 2010
bij

de meisjes

als bij

titel

Sch ooibasketbal kam pi oen

opgeëist door de Mariaschool. Zowel

is

de jongens was de

strijd

om

de eerste

plaats uitermate spannend.

konden de meisjes niet
op hun lauweren rusten

ZSC dames

voorzitter Johan Beerepoot

ontvangen en

zijn

voor

zij

03

januari 2010

21

een jaar Kampioen van

gen het Amsterdamse DSG met

loerde op een foutje. Dat

Zandvoort. De sportiviteits-

hadden de Zandvoortse dames

komen waar-

door de Mariaschool op
de eerste plaats eindigde

gewonnen

met

5

den

uit

5,

wedstrij-

gevolgd door de

Nicolaasschool met 4

schikking gesteld door de

Sportraad Zandvoort, werd
een prooi voor het meisjes-

team van de

Beatrixschool.

Nassauschool

gelijke tred

met de Mariaschool,
kemphanen tegen elkaar moesten

ONS met

Schaft
Beatrix

spelen. Na een kleine voor-

de eer ging strijken

5.

Maria

(8 pnt.);

telkenmale verrast door de

treffers

Hannie

Duinroos

(2); 6.

Daniels

was met

6

de productiefste ZSC-

haarscherpe aangooien van

aanvalsters. taura Koning en

de ZSC-keepster, die daarmee

Martina Balk verzorgden de

de Zandvoortse aan va Isters

rest

bracht.

in

di-

scoringspositie

van de

treffers.

Omdat de Zandvoortse

plaats

13

Zandvoortse

ZSC bezet nu de derde

in

de

district 3e klasse

Hannie Schaft

(4);

was

leverde dit voor rust ze-

C. Komende zondag spelen de
ZSC-damesomi4.oouurinde

Duinroos

(o).

ven en na rust nog eens zes

Korver Sporthal thuis tegen

doelpunten op.

WeHaVe2uitWeesp.

(10); 2.

(4)14.

Beatrix

een ruime 9-13 overwinning.

Romena

(o).

de doelwisseling

bij

kon worden uitgebouwd tot

de hoofdrol werd

in

sprong

de Amsterdamse verdediging

verse keren

1.

ONS

het uiteindelijk toch de

Maria

(6); 4.

(4); 5.

optimaal, zodat de 4-7 voor-

onder druk te zet-

Met keepster Maaike

Cappel

Eindstand meisjes:

sprong voor de Mariaschool

was

Oranje Nassauschool die met

2.

Nicolaas

hield

totdat de beide

de tweede helft sloot de

In

Zandvoortse verdediging

zag kans de thuisclub

sters,

5

io punten uit

wedstrijden;
3.

te-

rust

Bij

aantal geblesseerde speel-

direct

Eindstand jongens:

*$•»>*

gewonnen.

9-13

een 4-7 voorsprong.

ZSC, dat speelde zonder een

ten.

1.

al

een sculptuur ter be-

prijs,

uit 5.

Bijdejongenswas het bijna
de hele dag dat de Oranje

winnen

blijven

Het dameshandbalteam van ZSC heeft de uitwedstrijd

want de Nicolaasschool
zou er niet

\**/«k.vr
•«uïl»

nummer

•

HANDBAL

Schoolbasketbaltitel voor Mariaschool

Nicolaas

(4); 6.

(8)13.

(14-9).

aanval uitstekend op dreef

Wisselbeker:
Bij

de meisjes werd

duidelijk

dat

snel

en gecoacht door tions

Door deze resultaten moch-

i.

Maria

maar één

coach Richard Koper, stak

ten de leerlingen van de

3.

Nicolaas

met kop en schouders bo-

Mariaschool de grote wissel-

Schaft

ven de anderen

beker

al

team recht op de titel had.
De Mariaschool, getraind

uit.

Toch

uit

handen van

Lions-

2.

(18);

ONS

(14);

Hannie

(14); 4.

Beatrix

(8); 5.

Duinroos

(4); 6.

DAK

-

LOOD

Bï'l 11)11 llli'NZI' ;7!TÏ;'i"

ZAALVOETBAL

£ii:u*k'

Opnieuw heeft het zaalvoetbalteam van SV Zandvoort een nederlaag moeten

onze plaatsgenoten, die tot op heden slechts

incasseren.

3

van de

13

wedstrijden met goed gevolg

Mans

ontpopte

zich

als

een

prima doelman, hoewel het
balverlies aan
zijde vaak

wisten af te sluiten.

Zandvoortse

bij

1-4 bereikt.

Direct na

ZOG

dat de

Lamlendigheid

klok sloeg.

van een enkele Zandvoortse
speler was daar

mede debet

aan waardoor de gasten bin-

nen

8

minuten

lopen naar
hield

fers

1-9.

uit

konden

Het publiek

daardoor rekening met

een uitslag

maar

in

de dubbele

die

kwam

cij-

er ge-

lukkig niet. Een combinatie

van inzet van onze plaats-

genoten, met
twijfel over

aan kon doen. Al hoewel...

als

allemaal voort uit balver-

bestaan wie er recht had

Zandvoort wat zuiniger met

lies,

op de drie punten.

de passing was omgegaan,

break. Patrick Koper kon

Al

na

44 seconden moest keeper

was

er misschien niets

aan

gevolgd dooreen snelle
in

de

8e minuut pas voor het eerst

Ma nsvoor de eerste

de hand geweest want de

een vuist maken met een

keer naar het net en binnen

druk was op het ZOG-doel.

fraaie treffer van afstand

hij die gang
moeten maken,

doelpunten, later volgden er

ontspon

nog meer,kwamen namelijk

wedstrijd,

Matthijs

minuten had

nog

2

keer

zonder dat Zandvoort

Z'.NV.V-E^Y.

)•;>-.,-

Goot vernieuwing en reparatie

Kaper en zinkwerk

Loo dwerkzaam heden

Dak.\<:rrasi<.~!

Hemelwater afvoeren
Si's n. sit'kmi' iv oaderkohd

Dafcréc ":".'

Ook voor

,v-7".y.

1

.1

schilderwerken

uit'

Vooi' al urn voorkoma de da) :.:' Domheden
Garantie 10 jaar op materiaal en uitvoer!»,?

Tel:

Bel zoor iTijblij vcuitc offerte of daliaivies

Fax: 023-573 1393

023-5731390

er iets

De eerste

drie

Haarlemse

in

de korte hoek. Hierna
zich

een aardige

met name omdat

Mans

glansrol, en het

ZOG

in

een

gedrag van

(egocentrisch) zorgde

alsnog voor een

aantal

Zandvoortse doel punten. De
uitslag geeft echter aan dat

de inzet van SV Zandvoort
vee! te laat

ADVERTEERDERS
Accountantskantoor

rustwas het louter

en alleen maar

3

EN

tenenkrommend

schouwers. De ruststand

geen

-y

was voor de weinige toewas

er

.'

.i:ï»;'j!

Zmf-iv iv

klein

Afgelopen vrijdag was het 6e zaalvoetbalteam van Onze Gezellen (ZOG) veel te sterk voor

liet

\

Pannen daken

SV Zandvoort een maatje te

ZOG

Amsterdam
Zandvoort

LE

(2).

werd getoond

en ze geen schijn van kans

Face to Face

Huppelschoten

Gemeenschapshuis

Administratiekantoor

Greeven, Makelaardij

K.WiHemse

Groenestein

Algemene uitvaartbegeleiding
Zandvoort

Auto

Fin.

Autoschoon.nl

Bertram

&

FAME

Brood

en Massagesalon

Media Markt Cruquius

Mollie&Co
Onderhoudsbed rijf

Zwemmer

Beter Mobiel

P

Bloemsierkunst

Ondernemers

Jef

Café

o.g.

Schouten

Lucienne's Schoonheids-

Strijder

Autobedrijf KariMo

Bar Dancing

&

diensten

Groen Links

&HenkBluijs

Fier

Café Oomstee

Vereniging Zandvoort

Ouderen

Partij

Zandvoort

Censeen van Lingen

Pluspunt

Circus Zandvoort

OuatroBT

Cisca Metselaar

Riche aan Zee

Confet'ti BV.

Uitvaartcentrum Haarlem

Da keent ra Ie

Van Aacken

De Salon
Dierenarts Dekker

Dorsman Assurantiën

Glaszetters bed

Wapen van

rijf

Zandvoort,

eten en drinken...

hadden.

J£>

AiCiiL't jr:--!:'"'"li;if 0...I
;

CENSE
u.an
_V,

MNGEN
3JN

t]

k

ir

:l.:::(::

I:

:

ÜO'

i«'c7A
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<!wi

'iir
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I3?'i

I

\

Mak*aarsO.G.

km*
Jhr. P.N.

Quarles van Uffordlaan 2

2042 PR Zandvoort

Tel:

023

-

IKEl

5 71 5 71 5

Eli

WWW.CVI.nu

huis

't

(i/erjtoop, frerj/it/i/j; Öefiea; faxat/e

-
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Aan de buitenzijde lijkt dit een gewone
woning maar aan de binnenzijde wordt

DR.

halfvrijstaande
u

aangenaam

verrast

J.G.

MEZGERSTRAAT 24

Op de hoek van de

Dr. J.G.

TJERK HIDDESSTRAAT 8/3
Op de 2e

Mezgerstraatj

verdieping gelegen voormalig 4 kamer

appartement met ruim balkon op het zuidwesten en zee-

staat deze vrijstaande karakteristieke^

door de royale maatvoering, de afwerking met hoogwaardige

zicht.

materialen, de sfeer en het prachtige uitzicht.

De inpandige garage

•

Starterslening via de

•

Appartement wordt

•

Nu

•

Boodschappen lift, berging

•

Woning grenzend aan beschermd natuurgebied

•

Living

•

Luxe woonkeuken en bijkeuken

•

3 slaapkamers, 2 badkamers, kleedkamer

•

Complex

•

Oprit voor 2 auto's

•

Woonoppervlakte

•

Gebruiksoppervlak ca,

met open haard en

1

schuifpui naar tuin

met

vrij

uitzicht

PARADIJSWEG

In het luxe
ligt dit

appartementencomplex "Monopole

Verscholen

II",

•

Sfeervolle nostalgische keuken

1

•

2 slaapkamers

1

•

Kelder

erker, shutters,

Buitenzijde geschilderd

Badkamer/toilet

Woonoppervlakte

Vraagprijs:

€

in

in

'

2009

1

2009 geheel vernieuwd
ca.

ca,

80

m

2

70

rn

;
,

perceeloppervlakte 103

324.000,-

in

het groen en te bereiken via de oprit van ca.
dit

prachtige vrijstaande voormalige

koetshuis daterend uit de 20-er jaren.

en schouw

aanslunn:i .vjsm 1 :c"iiiiL-.-diO':ici

•

aangeboden

de onderbouw

gerenoveerd

60 meter, staat

zeer comfortabele 3-kamer appartement

op de 2de verdieping

Woonkamer met

•

is

in

KOSTVERLORENSTRAAT 116

STATIONSPLEIN 15/5

8

•

•

de vraagprijs inbegrepen.

originele slaat

70m z

Goed onderhouden, sfeervolle vrijstaande
20-er jaren woning met plaatsje op het zuiden.

va'.

is bij

gemeente mogelijk
in

2 slaapkamers (voorheen 3)

'

m

;

1

Royale

woonkamer met

2 slaapkamers,

erker,

keuken en ruime bijkeuken

badkamer met

o.a. ligbad

Zonneterras op het westen

Complex met
Privé

lift

parkeerplaats

Woonoppervlakte

Vraagprijs:

ca.

in

afgesloten garage inbegrepen

105

m

1

€ 309.000,-

^60^

•

L-vormige woonkamer, luxe open keuken v.v inbouwapparatuur

•

3 slaapkamers,

•

Luxe badkamer met

•

Tuin

werk/waskamer
o.a. ligbad

met sproeisysteem en

•

Fraaie originele details

•

Woonoppervlakte

Vraagprijs:

€

ca.

1

en douchegedeelte

vrijstaand houten chalet

20 m ? perceeloppervlakte 235 m'
,

449.000,-

&

6 e jaargang

•

week 04

©Zandvoortse
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Het wekelijkse nieuwsblad

Courant

voor Zandvoort en Bentveld

www.zandvoortsecourant.nl

Vreemde

start

Tweede Kamer voor

en

einde van raadsvergadering

Kom ook deze
naar de winkel
tas met:

extra geluidsdagen

Jh
;

De raadsvergadering van afgelopen dinsdag kende een
*

Een zeer groot aantal horecaondernemers

alledaagse

* 4 witte

was op het agendapunt over de Algemene

*

niet

boeren pistolets

start.

nieuwe artikelen
telijk

kopje koffie met een punt appel-

€

iroor

3,50

niet eens zijn.

zij

het met een aantal

Rondom het middennach-

uur kende de vergadering ook een ongekend einde. De

laatste

twee agendapunten, het

raadsinitiatief over het par-

keerbeleid en de parkeerregulering

gezien de

tijd niet

in

de Oostbuurt, konden

meer behandeld worden. Na stemming

werd overeengekomen dat deze agendapunten woensdagavond

m m
De nieuwste

in

behandeling zouden worden genomen.

zijn

mer

van Zandvoort en Assen krijgen

ondernemers hun wensen

van Milieu

tijdens de behandeling

in

is

nu van plan de wet op

evenementen binnenhalen.

hier echter niet

eens. Raadslid Jerry

Wil het Circuit Park Zand-

met

voort internationaal blijven

de ondernemers eens was,

meetellen, dan

stuurde aan op verdaging van

circuitdirecteur Erik Weijers

9

gedeelte van de raad achter

extra grootschalige evene-

is

Ontmoet de kandidaten

zal

Tijdens

Een ingezonden brief van

Tweede Kamer bleek dat een
merendeel geen bezwaar

gadering niet kon starten.
plaatsdaarvan had

hij

bouw

toren uitgesteld

PVV vond

zelfs

dat Nederland

de onzekere toekomst van

zou moeten maken

het circuit. Weijers verwacht

1.

Zover

komen, maar

In

GROEN

overleg

kamer meteen delega-

van de ondernemers die

SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)
'Bent u ook voor

5 735 735

BETER MOBIEL, Max

Zo was de geplande

van een nieuwe wedstrijd-

het aantal geluidsdagen. De

Formule

iii.it»

de kast worden gehaald.

heeft tegen uitbreiding van

voor een terugkeer van de

l.l.l.i

uit

zich hard

een aantal raadsleden niet

W.'-ll

tieplannen kunnen dan weer

zal

het niet

Circuit

Park

Zandvoort kan met de nieuwe

vanwege

dat de wet, die nog officieel

bekrachtigd moet worden,
niet eerder

dan

toepassingzal

in

2011 van

zijn.

van 20.00 uur de ver-

hun grieven, waaronder het

-

de

gewaardeerd.

in zijn

023

in

wezig en zorgden ervoor dat
de voorzitter, burgemeester

de financiële

ook verbeteren. De renovaeen debat

zouden worden aangenomen.

Demrners (GBZvoor de komende

zal

situatie van het Circuit Park

bloeden"

gemeenteraadsverkiezingen)

tie

verwarmde bankjes op het
Raadhuisplein? Stem dan
op De Mannetjespartij'

menten

ervan overtuigd dat

deze aangescherpte regels

lijsttrekker

D66

volgens

geluidsdagen broodnodig.

Met het organiseren van

over deze materie werd door

Niek Meijer, op het normale

is

uitbreiding van het aantal

dus daarmee de nieuwe APV,

40 horecaondernemers
waren in de raadszaal aan-

tijdstip

race-

Kramer

eerder

al

mee

en kreeg later het overgrote

Michel

Politiek café

punt te wijzigen.

wet meergrootschalige

De raad

laten gaan.

gearriveerd!

Circa

dit

de

commissie hun beurt voorbij

hebben
was het

als

bij

meer ruimte

heeft geen bezwaar tegen een uitbreiding van het

aantal geluidsdagen van vijf naar twaalf. Minister Cramer

"Zandvoort dood

SEA OPTIEK!

lijst

circuits

te lange tijd waarschijnlijk

echter geen

en maakte duidelijk dat de

zich. Hij

collecties

VOGUE

Stem

al

voor auto- en motorsportevenementen. De Tweede Ka-

had

de gewraakte artikelen, en

1

(zonne)-brillen

Graag tot ziens

De Nederlandse
binnen niet

boodschap aan de grieven

(VVD), die het

van PRADA.BULGARI
en

kenbaar maakte.

Meijer
ordening (APV) afgekomen, omdat

Stap ook eens binnen voor een

gebak met slagroom

leid,

Plaatselijke Ver-

4 roombotercroissants

van€12,65VOOr€6,95

f

aangescherpte terrassenbe-

Brood 400 gr naar keuze

10 witte bollen

Planckstraat 44

«

%

Wijwtllmin
Zandvoort
blijven

won en

03 maart 2010
gemeenteraadverkiezingen
De kandidatenlijsten liggen
op het gemeentehuis!

ter inzage

Gemeente Zandvoort

@

:

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

FAMILIEBERICHTEN
Onze
is

allerliefste

Omdat

Elly Blnijs

-

~ Verzorging van overledene

C orre sp ondentie a dr e s

VA

dierbare

28
29

za

30

zo

verzorgde uitvaart

stijlvolle? ei\

A

Hoog

Laag

13.58
14.45
15.27
04.01
04.45
05.29
06.16
06.59

22.15
23.05

31

MA

01

di

wo

02
03

do

04

11.55
12.29
13.20
14.10
15.06

16.15
16.59
17.43
18.27
19.18

JANUARI

-

22

JANUARI 2010

Geboren:

Het slopen van beeldbepalende
en historische gebouwen in Zandvoort
moet stoppen.

Gavrel,zoon van: Brandsrna.Freerken: Hel pi Poja Sukasno.

Zandvoort

BingJany, zoon van:Hendrix,Guidoen:van

Wij zullen afscheid van

hem nemen op

1 februari om 14.00 uur in de aula van de
.Algemene Begraafplaats Zandvoort, Tollensstraat 67

Gemert,Wendy

Mariene.

maandag
te

do
vr

BURGERLIJKE STAND
16

Pasteurstraató

2041

Uw

en

Evert H. Schweitzer
Voor een

'af

Bloemeiüiuis W. Bluijs

U

voor

Dage nacht bereikbaar

Marco en Rina

Laag

09.34
10.36
11.04
01.36
02.26
03.11
03.51
02.14

- Persoonlijke aandacht

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Marie 11e

Hoog

01.40
02.32
03.18

- Begeleiding voor nabestaanden

J.

van der Meij

Jeannette en Bert

Nanousha

W

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart

WimBluijs
weduwnaar van

WATERSTANDEN

u voor kwaliteit kiest!

vader en opa

op maandag 25 januari overleden

Zandvoort, waarna wij

hem gezamenlijk naar

Ondertrouwd:

He

ij

in k,

Ger rit en: van Buuringen, Mar keApolonia Maria.
ij

zijn laatste rustplaats zullen begeleiden,

dus u bent allen van harte welkom.

Gehuwd:

Na afloop willen wij graag informeel samen met
u zijn in de koffiekamer op de begraafplaats.

Chace, Jeffrey Brian en:Zurawska,Marzena.

Door actieve Inbreng bij het opstellen
van de nota Cultuurhistorie en met steun
voor onze moties en amendementen,
o.a. herlnrichten Gasthuisplein / bouwen op
het Raadhuisplein, gaat het roer

Overleden

nu

oud 79 jaar.
van Berckel Bik, Rolf, oud 79 jaar.
van Kwawegen, Anthonie, oud 88

eindelijk om.

Onderwerpen als de monumentenlijst,
monumentenbeleid en het overwegen van
de status "beschermd dorpsgezicht" staan
binnenkort op de raad sa gen da...

:

Paap, Leen dert,

jaar.

Bol,Gijsbert,oud 81 jaar.

UZZ
UiT\ AAiiTZORt;cEXTRUM
r

Kies voor

Zandvoort

Sinds 1992

uw

uitvaartondernemer in Zandvoort.

KERKDIENSTEN
10.00 uur

ds.

C.Meijer

uit

2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.

Tollensstraat 67,

RK Parochie

St.

in

Zandvoort.

OPZ

Haarlem

www.kerkzandvoort.nl

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort

behoud van het mooie en

ontwikkeling van het goede

KOMENDE ZONDAG
Protestantse gem. Zandvoort

Steun onze

inzet,

stem op

OPZ

Agatha

10.30 uur Mevr. M.

Wassenaar

COLOFON

www.aap-parochies.nl

www.uzn-nederland.nl
Verschijnt iedere donderdag en

RK Parochie Antonius

Uitvaartcentrum Haarlem

&

Paulus

huis-aan-huis bezorgd

Kantooradres:
023- 5732752

10.30 uur Pastor C. van Polvliet

in

wordt GRATIS

heel Zandvoort en Bentveld!

2
2045 JN Zandvoort
info@zandvoortsecourant.nl

Kleine Krocht

Tel

KW

Parklaan 36, 2011
Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.

Openingstijden: maandag en dinsdag

pluspunt

uhaarlem.nl
«**

Buice-s hoolse

pvai

g

De Boomhut

*

**--~_T~-£^

ideren v an groep

üp.'i'

gstijden

1

t/m B

Advertentieacquisitie: Lettyvanden Brand-Kinderdijk
Tel. 06 - 4342 9783
letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

an 07.30- IB.30uur

Bladmanager:
Tel.

BEO DeBoomhu

biedt pro

met een g
Sp

*"™:,

-

o:

T~~*
Huis

kinderen

d

angvooruw

kind.

ezigzijn.
|k« sfeer

.

ngen leren

gstraat 55

T:023- 57 40 33C
mfo@pl U spjntza ndvoorc.nl

.

.

.

"

Creat

3041
F:

06 -460 460 26

vw

023-57

Zandvoort
6

Kok

gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes
06 - 1448 2685 joop zandvoortsecourant.nl

Vormgeving:
Kleine Krocht

www Plus

Gillis

Tel.

Plezier

';

Remi

og. 00 -17.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

B65

untzandvoort.nl

2 -

Druk: Dijkman

IR

Design Zandvoort

2042 JN Zandvoort
offset

Visseringsweg 40

-

Diemen

Verspreiding: ZVO
Tel

06-1139

H78

Verspreiders

www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort

Press RV.

Oplage: 9.250 e emplaren

Plaats een Zandkorrel
Zie

pagina 10

andvoortsecourant.nl
Het gebruik van a dvertenties en/of teksten
uitdrukkelijke

uit

deze uitgave

toestemming van de uitgever

is

niet

Zandvoortse Courant
i

minuut

Mevrouw

woensdag haar

gratis

Schoenmaker

Ellen

hoofdprijs

in

VERVOLG

winkelen

(75)

heeft vorige

week

de Decemberactie van de On-

dernemersvereniging Zandvoort (OVZ) geïncasseerd.

"Het kan toch niet zo

gratis

winkelen

bij

een brief van burgers

wij

dat
tij-

dens een raadsvergadering
Zij

gaan behandelen",

mocht één minuut

Albert Heijn.

en

had het

hij

zei

PvdA-

Pim Kuijken

fractievoorzitter

aan

gelijk

zijn

met

de

mee
loterij

dit jaar

als prijs-

van

OVZ

hij

wenste dat het on-

passingen moesten zorgen.

van

geweest.

zijn

aanhouden

zei

len

van start ging.

Bloednerveus

kwam de slecht
dame in ge-

zelschap van haar hulp

huishouding

llona

in

de

emotiemens

naar het

grootwinkelbedrijf aan de

De

plaats geweest.

zijn

voorzitter gaf de partijen

om

het

is

en

noemde

door de on-

Structuurvisie Zandvoort

Het volgende agendapunt,
Structuurvisie
bleek de angel

Zandvoort,
de verga-

in

derzoek naar de mogelijkhevisie

met

zich

werd men

OPZ wenst de

collegegenoot

straat,

ziet

de Structuurvisie

in

meer

VVD

onder-

een

in

rondweg door

meebrengt. Verantwoordelijk

deel van een

Zandvoort.

nog veel te onderzoeken.

Er blijft

derhalve

naar de

dit

ke uur

werd het agendapunt

dering waardoor deze veel

derheid van de raad. Zo zal het

Structuurvisie Zandvoort

up artikelen waren uiteinde-

langer duurde dan voor-

onderzoek naar de mogelijk-

afgetikt.

lijkdefavorieten van haar.Na

zien.

debeidedames

Hans Drommel (VVD)

had

al
in

behande-

tijdens de

ritsbare.

zijn favoriet. Er

begeven zich richting verre

Zij

reizen. Luxe verre reizen en

bij

in

zich waar keurig de folders
worden opgeborgen... Je

hebt ook 'we-gaan-er-een-

mensen. Zonder

Mede vanwege

de

maar wat

rond. Slepen kleine

heid van een Zandvoortse

importantie van de twee nog

Maakt

simultaan lopen

op de agenda staande pun-

reisgids, het

ling

de commissie van de

met een onderzoek naar een

ten besloot de voorzitter, na

koffertje.

Structuurvisie Zandvoort, de

eventuele 'sportpool' nabij

stemming, de vergadering

Ook stickers,

zogenaamde

de ingang van het huidige

te verdagen naar

vol

boodschappen

PLUS,

al

Parel

aan Zee

aangekondigd dat

De

circuit.

partij die

het onderwerp nog een na-

de ingediende

derediscussie behoefde. Dit

eens

in

gedachte dat het een dermate belangrijk

document voor

is

het

met

woensdag-

uur.

Gezien de

aanlevertijdvan deze krant

bij

was, bijna uiteraard,

de drukker, waren wij niet

in

de PvdA. Woordvoerder Nico
5tamrn

avond 20.00

visie volledig

s

omarmde

het colle-

de gelegenheid
in

om

daarvan

deze editie verslag te doen.

verdwijnt

nemen

nog een 'kerstpakket' van de

wagentje

weer naar huis gebracht.

erin.

welke folder of

niet uit

en werden met een winkel-

af-

De folders

Begerig grissen ze alles weg.

sympathieke bedrijfsleider

gebak verwel-

Op

koffertjes achter zich aan.
wieltjes, ja wel.

met

koffie en

een aktetas

cruises. Hij heeft

bedrijfsleider Pieter-Jan Ariës

komd. Van te voren was

in

De dames hooggehakt.

aan.

grote Krocht en werd door

gesproken dat llona de tocht

lopen ook luxe

de kleren. Bontjas of camel

haven

bijna

af-

Ze bezoeken de kam-

peerafdeling, wandelvakanties

bepaald doel slenteren ze
Pas rond het middernachtelij-

waspoeder en diverse make-

afloop kregen

rugzakken

schoenen onder

op, stevige

dagje-uit'

een aantal zaken tekstueel
het overgrote meer-

mingen. De stoere trekkers pak
je er zó tussenuit:

vakantiegangers. Chique

straat

deed daar ook aan mee door

wens van

naar

zijn ver-

stands, kiezen andere bestem-

zoals de status van de Burg.

wethouder Marten Bierman

aan te passen,

Op weg

de vakantiebeurs. Ze

een lange broek. Vaak zo'n

te

Engelbertstraart,

den die deze

Zandvoort
Je ziet ze lopen.

worden
amendementen, dat werden er echter veel meer. Op onderdelen,
met elkaar eens

over de ingediende

het niet eens.

winkelwagentje worden ver-

met name

daar op

10 minuten de tijd

te zien ais een verkeersluwe

zameld, llona hield zich aan
die afspraak en

ingediend.

verse

Structuurvisie ging over on-

dernemers. Wordt vervolgd.

ter been zijnde

amendementen

liefst 5

in

Het merendeel van de amendementen aangaande de

zich overvallen

het

had maar

partij

brede discussie die eigenlijk

ook een

hij

en mocht er van elk artikel
in

deren

De ou-

Zin in

gevoorstel en

burgemeester

Niek Meijer dat

en tabakswaren uitgesloten

exemplaar

zijn partij duidelijk.

het wel eens een pre-

Daarop

slechts één

In

mi-

wel het beste

gels onderhevig. Zo waren
alcoholhoudende dranken

pr ijs-

circa 25

nuten maakte Brun o Bou berg
Wilson (OPZ) de standpunten

wat gewonnen en nu

diverse weekprijzen en

nooit

dan d it", zei de gelukkige

voor vooral veel tekstuele aan-

een monoloog van

de hoofdprijs. "Ik heb nog

winnares voordat het winke-

gaan ook naar verschillende

de com-

in

cedentzou kunnen scheppen.

winkelen
aantal re-

moeten worden. Ook de diamendementen waren

amendementen

missie en misschien zou dat

maken. Het

gratis

schillend, die bezoekers. En ze

derwerp van discussie terug

door de winkel voor haar zou

was wel aan een

Hierna ontstond een

de commissie gevoerd had

ntal

zou worden gestuurd naar

het artikel niet

in

derig".

een

als

van negen

omdat
De supermarkt deed
sponsor

opinie

tijdens de behandeling

gezorgd voor een groot aa

en niet

aanpassingen die door middel

Cees van Deursen (GL) wilde

voor het eerst

hamerstuk naar de raad kon

worden gestuurd. Hij heeft
het geweten. De raadsfracties, met OPZ voorop, hadden

is

kant. CDA-fractievoorzitter

een behandeling
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benoemde de
van de OPZ als "zeur-
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zijn

Ze

dat

in

mee.

alles

ba points, petjes
II

en/of vlaggetjes, voor de kleinkinderen. Leuk. Toch? Af en toe

Op de rand van

zijgen ze neer.

een podium. Eten een bruine

boterham uiteen

Want

het

plastic zakje.

duur genoeg

is

maal. En wij?

We kijken

alle-

en

luis-

teren. Genieten van de gekte

Politiek
AL DAT DRAAIEN, WENDEN EN KEREN,
GBZ MAAKT ÉCHT WERK VAN HET PARKEREN!

WWW.GBZ.NU

SAR BATfLEnFÖLITIE ZANDVOORT

d.d. 2 en

3 februari

ons heen. Pakken wat gid-

sen mee. Leuk: Ba li, Zuid Afrika.

Daar

Rioleringsplan in commissie

we nog

zijn

weest.

daar

Kijk,

is

nooit ge-

de hal van

ons eigen Nederland. Noord-

Komende woensdag, 3

&

CARTOON

Aankondiging commissievergaderingen

om

commissie Planning

wisselen over het evenemen-

Holland. Zandvoort had toch

Control zich onder andere buigen over het Riolerings-

tenbeleid van Zandvoort,

een stand? Ja hoor. Broederlijk

wordt de legesverordening
2010-1 besproken en wordt
men verzocht om de raad

naast Volendam zien
slogan:Zin

februari, zal de

plan 2010-2014. Een dag eerder staat op de agenda van de

commissie Raadszaken onder meer de Nota Cultuurbeleid.

is

de

in

we

de

Zandvoort? Daar

VW en onze eigen

Lana

advies te geven over de Nota

die vrolijk

Het gemeentelijk riolerings-

Monument en verordening,

reserves en voorzieningen,

de burgemeester was er ook

een strategisch en

de Nota Grondbeleid en de

waarin de reserves en voor-

vandaag.

om

Nota lokaal gezondheidsbe-

zieningen inclusief weer-

lopen. We slenteren dan

plan

is

beleidsmatig instrument

de invulling van de aan leg en

leid

standsvermogen met hun

Zandvoort.

het beheer van de riolering
inzichtelijk te

maken. Voordat

deze commissie echter van
start kan gaan,

is

er

de dag

ervoor een vergadering van

specifieke doelen toegelicht

Naast het Rioleringsplan
staat er

nog een aantal

op de

rol

voor de commis-

&

de commissie Raadszaken.

sie

Opvallende agendapunten

wordt de commissie

zijn

dan de Nota Cultuur-

beleid,

een wijziging van de

Planning

Control. Zo

gelegenheid gesteld

in

worden.

de

om met

het college van gedachten te

om

be-

20.00 uur en

worden gehouden

in

de

raadszaal van het raadhuis,

ingang

we

richtinguitgang.

via

detrappen op het

Raadhuisplein.

is

rijst

Om

met

ben Zin
En

in

We

weer

bij 'Afrika'

pittig ge-

een colaatje. Het

genoeg.

Ja,

nét mis ge-

hakt te eten. Dorstig

Beide vergaderingen

ginnen

Zijn

een bakje

we

in-

teressante agendapunten

op ons toeloopt.

heb-

Zandvoort.

nemen
c
e
Sf

gaan weer terug,

m

Toch wel

J!

de kou

in.

leuk zo'n

middagje

m
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9.00 tot 22.00 uur
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George van der Linden
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Mobile:
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Week van de

fiMan.

-

VüGriUfïdail

Anne Franklaan

Autoverzekering
vanaf € 6,- p/mnd

café Oomstee
Vrijdag 29 jan:

065573 5576

E-mail: info@ rij opleid ing-gvanderl inden nl

Internet: www.rijopleiding-gvanderlinden.nl

www. resta ura nthugoos.nl
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van vis
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saté,

uitgebreid diner.
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of
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Zee 23 t/m 30 mei 2010

tkwTH
In

mei 2010 vindt

plaats.

Ook

er

weer de

thema van 2010

is:

landelijke

Week van de Zee

Zandvoort hier aan meedoen. Het

dit jaar zal

'Het

is fijn

om

in

een badplaats te

Nieuwe activiteiten kunnen
aangemeld worden bij coördinator Ben Zonneveld (ben-

zijn'.

zon neveld@casema.nl] of be-

ton Anssen

-

éevstf&Bt

tij -

ZSinaMJorT

-

U23 ST3B7 27

WVOOmilSf.r

Ben Zonneveld, de coördinator voor Zandvoort, roept geinteresseerden op

om hun

culturele

evenementen aan

te

drijfscontacfunctionaris Hilly

Jansen (h.jansen@zandvoort.
nl).

melden.

Ook voor vragen kunt

daarterecht.

De bekende week

vol leuke

activiteiten voor jong en

Van der Valk c
owart

Notarissen
.

in,

om en

op de Noordzee. De

Week van de Zee duurt van
23 tot en

met 30 mei

2010.

Een aantal deelnemers

in

Zandvoort heeft hun

activi-

aangemeld. Zo

zal het

teit al

Jutters mu-ZEE-um

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort

oud

weer een

#

*,„..,«,.„„„

dag door de Zandvoortse
Zeevisvereniging,

gratis

toegang tot het Zandvoorts

museum, kinderactiviteiten
Week van de zee aanbie-

en

dingen doorde lokaleonder-

nemers.Kortomteveelomop

straties te zien zijn

www.sportinzandvoort.nl

Chi demonstratie, een leuke

te

weer spectaculaire demon-

goed voor lichaam en geest'

Tai

prominente plaats innemen.

op het Badhuisplein, zullen

E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

is

de duinen, Taoïstische

Opde'Veiligheidsdag',29 mei

Telefoon: 023 57 168 41

"Sport

ten zoals wandelingen door

van de

noemen.

De landelijkeorganisatievan

Week van de Zee

stopt

Zandvoortse afdelingen van

hetorganiseren van de

de brandweer,

van de Zee.

dingsbrigade,

politie, red-

KNRM en

Rode

Kruis.

Het programma

zal

verder

gevuld worden met activitei-

Zij

met

Week

bedanken de

deelnemers voor de

fijne sa-

menwerking in de afgelopen
achtjaa ren wensen iedereen
veel succes met de organisatievan deactiviteten

in

:cic.

23 t/m 30
mei 2010

u
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Schouw
Maandagmiddag

Nieuw Noord

bedrijventerrein

heeft een groot aantal ondernemers ge-

om

gezamenlijk het bedrijventerrein

•

nummer 04
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OOG en OOR

#WÖE BADPLAATS DOOR

stallatievooreen symbolisch

hoor gegeven aan de oproep van Ondernemersvereniging

Zandvoort (OVZ)

Met

leden heeft Zandvoort de in-

bedragvanfl.i verkocht maar
in

Rijnland wil nu de markt-

Nieuw Noord

om

de

in

te bezichtigen. Het

is

OVZ

de bedoeling van

hun ogen verpaupering van het

waarde daarvoor hebben. Op

terrein tegen te

om te komen tot een

gaan en de mogelijkheid te scheppen

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

de toekomst

dit terrein zal in

een aantal bedrijven gehuisvest

nieuwe indeling van de grond.

moeten worden

die

aan

een zeer strenge milieurehet

Hieruit volgtdat bijvoorbeeld

gaan brengen. De organi-

bedrijven die vis bakken aan

satoren

de scherpste normen, miiieu-

hulp voor bijvoorbeeld een

waarde3, moeten voldoen en

van wethouder

'Mail

namens de Kamer

Marten Bierman. Hoewel

Zin in Kerst

namens woonstich-

Bierman op de

We moeten toegeven

benadrukten

Zij

belang

af.

te

Rijnland

houden aangaande de ont-

wikkelingen

moeten we Red koppelen

2009' was Klaas samen

aan de kleur rood? Want

met

lijsttrekker staat

rug) overte

Bejaarde vrouw
Een hoogbejaarde vrouw
len.

dat

uit

de regio

De slechtziende vrouw deed

van iemand die
hij

in

de kamer

liep.

in

is in

aan de

ving vanuit Den Haag, maar

in

ookeen tekort aan

Keur de oorkonde namens

bevat de kandidatenlijst

in ontvangst nam,
belde de burgemeester
naar Spanje om Klaas

dia- en kunstwereld. Helaas

In

(te-

financiën,

weer moeten verkopen.

hetver-

haar woning door een onbekende

de woonkamer een dutje

man

Klaas en
besto-

Toen ze vroeg wie het was antwoordde een mannenstem

kwam

hij

Omdat

ze

het pasje toch

de code ge-

kunnen worden afgesloten,

naarvoren dat deach-

De

politie adviseert alle

ou-

was afgesloten vanwege de

deren die gebruik maken

het

van thuiszorg de deuren van

zorgverleners. Intussen

is

om

het

geregeld dat deze mensen

de woning af te sluiten

pinpasje uit haar tas had ge-

de beschikking krijgen over

ongewenst bezoek te voor-

stolen. Uit politieonderzoek

een sleutel zodat de deuren

komen.

hij

rast

klein afval zoals

den poepzakje of drankblikje kwijt

honderden afvalbakken. Geen

meentegoed

te

een klokhuis, papiertjes, honwillen, staan erin

afval

Zandvoort

op straat en voor de ge-

onderhouden.

Helaas gebeurt het vaak dat inwoners deze afvalbakken gebruiken als extra huisvuilcontainer.

onnodig

uit

met

De afvalbakken

puilen dan

namen

uit

Verder
de me-

in

de 'vogelenkooi'

Maar wordt

sfeervol staan.

om

het niet eens tijd

weg

raar over

om

wil de

alles

nu nog aan

kerst herinnerd te

Of

komt zo

te halen? Het

worden!

gemeente ermee

laten zien dat

Zandvoort het

groen koestert?

kan er geen 'Red Zandvoort'

zijn

Zandvoortse

geheven op deze

Mariaschool zamelt
in voor giro 555
De Mariaschool wil ook
graag een steentje bijdragen op giro 555 voor
de slachtoffers van de
in

Haïti.

Om

ZANDVOORT SCHOON!? houden wordt dan
Bel voor

wel heel

lastig.

meer informatie de reinigingscontroleur 023-574.0200.

partij

meer

aan

dit verkiezingsjaar

jaar viert

Dit

Scouting

bij

de 8 andere politieke

flessen verzameld. Deze

partijen

toegevoegd worden.

actie loopt tot eind vol-

Misschien wordt Zandvoort

Nederland haar 100 jarig bestaan. Ook de twee
Zandvoortse Scouting-

gende week, waarna de
opbrengst zal worden
overgemaakt op de rekening van de samenwerkende hulporganisaties.
De school roept dus alle

over 4jaar gered?

groepen (The Buffalo's en

Glazen huis

gaan het vieren met

ouders van hun leerlingen
op: heeft u lege statie-

geldflessen? Geef ze

afval dat er niet thuishoort.

Gemeente Zn nd voort

i

heel veel

ly Frijda.

kerstboom en de kerstversiering

op het raadhuisplein erg

en het glas werd na-

tuurlijk

aardbeving

ZANDVOORT SCHOON!?

Voor passanten die

ILANDVOOHT

actrice Nel

op

dat de

fans waren volkomen ver-

geld in te zamelen worden plastic statiegeld-

Afvalbakken en

www.
klik

redactie'.

eretitel.

terdeur van de woning niet

haar pincode.

Elly

de

persoonlijk te feliciteren.

haar stoel en werd wakker

in

Benidorm. Terwijl

Klaas

eigen huis beroofd

De man vroeg de vrouw

niet had, heeft ze

wethouder Pitt Treumann
met op de tweede plaats

als elk

om

geven. Later bleek dat

oud PvdA-

ouden nieuw, op va kant ie

van de thuiszorg was.

dacht dat

Of
als

de Colpitt en de Corodex,

nemen.

in

te redden.

door aangescherpte regelge-

Kamerling Onnesstraat

verpaupering tegen te gaan.

vrouw Leida, zojaar met Kerst en

zijn

misschien best kans

de waterzui-

veringsinstallatie

het gebied en

in

om

om

hij

Amsterdam

'Zandvoortervan het jaar

zal

aangekochte gebouwen van

Hoogheemraadschap van

deZandvoortse politiekscherp

in

15de plaats staat, maakt

de bekendmaking van de

het

Zandvoort. De Key

de

Een laat proost berichtje

van Klaas Koper. Tijdens

in

echter

het recente verleden

voor een bedrijventerrein

kwamen op de oproep
De bedoeling van OVZ is om

zfmzandvoort.nl en

Na de schouw voerden Dick

ting De Key het woord.

voeren,

en

van Koophandel, en Lidyv.d.
Schaft

De gemeente Zandvoort
is
op dit moment in onderhandeling met het

verzoeknum-

voor meer info naar

Freling,

het gebied hun bedrijf

op zoek naar

redactie voor

mers, een televisieredactie

en een telefoonpanel. Ca

naam

in

zijn

de nabijheid van wo-

in

voeren.

die

live

ningen hun bedrijf mogen

niet

Meer dan 40 ondernemers,

met beeld op TV

gelgeving moeten voldoen.

mee

Stella

Voor het 20 jarig bestaan
van

ZFM

heeft

medewerker

Maris-Willibrordus)

acties. Bij
'Tijd

allerlei

hun eerste

actie

voor Taart' werd tijdens

Maurice Mulder een ludieke

de raadsvergadering van 26

actie bedacht. Vier DJ's wil-

januari een grote taart aan-

len

van 17 tot en met 24

juli

op het Raadhuisplein met

naarschool! Het zou mooi

een paar tenten een

zijn als

de andere scholen
Zandvoort deze actie
overnemen.

studio neerzetten, net zoiets

in

als het

glazenhuis

tijdelijke

dit jaar in

Groningen. Verder willen ze

geboden

om

het 100 jarig

bestaan te vieren. Er zullen

nog vele

acties

in

Zandvoort

en ook landelijk volgen. Zo'n

hoge
lijk

leeftijd

moet natuur-

gevierd worden!

wO
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ESPRIT

3SPRTT

Home of Fashion Brands

TIJDELIJK ALLES ONDER EEN DAK
Op al onze bekende merken,
ESPRIT CASUAL, ESPRIT EDC, ESPRIT COLLECTION,
VERO MODA, PIECES EN OUTFITTERS NATION
geven wij kortingen tot 70%
Gedurende de verbouwing gaat de verkoop van
confet'ti b.v., haltestraat

door aan de overzijde

bij

1

1,

"emotion by esprit"

vergeet uw kadobonnen niet welke u in december heeft ontvangen
waardoor uw aankoop nog voordeliger wordt.
TEL.:

023-57 138 80

BAR
BATTLE
ZANDVOORT

DE LOTING BAR BATTLE
Donderdag 4 februari

Van 20.00 uurtot 01.00 uur
De

allereerste Bar Battie

ZANDVOORT 2010

I

4 februari

InLaurel&Hardy!

20ir
De Coureurs

&
BAR

Met

Dillon Koster,

Danny van Dongen en

een paar hele snelle gastbarkeepers

Wees op tijd, want

dit

mag je

niet missen!

De Coureurs

Laurel&Hardy

in

u februari

SVZandvoortinFame

18 februari

De Strandpachters

25 februari

Politie

4 maart
11

maart

Zandvoort

in

in

De Brandweer

in

Non-Stop

25 maart

VVV Zandvoort
Monty

in

de Klikspaan

1 april

The

8 april

MysteryTeamiinFame

Full

de Klikspaan

Laurel&Hardy

in

Fame

18 maart

in

de Klikspaan

Fame

Gemeente Zandvoort

in

Laurel&Hardy

15 april

Mystery Team 2

in

de Klikspaan

22

Mystery Team 3

in

Laurel&Hardy

BATTLE

april

Wie had er geen vak moeten leren?

ZANDVOORT

2010

http://barbattlezandvoort.hyves.nl

Zandvoortse Courant
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•
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•

Bar battle belooft veel spektakel
Een nieuw fenomeen heeft zich

de Bar battle! Hierbij

is

in

Zandvoort aangemeld:

het de bedoeling dat teams

Zandvoort, bestaande uit maximaal

uit

personen, een

5

weken durende

strijd

wordt door een

deskundige jury een winnend team aangewezen dat een

mooie

coureurs, de

prijs krijgt.

team van

WV,

de ge-

meente, de brandweer, de
strandpachters, SV

politie,

avond lang een horeca-etablissementen zullen gaan
'runnen'. In een 12

zeer divers: een

Zandvoort en nog een aantal
meer, waaronder een twee-

mysterie teams", vertelt

tal

aan te besteden of

zonnetje te zetten. De jury
die gaat bepalen welke
teams de meeste inzet hebben getoond bestaat

Wim

Douglas. Na de 12'Bar battle'

weken

in

welke

se feestavond de winnaars

dat er flink omzet wordt ge-

een midweek en een week-

bedrijf,

met

evenals

weken

vechten", vu

ft

Praats

is

we

van Laurel

&

wintermaanden,

Praats van

De

de bedoeling dat

reid

Hardy en Peter

gevonden

Klikspaan, be-

om

om

schikking te stellen. Hiervoor

net als

hij

zelf

ook prijzen ter be-

in

Sun par ks

De aftrap voor dit spektawordt gegeven door het
team van de Zandvoortse
in

Kalff. Dillon

is, is

ANBO
14. 30

uur

Heren strijden

café Koper

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

uit-

op 4februari aan-

de Haltestraat deze unieke
wedstrijd van start laten

lederteam kan een persoon,

u in

maximale aantal teams

of gezin, tijdens hun 'beurt'

de Zandvoortse Courant ver-

ingeschreven en die

aanmelden om aandacht

heeft

-

in

vooralsnog niet bekend.

zullen

kan men zich melden bij
Dave Douglas van disco-

Hij

de winst

maken. Wie de vijfde coureur

Zij

theek Fame.

Ron Brouwer

om

Kosteren Danny

van Dongen deel zullen

Inmiddels hebben zich het

collega's,

Sjoelwedstrijd

23

geval Jan Lammers, Allard

een deelnemend team.

discotheek Fame.

de hoogste baromzet

Zandvoort. Gemeenschapshuis, aan vang

ieder

eens indevierwekenzijn bar

staande

in

Laurel &(

Vrouw zwaar
gewond bij brand

Hardy in

gaan. Meer informatie kunt

te schrijven", zegt initia-

twee

om

Valentijnbingo- georganiseerd door

kel

ter beschikking te stellen van

in

waarbij teams strijden

16

de brouwerij bin-

uit

caféAlex,

Bar battle- Start van een ludiek evenement

4

krijgen aan-

nen Zandvoort brengen. Dat

leven

5 in

Cinema Nostalgie- De filmklassieker
'Dr. Zhivago', aanvang 13.00 uur, Circus Zandvoort

geboden.

doen we door deze wedstrijd
tiefnemer DaveDouglas van

-SPOOR

aanvang 16.30 uur

bekend worden gemaakt die

end

coureurs waarvan

De organisatoren hebben
een aantal mooie prijzen ter
beschikking gesteld maar
het staat ondernemers vrij

Jazz café

31

een groot-

zal tijdens

locatie wordt ingedeeld. De
teams moeten ervoor zorgen

muziek en aankleding, om
te gaan. "Het wordt echt 12

buiten de weekenden, wat

uit uit

Mendel, Raymond van

Duyn, Peter Praats en Dave

bepaald welk team

gasten en

"Het

het

Douglas. Door loting wordt

draaid door creatief

tijdens de

in

zijn

de komende weken

via

Een vrouw

is

maandagmiddag zwaar gewond geraakt

toen de camper waarin

zij

Haar echtgenoot waarmee

bevond

zich
zij

Voorzitter

OVZ verlangt openheid van zaken

in

brand raakte.

de camper, met Duits

in

moment

kenteken, recreëerde, was op het

dat de brand

uitbrak niet aanwezig.

over financiële situatie rondom Muziekpaviljoen
De Algemene Ledenvergadering Vergadering
de Ondernemersvereniging Zandvoort

Meer dan 30 ondernemers

zijn

vorige

is

(ALV) van

goed bezocht.

week op de oproep

afgekomen en hebben een aantal belangrijken

beslissin-

gen genomen.

Platform

ter daarop uitgenodigd

Criminaliteitsbeheersing

voor een gesprek waaraan

Regionaal

het

en

het

bedrijventerrein

Nieuw Noord (waarover
elders

in

deze krant meer)

hij

geen gevolg heeft gege-

ven en er dus geen openheid van zaken

is

gegeven.

werden besproken.
Deoud-voorzitter had aan-

Het waarschijnlijk meest
belangrijke

agendapunt

was de

verklaring van de
nieuwe voorzitter Gert van

nodiging van het bestuur

om

de ALV

bij

te

heeft derhalve geen weer-

aangaande de muziek-

woord kunnen geven. Een
aantal leden van de ver-

uiteen zette.

Bij

vaarden van

zijn

het aan-

eniging

zal

nu proberen

een gesprek met de oud-

De camper stond geparkeerd op de boulevard Barnaart.

De Zandvoortse brand-

evaluatie gemaakt. Hieruit

Het bestuur van

weer heeft het vuur snel
kunnen blussen waarna
men de vrouw vond. Zij
werd direct in de ambu-

bleek dat de vorige voorzit-

een

lance

tereen aantal vragen onbe-

om, mocht het onderhoud
met de oud-voorzitter niet
de gewenste oplossing

heeft

hij

functie

ten aanzien van

de onkosten van 2008 een

antwoord heeft gelaten. De
kascom missie van OVZ is in
de administratie gedoken,

voorzitter aan te

OVZ heeft
mandaat gekregen

geven, de mogelijkheid te

waaruit bleek dat het een

onderzoeken

Maar ook andere onderwerpen zoals

en ander niet duidel ijk was.

ele juridische

Zij

hebben de oud-voorzit-

gaan en

verslag daarvan te doen.

aanzien van het voorzitterschap.

wonen en

Kuijk die de financiële situ-

tent op het Raadhuisplein

atie

Hoofdzakelijk ging de
vergadering over de bestu u rswisselin g
ten

gegeven geen gehoor te
kunnen geven aan de uit-

ondernemen.

om

eventustappen te

met grote spoed naar

Wilt

ti

mÈjm

De man

is

door de

politie

op het bureau aan de Hoge-

weg opgevangen. Hoe

de

brand heeft kunnenontstaan
is

De

vooralsnog niet bekend,
politie stelt

zoek

een onder-

in.

iemand in de Spotlights zettenl

^/™

_J

een ziekenhuis vervoerd,

Bel 023-5732752 of mail
info@zandvoortseeourant.nl
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Wekelijks de krant lezen op internet?

mdvoortsecoi

APK

Onderhoud en

reparatie alle

Occasions

in -

merken

201 0! Een

en verkoop

nieuw

Curiestraat 10, 2041
F.

i&wan JPIÖ

«wr ie|Hmwfl[ >pmEfeurvn ngwi»n in

023-5733793

E.

CD

Zandvoort

T.

autobedrijfkarimo@planet.nl

Iedereen die zich per telefoon of via onze
inschrijft voor 1 februari profiteert
van een aantrekkelijke korting:

website

r>jiv difi ton dr ofitamcHiil u rrrr urrl tfEKtrvrrw^rc'i
**« v»n tic eafjrueit vtn Klimt* OMC Maj'km venilef kor-

notff

de cfltameinsr

bnlte«i

ummetHi

er-

u betaalt

"Sporten houdt de geest
jong en het lichaam vitaal"

geen

€

maar

95,-

zaterdag:

t.h.v.

e? btlttn

httjMt cm hu ifunk in. h«t Vüb

ti rii

uw

strandtent Havana.

ftiM'

06-53227486

www.QuatroBT.nl

Sportraad Zandvoort

huis wel

Eindelijk leuke conditietraining!

Ideale

1

b.v.

iffl

liefst

living

4 slaapkamers, gelegen

in

een kindvriendelijke omgeving.
Vraagprijs

€ 272.000,- k.k.

Meer informatie

is

te vinden op

www.trendmark.nl - vbo.nl - funda.nl

Telefoon

verzorgen

^

Zandvoort

gezinswoning met een ruime

en maar

genoeg?
Wij kunnen

SENTINELWf ALARM

KOOP

Bifderdijkstraat 7

veilig

dit

trainingen!

Mail: info©quatrobt.nl

/

TE

Is

1

«rui
Bel:

dit

59,- voor

10.00-11.15 uur.

Verzamelplaats: Boulevard Paulus Loot

www.sportinzandvoort.nl
Cru* m^wi

€

woensdag: 19.30-20.45 uur

Trainingsrijden:

tn briladviai pevan,

fenjihpraak. Ajurton|cvEicr tS rnwiutm Iqllwn fuöErctcn

Ü kuM«n*f*pTHk maten door
m« OU -5» 00 00

voor

trainingen zijn zeer verantwoord
en voor iedereen toegankelijk.

dr

wwnidsj 10 hifahuwl vnndllODuur ben? u van fc*rt#
iMütoni vwf on** wctan pp oofig*ndmnlnaïr k>j1j rtiat;

n jtf

tijd

de buitenlucht!

Onze

023-5733792

Cfi

hu

in

Mo

unh hul 'HuIi.m dr Duinen'.

JarnaDL'.t-w.ird

hoog

jaar,

leuke conditietraining
Karim en

www.autob9drijfkarimo.nl

023-573 4712

Wekelijks veel interessante

aanbiedingen met

uwZandvoortPas

24 uur 365 dagen services
023 5291987
Uw rt-Wn I^J

erkend

dom

www.sentinelalarm.nl
zekc -infpninj.LM.hipjp

l

Vraag nu

uw Zandvoortpas 2010

Kijk snel

op pagina 18 en 19

aan!

Zandvoortse Courant

Marathonlopers reiken cheque
Al in

september 2009 werd op Papendal de zorgmarathon

Nieuw Unicummedewerkers

gelopen. Liepen de

met één team mee,

in

2009 waren

er

in

2008 nog

twee teams ingeschre-

uit

was. Het doel voor de teams
is

om

geld bijeen te lopen

vooreen goed

Zij

legden

in

estafettevorm de marathon afstand van

42 kilometer en 195 meter
dicht

bij

huis,

af.

Het gekozen goede doel bleef

de opbrengst ging net als

bij

de eerste estafette

naar Stichting Vrienden van Nieuw Unicum. De beide teams

Zorg

in

beweging

supporter Jan Snijder, cliënt

mascotte aan-

samen het geweldige bedrag van € 1.468

9

ff

bijeen.

wezig.

Doordewisse lendediensten

was het gezamenlijk trainen
soms moeilijk te combinede 16 mannelijke

ren voor
liepen

en vrouwelijke verzorgen-

tfff f t t

Kerkman

De SDB Groep is
nemer van deze
in

vensstijl. Dit initiatief

aangeslagen want

in

&

in

Nieuw Unicum. Op
ari

overhandigde

19 janu-

Lars Jen ster

"Er ontstond een leuke en

(SDB groep) de deelenemersfoto aan Kees Jansen die

de doorslag

Een dikke

Vervolgens overhandigde

pluim voor het teamwork".

Kees Jansen het geweldige

gaf.

tegenstelling tot de vo-

welke onder

den

verliep,

was het nu een

perfecte temperatuur voor

september 2009

€

bedrag van

is

in

gemaakt.

1.468 aan pen-

ningmeester Pieter de
die uiteraard

blij

Boer,

en zeer

Sinds maart 1991 staat het door architect Sjoerd Soeters

ontworpen gebouw, waarover de meningen

spronkelijke plek

tomaten aan de

tevreden was over het bedrag. Captain Jansen sprak

De werkmaatschappij

drie

inzetten. Want zoals.

Royal (Haltestraat), Play-in

elke stap telt!

Zandvoort (Kerkstraat] en

beweging bren-

van de 70 sportorganisaties

ten en activiteiten

Deze week wordteen start gemaakt met een nieuwe rubriek overfoto's

vele facilitei-

rondom

uit

teams

dat er eind sep-

zich sportief

uit

betZandvoorts verleden.

In

gaan

Beheer heeft een

dit

u wordt

dan aan het Genootschap kenbaarwilt maken.

in

Oud Zandvoort bevindt

1954 aan een huis werkten

in

BLD16977 met daarop

7

personen.

Zandvoort werken

circa

mensen en één

daar-

in

veertig

Belinda Göransson.die

is

1992

dienst trad. Sinds

in

jaar houdt

bezig

zich

zij

met

met de program-

mering van het bioscoopge-

U kunt uw

deze foto? Graag zou

voorlater.

het Genootschap Oud
Zandvoort dat willen

insturen per e-mail naar

uur). Als u

zoekplaatje@oudzandvoort.

ben omdat

bericht

Dra ijer, tel. 5273730 (na ig.oo

de foto wilt heb-

uw

familie erop

staat, kan

deze door het

in

Nederland (slechts
red.) niet altijd

in

steeds

bleek bijvoorbeeld nog slechts

De

het seizoen

in

woensdag actief
Simon van
ijs

Ockersen

Binnen kort wordt ook voor de

Mede door

niseerd.

bijzonders georga-

iets

Op

3

februari, zowel

om

regelmatig houden, lukt dat

om

meestal wel." Voorbeelden

worden de kinderen

de acties rond de film

mag

speciale films vertoont,

zeker niet onvermeld blijven.

jeugd

de acties die wij

the West'

één kopie te bestaan!" aldus

kleinere oplages uitkomen.

13.30 als

16.00 uur,
als VIP

onthaald op de groene

loper.

'Oorlogswinter', de rode loper

De nieuwste

première van 'Komt een vrouw

prinses en de kikker'gaat dan

de dokter' en zeer recent de

12 februari de

avond

naarCor

time

a

Col lum, waarin Th

in

Zhivago'.

bemachti-

te

copen

op

of dit doorbellen

upon

Belinda.

is

Komende

'Dr.

zijnde Filmclub

volgt

nl

dat

het heel lastig een

gen, van de klassieker 'Once

wekelijks op

bij

het vast te leggen

is

is

oud exemplaar

zoveel mogelijk de nieuwste

eerste Ladies Night,

om

dinsdag

"Soms

voor één van de kleinste bios-

zijn

weten

Nostalgie'.

films vertoond.

films te vertonen en dat

88 plaatsen,

de mensen op

is

samen-

in

met 'Cinema

Daarin worden heerlijke, oude

gemakkelijk, aangezien films

zijn

Zo

actief.

2009

februari

start

voor het gehele land

Wie

in

het Circus

is

Zandvoort zeer

aan het bioscooptheater.

deelte. Belinda: "Wij proberen

Dr. Gerkestraat.

Ook voor andere categorieën
filmliefhebbers

werking met Pluspunt ge-

twee

zich foto

de

Play-

Amsterdam. Hieronder be-

name
dat deze metselaars

en Igor Strawinsky' feestelijk
vertoond.

steden wij specifiek aandacht

in

het archief van het Genootschap

Zandvoort, Casino

Circus

van

Zoekplaatje
In

viertal ves-

tigingen onder haar hoede:

samenwer-

met het Genootschap Oud Zandvoort wordt iedere week een foto 'uit de oude doos' gepubliceerd. Aan

gevraagd of u de personen op defoto(ber)kenten zoja,ofu

We weten

Play-ln

de wens

tember 2010 geen twee maar

deelnemers konden gebruik

maken van de

waar de

is,

slag ging.

de marathon op Nationaal

waarvan Nieuw Unicum één

de oor-

is

de oorlog met een aantal speelau-

in

Sportcentrum Papendal. De

in

Zandvoort

in

Dit

waar het allemaal begonnen

totaal

ln

king

op het Gasthuisplein.

sterk verdeeld zijn,

vader van Leo Heino

isgoed

schreven 116 teams zich

Welzijn

de sector Zorg

nog meer

gen en aanzetten tot het
werken aan een vitale le-

komt geheel ten goede aan

spannende strijd tussen de
teams waar de laatste loper

In

initiatief-

hartig gesponsord. Het geld

een 'home cinema' systeem

rige estafette,

landelijke

om, iedereen had zeer ruim-

voor een groep cliënten van

twee gemoti-

barre weersomstandighe-

Zorgmarathon enwil mensen

Het eindbedrag loog er niet

Kees Jansen, zelf een ferven-

veerde teams te begeleiden:

tekst en foto Nel

Goede besteding

den. Desondanks lukte het
teamcaptain en chef kok

te triatleet, de

ÜK
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•

bioscooptheater

van Nieuw Unicum, was ook

doel.

dit jaar als

ven.

nummer 04

•

Circus Zandvoort

de atletiekbaan. De enige

met de
is

waarvan

tweede editie
Deze

film 'Nine'.

reeds uitverkocht en

een extra voorstelling bleek

genootschap kosteloos
per e-mail worden toe-

teleurgestelde

gestuurd.

op

niet te realiseren.

2 april

Voor

dames

in

Disneyfilrn 'De

premiereen het bijzondere

hieraan
eerst

is

dat

dit

voor het

weereen handgetekenis. Kaarten kosten €10

de film

maar dat

is

inclusief drinken,

een foto en andere verras-

alle

singen. Bel voor reserverin-

volgt

gen naar Circus Zandvoort,

een nieuwe kans,

want dan wordt 'CocoC ha nel

Gasthuisplein

5, tel.

5718686.

www.circuszandvoort.nl

J>

Bi UI1S

Begin vandaag met het
verbeteren van uw gezondheid

ZANDKORRELS
Behang- en schildersbedrijf

&

Winterse boeKetten

Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571

31

Vooral

uw

Specialist voor al

tel.:

OÏ3-57 IZO 60

Taoïstische Tai Chi

Mw bloerawerKen.

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

bij

merken vanaf €

Vooraf aanmelden

is

niet nodig.

op genoemde

tijd

en

Meer info:

Unicum, zijn levensverhaal.

om

Het programma begint

hetlaatsteuur@live.nl

PC-PROBLEMEN. Advies en

Rep-it, totaal service

voor

computergebruikers.
023-5719666 of 06-44696001.

Met

garantie en KvK.

Rijopleiding

G.van der Linden Geen
wachtlijst.direct starten.

Omgeving Haarlem.
Voorde zomer je rijbewijs
halen!

Tel. 06-5573 5576.
www.gvanderlinden.nl

Daarna
locatie.

Autobedrijf Tra de Ard.

BOVAG

Max

www.taoist.nl

of tel 023 8795396

www.autoa*dri|fzandvoort. nl

31

Duiven,

alle

aanleg (draadloos) netwerk.

Lid

BUIS

bij

1

grote beurt gratis!
wekelijks les

Herman

woonachtig op Nieuw

23.00 uur. Meer info? Mail:
Kabel-internet/adsl
installateur helpt

Ook avonden/weekend.

Jeugdhuis Protestantse Kerk, Kerkplein
dinsdag
2 februari - 20.00-22.00 uur
maandag 1 maart - 09.30-1 1.30 uur

29,-

vraag naar de voorwaarden
Bij

www.arnoldnijkamp.nl

voor een vrijblijvende introductieles
de start van 2 nieuwe beginnersklassen in
uit

Zandvoort

APK KEURING
Alle

tm

interne kunsten voor gezondheid
De Taoïstische Tai Chi Vereniging Nederland
nodigt u

zondagavond

"Het laatste uur". Daarin
vertelt

behang-, wit- en

schilderswerkzaam heden

Hakestraat 6) ZanJvDort

Luister

januari op ZFM-radio naar

72 Mobiel

06-54264259

allerlei voorjaarsbolleyes.

Planckstraat 44,

5730519

tel.

en NAP.

/

06-53498304

www.trade-ard.nl

zou het niet zeggen

Je

maar het

is

echt waar:

Jürgen Lange

is

alweer

70 jaar! Van harte gefeliciteerd en

nog

vele

aren. Liefs van de kinde-

VAN AACKEN

E

Administratie en
belastingaangiften

levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
&

schilderwerk.

MYRNA

Van Speijkstraat

CSZZHI3ÜH!

GLASZETTERSBEDRIJF
vernieuwen kozijnen

Beautysalon

JISTRATIEKANTOORl

2/101,

2041KL Zandvoort.

5720108 of 06-48318230

M 06 45 30 45

is!

E kittywillemse@planet.nl

alles te

Met ZandvoortPas

De winkel

4

b.:\

5

ZAKELIJKE ZANDKORREL €12,50
Met ZandvoortPas €10,-

(exd.BTW)

6
7
8
9

gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven

bij:

SVP

redactie van de krant, Kleine Krocht 2

Bruna Balkenende, Grote Krocht

Elk cijfer.leesteken

en

18

maandag 11.00 uur betekent

pl;-.vr;in,j

dezelfde week.

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.

Q.

Vrouw zoekt werk

6 Zandvoort

06

-

in

Tel.

huishouding.

06-2649 201 8

geopend
10-17 uur.

53693409

L.

Paap 06-51815360

Aanmeten therapeutische
elastische kousen, hulp-

WINTERDIP....?

middelen, bra ces, diabetes

Lichttherapie helpt!! Info

sokken, verband pantoffels,

SlenderYou Zandvoort
Tel.

3
:;id-

De

is

op don-vrij-zat

bij

de €500,-

leve ring vóór

5762070 (na 18.00 uur)

(voormalige TZB kantine)

korting op een zandkorrel

2

Geen onroerend goed of ai

In

onze berner pup
(groot hondenras).
Tel.

1

€5,-

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst

onder de volgende voorwaarden:

2)

Zwemmer
we zijn trots

Ab en Margreet

Gezocht: Bench voor

koop

Van serviezen en

Info:

Particuliere zandkorrel €7,50

je!

glaswerk tot meubels
en van kleding tot boeken.

1)

op

Het Pakhuis

GB te Zandvoort.
31

Kennemerweg

in

Bart

gefeliciteerd,

een kringloopwinkel

waarvan
Witte Veld 56, 2041

T 023 573 92 72

ZANDKORRELS INVULBON

Deze bon

Geslaagd!

Behandeling volgens
afspraak, ook's avonds.
Tel.

voor particulieren en ondernemers kleinbedrijf

vrijblijvende offerte!

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

Met Zan dvoortPas

ren en kleinkinderen

Uw(bedrljfs)naam

UwZandvoortpasnr.

elke letter

ofspatie

in

een apartvakje plaatsen

06-19413733

slechtziende artikelen,
agenda's,

web boxen, enz.

Zandvoortse Courant

OQOOCDQQ

Bomen moeten
Een aantal

bomen

buurt verplaatst
februari zijn schilderijen en beelden van

schappen en stadsgezichten.

het kunstenaars echtpaar Saskia Rootveld en Kees de Vries
te bezichtigen

in

hun sterke kleuren en wis-

bibliotheek Duinrand Zandvoort. Kees en

selende onderwerpen. Veel
Saskia schilderen en boetseren voor hun plezier,
delijk

terug te zien

wat

dui-

van

hun werken. Beide hebben een

is in

zijn

werk

is

kunstenaars.Maa rook foto's,
Saskia schildert en boetseert
al

vele jaren.

ken van

Zij

maakt wer-

mensen en

in

zelf

Saskia zowel

schrift, zijn

boet-

uitstraling.

acrylverf.

gemaakt

zijn.

foto's

Haar schilde-

rijenvan dieren

een pakkende

Hij

uitsluitend bezig

schilderen

met

olieverf.

schildert vooral land-

najaar zullen

zij

het verleden

om

te

worden

de Koninginne-

verplaatst. In het

weer op hun plaats terug komen.

weg.Van Stolbergweg,

werk

Ju-

gekapt. In afwachting van
de herinrichting worden
er geen nieuwe bomen
herplant. Het valt niet te

39 bomen deworden verwijbomen

zelf

lianaweg, Wilhelminaweg,

finitief

Weimarweg, Regentesse-

derd.

weg

staan voornamelijk

lessen. Saskia

en Koninginneweg).

Het graafwerk begint

Mariene 5jerps en Kees

bij

de Kostverlorenstraat, tus-

Het echtpaar

sen de Sophiaweg en het
Beatrixplantsoen.

Om

in

het

stenaars een inspirerende

groen te sparen zijn 16
jonge bomen die in de weg

omgeving

staan

is

gebleken.

Besloten

is

de kastanjes

in

de Wilhelminaweg nu te
verwijderen en te vervan-

gen door nieuwe bomen
op plaatsen die resteren
tussen de optimaal gesitu-

vermijden dat voor het

bij

Pelt.

28 januari 2010

eerde parkeerplaatsen.

in

uit

in

de buurt. Het afgelopen groeisei-

Vanaf deze maand tot en
met medio juni 2010 wordt
er gewerkt aan de riolering
in
de Koninginnebuurt
(Kostverlorenstraat, Emrna-

tijdelijk verplaatst.

worden

Al vele jaren

Sporen

in

onder andere

dit

Hans van

is

week

verband met de rioleringswerkzaam-

voorbereid

Beiden volgen vandaag de

woont in Bentveld, een gemeente die voor veel kun-

met

worden vaak

vaak een inspira-

Kees isyjaargeleden begon-

sen en

naar voorbeeld van een foto

tijd-

nen met het volgen van

les-

zijn ze al

dag nog steeds
doet

meest-

zijn

naar model, maar kunnen

ook aan de hand van

een

tiebron.

brons gegoten. Dit ma-

in

teriaal heeft

overwegend met
Haar portretten

klei als in

uit

haar beelden steeds vaker

seren, aquarelleren en por-

tretschilderen. Ze schildert

al

in

was. Tegenwoordig worden

dieren en

heeft lessen gevolgd

gemaakt of

gemaakt. Boetseren doet

zoen

geïnspireerd

door schilderijen van eigentijdse en impressionistische

vlotte en toegankelijke schilder- en boets eerstijl.

afgelopen

zijn

in

heden en herindeling

doeken vallen op door

Zijn

•

wijken

voor werkzaamheden riolering

bibliotheek Duinrand

'Plezier!' in
De hele maand

nummer 04

•

tijdelijk

er

deze buurt zieke iepen

De

te kappen

de

in

Wilhelminaweg. Dit zijn
kastanjes die aangetast
zijn

door de kastanje bloe-

Welke soorten bomen dat
zijn zal in overleg met de
bewoners worden bepaald.
Bij het ontwerp is zorgvuldig gekeken welke bomen
behouden worden, welke
bomen gekapt worden en
welke verpiant. Ook is in
het ontwerp aangegeven
waar 57 nieuwe bomen geplant gaan worden. Door

dingsziekte. Binnen enkele

het groener en bloeiender

bomen dood

maken van de openbare
ruimte, met name langs de
doorgaande wegen waar
veel mensen langs komen,
wil de gemeente het dorp

jaren zullen de

is ook
goed zichtbaar in de'bocht'
van de Kostverlorenstraat.
Daar blijven de bomen echter staan tot ze dood zijn.

gaan. Dit verschijnsel

groener maken.

tekst en foto Nel Kerkmai

Voorleesontbijt voor wiebelbillen

Edo van Tetterode
De Nationale voorleesdagen
De oproep of iemand nog een beeld van Edo van Teterode
leverd.

Wim

'120 jaar

heeft, heeft resultaat opge-

Nederlof benaderde de redactie met het bericht dat er

object van Van Tetterode staat en stuurde een foto

erbij.

in zijn tuin

nog een

Het beeld heet Mr. Jazz.

Zandvoortse kranten' DVD's staat het verhaal over Mr. Jazz die eerst

velsteen (1982) en later als beeldje (1986) voor zijn

Naderhand

is

het beeldje

Mr. Jazz
Het kunstwerk

is

mee

In

de

zijn

bedoeld

deren van 0-6 jaar voor te lezen en gaan

waren peuters en kleuters van groep

1

om

ouders en opvoeders te stimuleren hun kin-

altijd

van start met een voorleesontbijt. Dit jaar

van de Hannie Schaftschool

al

vroeg

in

de

biblio-

theek aanwezig en waren verrast dat een echte politieagente hun ging voorlezen.

als ge-

woning aan de Lorentzstraat stond.

verhuisd.

uitgevoerd

in

Italiaanstrachiet (pepperino) en heeft

een afmeting van 75 X30 x 25/30 cm.
De sokkel is van g ra niet keien vervaardigd. Het beeldje stelt een saxofoon-

met de inmiddels bekende
hoeden bolle blazerswangen.

blazer voor,

strooien

Het vertoont enige gelijkenis met de

bekende jazzmusicus Harry Verbeeke
Haarlem. De trom pet is met 24karaats bladgoud bedekt. Mr. Jazz werd
uit

in

eerste instantie als gevelsteen

aangeboden door de leden van het
Nationaal

1

april

Genootschap,

tekst en foto Nel

Kerkman

als

zilveren huwelijksgeschenk aan het

Het vergde enig organisa-

echtpaar Nederlof. De saxofoonbla-

tietalent voordat de aller-

zer verwijst naar

Wim

Nederlof:

was een van de grondleggers en
festival.

Toen

in

ig86 het jazzfestival
in

successie

werd

gehouden, vonden de schenkers dat

op de grond

zaten maar zodra de poli-

pro-

motor van het Jazz behind the Beach
voor de 10de keer

kleinsten rustig

hij

de gevelsteen beter

worden

omgebouwd

kon

tot een beeld. Edo van Tetterode

voldeed aan het verzoeken veranderde

desteen vakkundig

in

een mooi beeldje.

tieagente plaatsnam

in

de

blauwe voorleesstoel werd
Met grote ogen
het muisstil.

monden

over de sneeuwpop. De po-

boden met pindakaas, jam

litieagente had het verhaal

of kaas en een pakje drinken.

de

Het was weer een

feestelijk

het

gezichten een leuk

initiatief.

zelf uitgekozen en betrok

kinderen heel goed

bij

Na de voorleessessie konden de kinderen met
hun juffies en hulpmoeders

verhaal.

picknicken

in

de bibliotheek.

Alle kinderen kregen van

de

Tijdens de Nationale Voor-

leesdagen (20-30 januari)

ontvangt elk nieuw

lid

tot

6 jaar het olifantje uit het

luisterden

bibliotheekmedewerkers

bekroonde

de kinderen naar het verhaal

lekkere sandwiches aange-

Wiebelbillenboogie cadeau.

en open

prentenboek

Gemeenteraadsverkiezingen 2010
In

de aanloop naar de verkiezingen besteedt de Zandvoortse Courant veel aandacht aan

de diverse politieke partijen
tijen in

in

Zandvoort. Tot aan

3

maart

stellen wij iedere

week de

par-

de gelegenheid te reageren op een tweetal vragen of stellingen over thema's die

in

Zandvoort spelen.

In

de volgorde

komt en

Sociaal Zandvoort

wijziging ten opzichte van

op plaats

8.

vorgie week. De kiescom-

CroenLinks een plaatsje

missie heeft na loting vast-

hoog, naar plek

gesteld dat

een kleine

is

D66 op

De vragen van deze week
1.

Jongerenhuisvesting

Wat denkt uw
2. Wilt u

partij

uw mening

blijft

Botman bouwt het rustig
Deze week geen column

Derhalve schuift

op.

om-

van

zijn

hand, maarvanafvol-

gende week wekelijks tot aan

6.

columnist

Politiek

plaats 7

Hans

de week na de verkiezingen.

zijn:

een probleem.

daar nu echt

iets

aan te doen?

geven over een eventueel ecoduct en fietsen door de

AWD?

^H^B ^#1 ^™/

PvdA

j

Jongerenhuisvesting
Er

is

Jongerenhuisvesting

een tekort aan starterswoningen. Het probleem

is

dat

Jongerenhuisvesting

OPZIegt het accent op het scheppen van kansen voor starters.

Vroegtijdig schoolverlaters, jongeren uit grote gezinnen,

Omdat demogelijkhe-

maar ook jongeren die het niet lukt om de sprong uit het
ouderlijk huis te maken dreigen buiten de bootte vallen als

de jongeren van nu, die gebruik kunnen maken van een

Lees jonge gezinnen of alleenstaanden.

starterswoning, over enkele jaren niet kunnen of willen

den voor nieuwbouw van sociale woningen

doorstromen. Hierdoor veroorzaken

zij

van een tekort aan starterswoningen
tijdelijke

oplossing zou het

starterswoning

zijn.

kwaliteit van de

Dat

is

natuurlijk

oplossing

is

om

Door

dit

in

zelf

het probleem

de toekomst. Een

perkt

zijn,

locaties

alsmaar te herhalen,

zoals

zal

de

woningmarkt gestaag achteruitgaan.
niet wat we willen. De beste, duurzame

de doorstroming te bevorderen waardoor

denken

wij

Zandvoort be-

in

aan het scheppen van kansen door door-

stroming te bevorderen. Bijvoorbeeld door op aantrekkelijke

bouwen van weer nieuwe

in

in

of nabij cent ra, woningen voorouderen te realiseren

komen dan

het LDC. Woningen die ouderen verlaten

vrij

en kunnen geschikt worden gemaakt voor starters. Zo creëer
je kansen,

bevorder je doorstroming en

vit a liseer je (vergrijsde)

woonwijken. Daarnaast zien wij zeker mogelijkheden

als

gevolg

bestaande starterswoningen weer voor de woningmarkt

van de aanstaan de ontwikkeling van Nieuw Noord. Wij willen

vrijkomen. Deze zouden dan weer alleen voor starters

dan ook bevorderen dat de (her)ontwikkeling

beschikbaar moeten

eerder kan starten dan nu

zijn.

is

Nieuw Noord

in

er

herstructurering een aanzien

De

WD vindt dat

kan

zijn

al

welkome

aanvulling

aantrekkelijke flora en fauna aanleveren.

De

kent dat belang en

toeristische belangen

huidige en toekomstige bewoners

kan vormen.

uit die regio, zijn

toekomstige bezoekers van Zandvoort.

de

is

juist

zijn.

PvdA kent onze regio hetfenomeen

'starterslentngen'.

deze leningen
3 5 ja ar)

is

bereid het ecoduct?

met

elkaar

om

de be-

(omdat natuur- en

samengaan?) volledig

nancieren. Dat die belangen moeten kunnen
in

onze

nieuwe

visie voorwaardelijk,

fietspad.

is

Op initiatief van

de

Door

het voor jongeren en jonge gezinnen (tot

mogelijk om, tegen zeer aantrekkelijke voorwaarden,

Zandvoort

won ing te verwerven.

hier al diverse keren gebruik

is

van gemaakt. De

voor Zandvoort

staande weginfrastructuur te vergroten. De provincie onder-

moet volgens de VVD beperkt blijven tot het absolute
minimum, aangezien de kosten niet voor rekeningvan de
burger van Zandvoort mogen komen. De VVD is vooreen
fietspad langs de Amsterdamse Waterleidingduinen die
een snelle verbinding moet worden met het achterland.
Hierbij moet gedacht worden aan de ontwikkelingen van
grootse woningbouwplannen in de Haarlemmermeer. De

nieuwbouw en
gehouden

moet worden bepaald

hoe groot het aantal woningen moet

PvdA vindt dat deze regeling gecontinueerd moet worden.

Het belang van aantrekkelijke fiets routes

groot. Dit, als gevolg van beperkte mogelijkheden

bemoeienis van de gemeente Zandvoort met het ecoduct

bij

deel beschikbaar

te actualiseren behoefteonderzoek

een deel van de financiering voor een

voorzien.

Ecoduct en fietsen

het ecoduct een

op het toch

bod die de natuurgebieden rondom Zandvoort

lijk

wordt voorjongerenhuisvesting. Op basis van een regelmatig

In

Ecoduct en fietsen

geen adequaat beleid wordt gevoerd op het gebied van

jongerenhuisvesting. De PvdA wil dat er

ook

bij

te

samengaan

fiis

de trajectkeuze van het

Van groot belang vinden

wij tevens dat de

Ecoduct en fietsen
Ecoducten hebben hun nut en noodzaak voor het weer
bindenvan geïsoleerde natuurgebieden
duidelijk

waarneem ba ar dat

al

uit breiding

hun leefgebied. Uit breid ing van natuurrecreatie door de
satie

ver-

aangetoond. Het

dieren de verbindingsroutes

ten te vinden en datze gebruikmaken van de

is

wevan

reali-

van een'recroduct'(dus met fiets pa den), aangevuld met

maatvoeringvan het ecoduct voldoende groot isom te kunnen

één fietsroute door de Amsterdamse Water leidingduinen die

waarborgen dat het ecoduct ook tijdens wegwerkzaamheden

een verbinding tot stand brengt tussen de Haarlemmermeer

en

bij

het transport van groot materieel geen belemmering

Om

die reden zal het ecoduct dezelfde doorrij-

hoogte moeten kunnen bieden

als

hettreinviaduct

station

bij

Heemstede/Aerdenhout en dient het voldoende breed
(voldoende voor twee fietspaden en drie

rijstroken).

te zijn

en Zandvoort, heeft onze steun. Wij

zijn

geen voorstan der van

het aanleggen van meerdere fiets pa den

De PvdA
is

zal er

in

dit

mooie gebied.

echter wel op toezien dat de gemeente, zoals

afgesproken,

bij

de

realisatie

faciliterende taak uitvoert.

van het ecoduct slechts een

Zandvoortse Courant

maar het moet wel degelijk uitgewerkt worden en zo goed
mogelijk worden verwerkt in het landschap. Momenteel is
met name de Amsterdamse Waterleidingduinen te klein voor
sommige dieren, een uitbreiding van dit gebied zal de overde Zandvoortse woonwijken verminderen. Het

regelen

(tijdelijke

nummer 04

•

verhuur,

ombouw
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•

kantoren en leegstaande

bedrijfspanden]. Voor de langere termijn dienen

meer

turele oplossingen voor de huisvestingsbehoefte te

struc-

worden

is

dus

gevonden. Dit kan door sloop- en renovatieplannen te wijzigen

ook veel humaner voor de dieren. Het kost de gemeente

vrij-

en zo kleine woningen te behouden en door

last in

wel niets maar en combinatie met een mooi fietspad wordt
het gebied toegan keiijker voor meerdere mensen.

Belangen Zandvoort

ziet

Gemeente

de komst van het (r)ecroduct

als

nieuwbouw

plegen. Tevens kan een belangrijk deel van de verplichte
sociale

won ingnieuwbouw vooral voor jongeren

te

33%

en jonge gezin-

nen worden aangewend.

een toegevoegde toeristische meerwaarde voor Zandvoort.

Ecoduct en fietsen

D66 Zandvoort
bevorderen en

Jongerenhuisvesting
Het

CDA Zandvoort wil

voldoende woningen

duct. Fietsen

zijn.

Het wordt

om

tijd

hier

wat aan

CDA wil minimaal 200 woningen voor de Zandvoortse
jongeren realiseren. Het CDA heeft een aantal locaties voor ogen
waar eventueel gebouwd kan worden: Nieuw Noord, de locatie
Gertenbach College, het Huis

het Louis Davids Carré (LDC).

Op deze

de Duinen en

in

maken, dan zullen

plekken dient er ruimte

alle

Jongerenhuisvesting
een voorstander

is

We

om

het ecoduct over

moeten,

niet alleen

de

nen genieten van de natuur

in

onze omgeving. Tevens vergroot

een ecoduct het leefgebied van de herten

de Amsterdamse

in

Waterleidingduinen en wordt de overlast die de bewoners

in

Zandvoort Zuid hebben van de damherten waarschijnlijk een
stuk verminderd. Wel dient de

dend

te zijn als het gaat

duct, taten
in

we ons

om

gemeente Zandvoort terughou-

extra investeringen

eerst concentreren op de

de gemeente, daar

is

op

dit

vooreen eco-

wegen en

moment genoeg te

straten

gemaakt moet

er duidelijke afspraken

zijn

zijn

betrokkenen en een goed toezicht op de naleving

D6 6 Zand voort

hiervan.

worden

gesteld

CDA Zandvoort

Het

Zandvoorters maar ook de 'badgasten' en anderen, toch kun-

ontspannen en te

is

voorstan der van samenwerking met

de gemeente Bloemendaal wat betreft de (Europese) eisen die

voor starters en Zandvoortse jongeren gereserveerd te worden.

de Zandvoortse laan te realiseren.

te

deld wordt. Wil je dit gebied voor (toer)fietsers toegankelijk

tussen

in

Ecoduct en fietsen

om

weer goed voorde dieren omdat

een natuurgebied waar sinds jaar en dag uitsluitend gewan-

:

Wim

is

hun leefomgeving wordt vergroot. De Waterleidingduinen

rond de flat langs deSophiaweg de mogelijke ontwikkelingen
het

voorstander van het aanleggen van een eco-

een gezonde manier

gebieden met elkaar en dat

te

doen. Het

bij

omgeving van Zandvoort

wil het fietsen in de

is

is

genieten van onze mooie natuur. Het ecoduct ver bindt natuur-

zorgen dat ervoor de Zandvoortse jeugd

al ja

ren gesproken.

Groen Links wil dat

in

Zandvoort

nieuwe projec-

bij

ten zoals aan de Sophiaweg en de locatie Huis

Wim

bij

de aanleg van het ecoduct. Deze gemeente

onderzoekt de mogelijkheden

Over jongerenhuisvesting en starterwoningen

wordt

in

om

naast de Vogelenzangseweg

een goed fietspad aan te leggen, dat via Aerden hout en Bentveld
aansluit op het ecoduct.

de Duinen/

Gertenbach College een groot deel bestemd wordt voor

starters en jongeren. Een apart project voor

starterswoningen zon een goede zaak

gezinnen verlaten Zandvoort
ruimte.

bij

De waarschuwing voor
gebeurt

eigenlijk

er weinig.

Ook

zijn.

de

realisatie van

Jongeren en jonge

gebrek aan passende woonvergrijzing klinkt
bij

het LDC

al

jaren en

het aantal star-

is

terswoningen aan de magere kant.

doen!

Ecoduct en fietsen
Een ecoduct, betaald door Europa en de provincie NoordHolland, zou een erg mooi geschenk voor Zandvoort kunnen
zijn.

Een groot aaneengesloten natuurgebied: de Amsterdamse

Waterleidingduinen (AWD) ecologisch verbonden met het
Nationaal Park Zuid Kennemerland en een extra toeristische
attractie als

men Zandvoort binnenkomt.

GroenLinks

is

voor-

stander van het ecoduct, maar geen voorstander van een
crodu et

met fietspaden door de AWD. De

AWD

is

re-

een prachtig

natuurgebied enfiets paden daarin zullen de recreatiewaarden
voor de wandelaar heel nadelig beïnvloeden. De

GBZ

GroenLinks ook hoog

in

het vaan del, we

zijn

fiets staat bij

dan ook voorstan-

dervan een verbeterde fietsroute langs de AWD.

fiek

is

is

lige

de komende 4 jaar bijna geen financiële ruimte om te denwoningbouw voor de jongeren. Voor SZ is grootschahoogbouw niet gewenst. SZ wil dat onze bewoners, veelal

rustige

in

hun eigen dorp van een

oude dag te gen ieten.SZ vindt het belangrijk dat er voor

onze ouderen seniorenwoningen gebouwd worden. Hierdoor
ontstaat een doorstroming en

komen

krijgen

er

op de woningmarkt. Helaas lopen

weer woningen

in

vrij

prioriteit

onze gemeente

al

op het

zijn

aantrekken van vermogende, toekomstige bewoners. Hierdoor
lopen veel Zandvoorters het gevaar hun eigen dorpte moeten

een probleem voor Zandvoort. Doorstroming stimuleren

ners

is

ken aan

enkele geldverslindende bouwprojecten, die gericht

een algemeen probleem, niet speci-

maken voor begin-

en kleinere woonruimtes reserveren of

verlaten,

voor Gemeente Belangen Zandvoort zeer belangrijk.

Indien mogelijk

Er

ouderen, de kans wordt geboden

voor de jongeren. SZ wil dat de Zandvoortse jongeren

Jongeren hu is vesting
Jongeren huisvesting

Jongeren hu is vesting

met name de jongeren. SZ

wil dat dit een halt

toegeroepen en dat Zandvoort, Zandvoort

moeten we voorrang geven aan de jeug-

ticiteit

blijft

en

zijn

wordt

authen-

behoudt.

dige Zandvoorter, ook als die van buitenaf weer terug naar

Zandvoort wil komen. Het leven lang thuis plan, een
van voorma

lig

wethouder Mich el Demmers,

steeds leidend.
uitleg

Op onze website geven

is

Ecoduct en fietsen
SZis van mening dat de aanleg van een ecoduct een goed plan
is. Hierdoor wordt met name de herten een mogelijkheid ge-

initiatief

voor ons nog

wij een uitgebreide

onder de noemer 'wonen en werken'.

boden over te kunnen steken zonder voor

zichzelf en

andere

weggebruikers. Hierdoor wordt hun zoektocht naar voedsel niet

Ecoduct en fietsen

Wat

is

er

op tegen

om

doorgetrokken tot

natuurgebieden met elkaar te ver-

binden, indien mogelijk zelfs inpasbaar

in

het landschap?

Het ecoduct dat de Amsterdamse Waterleidingduinen uitmoet gaan verbinden met het park Nationaal Park
nemer land is een initiatief van de lijsttrekker van
GBZ en ou d-wet houder Demmers. Ja, een goed initiatief dus,

Jongerenhuisvesting

Op

zorgen.

korte termijn dient er

op

basis van een visie op jongeren-

huisvesting een uitvoeringsplan jongeren huisvesting te

eindelijk

vastgesteld. Uitgangspunt

Zuid Ken

jongeren
vooral

is

flexibiliteit.

bij

worden

het creëren van woonplekken voor

Voor de korte termijn

(tot 2014)

moet

worden ingezet op tijdelijke en semipermanente maat-

Met

in

de woonwijken waar ze voor veel overlast

het doortrekken van de bestaan de fietspaden over

het ecoduct, wordt ook aan de fietsers de kans geboden veilig

over te steken.

De Amsterdamse Waterleidingduinen

natuurgebied en dat moet zo

zouden we het
ken,

met

risico

blijven.

zijn

een

Met meerdere fiets paden
ma-

lopen hier een recreatiegebied van te

alle kwalijke

gevolgen van dien.

JD

De informatie pagina van de sportraad
•

|

Sportraad Zandvoorl

'

www.sportinzandvoort.nl

{

Volleyballen bij Sporting OSS
De

laatste jaren krijgt volleybal landelijk steeds

aandacht. Zowel de nationale heren-

als

meer

damesploeg

gooien hoge ogen tijdens internationale kampioenschappen.

Ook Zandvoort kent

zijn

eigen volleybalvereniging.

Chess Society Zandvoort
nieuw

langstelling kan een

team

per september of ja-

nuari

worden ingeschreven

men

bij

is

een sport waar-

veel energie ver-

bruikt. Sprinten, springen,

lijker

het combineren van

bleek te worden,

is

om

week de

sport te beoefenen.

één avond per

Anders gezegd, er wordt wel
gespeeld

in

de competitie

maar er wordt

Wilt

niet getraind.

Thuiswedstrijden
Korver Sporthal

in

zijn

in

de

Zandvoort,

-

maar ook
kunnen

Dames en

heren,

volledige teams,

zich

aanmelden

bij

devoorzitter.Bijvoldoende be-

men

is

is

Jy^ï-

5

mi-

eigenlijk

men wat minder

dan een individuele sport.

Ook
bal

in

Zandvoort

is

volley-

een gezellige en compe-

tatieve manier van sporten.

krijgen
Tel:

bij

behoort

Natuurlijk

heid

is

er de mogelijk-

om met

het gewone,

langzame tempo te spelen.
Hierbij

hebben beide spelers

uur en

tijd

3

kwartier bedenk-

wilt,

voor hun hele

partij.

espeeld over 8 avonden

in

het seizoen, waarbij 3 partijen

wordt er een 'ra pidcom petitie'

snelschaakcompetitie. Deze

on

iT1

de Zandvoortse

in

meer informatie kunt u
ook contact opnemen met

en

_

klasse en hoopt geschie-

denis

schaakhistorie te gaan

Voor de echt snelle heren

dames

is

er

ook nog een

schrijven door de

secretaris Leo

via

Bentveld verspreiden?

1.

de Zandvoortse Courant

|

|

^Zandvoortse

promo-

Keesman

tel.06-12796268.

.--rTrrZ^tnkunnenwijvooruverzorgenj

Courant

in

uit-

één van

de eerste

tieklasse te halen. Voor

Deze

Bijzonder goede dekkingl

in

minuten per persoon.

competitie wordt over 20

_^

of zelfs alleen

dit ja ar tot

worden gespeeld
met een bedenktijd van 25

avonden gespee ld. Daar na ast

_

zijn bij

competities

per avond

u ver-

023-5716534.

3

komen. Het eerste achttal

Erik Schilpzand.

Meer informatie kunt

van de

de favorieten

1

Nieuwsgierig geworden?

2

de bondscompetitie

een

O

Voor meer informatie mail naar gillis@zandvoortsecourant.nl of bel 06 46046026

CL

is

iedere vrijdag-

zeker ook kan. Er

meedoen

evenin

team-

Van idee tot uitvoering:

ZVO

men

dat

onnodig

service
|
Unieke nabezorging

n

van het verhaal

aan

u een folder, flyer of brochure in heel Zandvoort en
Laat dat maar aan ons over!

tarieven
Zeer voordelige
j

de com-

avond meteen

bedenktijd van slechts

nuten per persoon. Moraal

spelers die bijvoorbeeld

op de dinsdagavond vanaf
20.45 uur

uit in

van de Noord-Hollandse schaakbond.

(4

sport vele malen gezelliger

gekozen

petitie

avonden be-

5

slisten bestaat uit 12 tot 14

dit

uur

2

sportschool. Het

er de afgelopen jaren voor

komt met 2 teams

speelt op vrijdagavond en

een goede

veel vocht verloren als

Omdat

wordt over

Chess Society Zandvoort

wedstrijd heeft

werk en sport steeds moei-

uitge-

als

sets) en na

5

te vertellen dat een

strijden

is

duren gemiddeld

worden gespeeld
op maandag- en woensdagavonden in Haarlem.

is

het schaakspel

dat geen enkele spier wordt

Belangrijke informatie voor

de regio Haarlem.

zijn in

de Chess Society Zandvoort.

september 1990 en

overgeslagen. Wedstrijden

geïnteresseerden: uitwed-

al

in

is

3

groeid tot een begrip in de wijde omtrek. Chess Society

technieken zorgen ervoor

een vereni-

O.S.S.

ging die

werd opgericht op

avond kan schaken maar

ruim 35 jaar ac-

Sporting

bij

partijen per

club

duiken en bovenhandse bal-

of

tief

kunnen hun hart ophalen

De

voor de competitie.
Volleybal

Dorpsgenoten die geïnteresseerd

4

Zandvoortse Courant

Mtm*whMMm
Dorpsgenoten

•

nummer 04

Deze week exact twintig jaar terug werd Zandvoort, en de

foto en tekst Nel Kerkman

rest

van West-Nederland, door een orkaanachtige storm

getroffen

met wind schuivers

uur op de westkust.

kort

Klaas Koper heeft deze terecht verdiend.

zijn.

Want

buiten een perfecte dorpsomroeper doet 'onze' Klaas nog

"Waarom

om

en Leida Koper op
vakantie

lijke

komen ging

dat te weten

visite.

ik bij

Klaas

Ze waren net terug van een heer-

Benidorm. Na afloop van ons genoeglijk

in

samenzijn was mijn aantekenboekje goed gevuld met de

gewoon

ga het

proberen." Tenslotte had

Klaas alles mee, een sonore stem, een geweldige uitstraling

me nog goed

herinneren.

kwam

Ik

vanuit de Haltestraat

en moest over het Raadhuisplein richting Kerkstraat dus ook
langs de mannetjes die op de bank zaten.

zonder commentaar langs kom, ben

doop

verliep

digd ambtenaar aangesteld en werd

maakt

de. Al zijn roepen

Klaas Koper (zoon van Zwarte Jaap)

werd

juli

i

1930

in

een

Haarlems zieken hu is geboren. "Eigen lijk kan je dus stellen dat
geen echte Zandvoorter ben", kopt Klaas

ik

nog

'tig

mensen

die

men. Desondanks
delijk

is

in. Ja,

zo

weet

ik

want

dat nog goed
ren

om

ik

ook

seren.

het

sla

dacht

onbezol-

is

uniek.

Woudsend,

in

In

hij

zijn

stem.

zijn luide

bezielende leiding

Ik

weet

kwamen

dorpsconcoursen die niet meer

weg

te

denken

Zandvoort. Na

uit

in z'n

hij

in

Oude

in

WO

te horen

zit

niets

later

werkte

oenschappen
enige

als

ook

om-

bij

HSV de Kampioen

Maar

uit

bij

In

1955 raakte

de pakken neer. Na

kwam

hij bij

(zelfs in
bij

meegeholpen

Oostenrijk) waterdicht te

de Amsterda mse

toerei

om alletunnels

ma ken. Het fietsen

konden

samen met

om
bij

3

kameraden

we harder lachen dan fietsen. Het was een

Trouwens, fietsen staat hoog op het

te horen heeft

ging nu

ubOlympia gewoon door maar dan

wel minder prestatiegericht. "Samen met m'n

tijd."

geweldige

lijstje bij

Klaas.

Zo

door heel Europa gefietst. In 1979 ging hij
(degrootstesupportervan Klaas) naarlsrael

hij

Leida

de eerste ronde voor toeristen te fietsen. Na het stoppen
de

bouw werd

Centrum

met

(later

Emmy van

Klaas

in

1977 beheerder van het Cultureel

het Zandvoorts

museum) aan gesteld. Sa men

Vrijberghe de Coningh heeft

hij

"

en

jaar Hoofdpiet geweest

de kosten die er

omroepen

hij

bij

is

14 jaar zijn

altijd bijko-

stormen ontstaan dan

in

een andere weerssituatie.
Dit jaar dus ook weer
geen storm perikelen,
maar sneeuw wat de klok

Klaas ook 25

slaat.

We

beleven zelfs de

bij

Zandvoort.

id

kwam

verrassend tot 7
centimeter sneeuw afgelopen zondag. Dinsdag

straks de

stem van Klaas

zal

missen,

is

er

we zijn stem kunnen
Gemengd Zandvoorts Koper

toch wel ergens een gelegenheid waar
horen. Zo zingt Klaas

Ensemble

in

bij

het

café Koper en zijn basgeluid

Wapen van Zandvoort

bij

is

te horen

in

het

hetZeemans-en Levens liederen koor

'Hoort zegt het voort' van Crév.d. Berg. Tevens
tijdens de verkiezingen

is hij al

jaren

dooi

spoedig binnen.

vrij

Donderdag en daarna
komen er een paar dagen
met een noordwestcomponent in de stroming. De
bovenlucht verkilt weer en
ondanks de hogere

(dooi)

temperaturen overdag
neemt de kans op een paar
flinke (natte)

sneeuwbui-

en weer toe, vooral rond
vrijdag.

Opnieuw kan het

dan enige

wit gaan

tijd

De nachten leveren ook
weinig vorst op de komende periode aan zee,
maar vooral door opvriezing kan het wel verraderlijk glad worden in de
avonden nacht. De winter
zijn

we voorlopig

niet he-

lemaal kwijt, hoewel het
volgende week nog wel
iets zachter zal worden. Na
5~7februari zou de hoofdact van Th ia [f wel eens op
het wintertoneel kunnen

gaan verschijnen en

hier-

overdevolgende keerveel

meer

info.

Meer weer

is

er

op

www.

weerprimeur.nl

bleef het een echte 'oude r-

aanwezig als ambten aar bij het stem-

bureau van het Zandvoorts Museum. Vol trots toont Klaas
zijn kast

waarin keurig

staan, de vitrinekast

de muren

in

alle

gegevens en

foto's gearchiveerd

met vele bekers en onderscheidingen en

de logeer kam er die met tientallen oorkondes

behangen. De mooiste oorkonde
in

is

uit

£%

zijn

1999, toen werd Klaas

de Orde van Oranje Nassau. Daarboven hangt de
(destijds

van

en het Zandvoortse Nieuwsblad) met ernaast de oor-

Temperatuur

Max

4

3

4
-1

-1

15%

30%

40%

4

konde die toont dat Zandvoort Klaas Koper nogmaals heeft
uitgeroepen

Hoort en zegt het voort
Na zijn vervroegde pensionering kwam Klaas, als voorzitter
van De Wurf, in contact met de Strandkorrels. Deze groep
ondernemers zocht een dorpsomroeper en Klaas dacht:

dert 1979. Za ndvoort-Zu

gaf prachtig winterweer
met veel zon nu eens
een keer. Wel was het uitermate koud met in de
ochtend nog enige tijd
matige vorst. De temperatuur steeg maar langzaam
naar-3 graden en daarmee

Hoewel Zandvoort

ZFM

in

Het

nog steeds Sinterklaas tijdens de herfstmarkt,

is

oorkonde van de Zandvoorter van het jaar 1995

jaren de animator van de luilakfietstocht en organifietstour

altijd

zeer zachte

bejaardenhuizen, de inloopochtend van Pluspunt en de

regelde Klaas de terugkomst van de Zandvoortse estafette,

menig

de jaren tachtig en ne-

samen met

Bibliotheek.

was

hij

juni

Tenslotte

geridderd

seerde

zijn.

de Sinterklaasintochten

pass ie voor Zandvoort duidelijk gemanifesteerd. Tussen door

hij

ik in

Chesterfield. Dat

een firma

terecht die voor deVelsertunnel de waterdichte isolatie verzorgde. Tot aan 1973 heeft Klaas

zijn

Buiten het fietsen en

Klaas

menig

Haarlem.

Klaas zat niet

in

gentig ging vrijwel

sneeuwrijkste winter se-

hij

geblesseerd en dat betekende einde baan en einde wed-

hij

aardappels rooien en bollen poten

in

bij

Klaas een fanatieke wielrenner en fietste

strijdwielersport.

alles

ant natuurlijk gaat Leida mee!"

een

bij

hij

de Zandvoortse smederij Jacobs. Daarbij was
wedstrijd

maal

zou een mooie afsluiting

Klaas daar niet zo mei

werd machinebankwerker

Hij

scheepswerf en

deelte van de Atlantische

kunnen gemakkelijker

1

een eind. Hopelijk wordt

ma-

van gekomen. Zo

al

het feit dat

ontwikkelde straalstroom

maal 2de,

geselecteerd uit 55 omroepersom
meetedoen aan dewereldkampi-

Pekela.

hart wilde Klaas

Woensdag kwam de

maken met

wintermaanden. Immers
in
boterzachte winterperioden met een goed

5

aan een opvolger. "Aan

op de grote vaart worden
is

komen tegenwoordig.

de temperatuurgradiënt

komt

oen,

op een school

maar daar

liefst

niet.

maal zo milde westen.

Waarschijnlijk heeft dat

tussen het noordelijk ge-

3de), geeft

roeper (4 keer Nederlands kampi-

Diep

bewuste maandagmid-

wetsche'ijsdagin het nor-

den of nooit meer voor-

te

eind september de klink door

een schitterende loopbaan

lagere schooljaren bracht

D en tijdens de evacuatie

zulke zware stormen zel-

Oceaan en onze breedten
minder uitgesproken is ge-

erbij!

Klaas gedeeltelijk door op school

II

boven 160 kilometer per

die

mensen overleefden de storm

zeer opvallend dat

is

worden. Het windgeweld

Fietsfanaat

chinist

Het

Daarna werd het idee gebo-

zijn

bewijs.

daar

als ik

officieel als

van het omroepergil-

dichtvormen dat

in

klinken

zijn

was
in

Onder

jaarlijks

telefoonboek maar open dan ziejehet

Zijn

achttien

Zandvoort een concours te organi-

deed het fantastisch met

de naam Koper on verbid

verbonden aan Zandvoort:

hijzelf

lid

1997 was Klaasvoor het eerst ga stom roeper

Haarlem op de wereld kwa-

in

Ik

geslaagd." De vuur-

ik

Klaas, na ja ren, weer de eerste

goed en zo werd

dorpsomroeper van Zandvoort. Hij werd
levenswandel van deze bijzondere dorpsgenoot.

12

dag. Helaas vielen er slachtoffers te betreuren, maar

en kennisvan Zandvoort. "Mijn eerste roep", vertelt Klaas, "kan
ik

zóveel meer. En

niet, ik

tot

Op Zandvoort stond er een uurgemid-

delde van dik windkracht

we

Zandvoorter van het jaar 2009 kunnen

titel

28 januari 2010

Voorlopig kwakkelweer

Klaas Koper
Over de

•

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

als

'Zandvoorter van het jaar 2009'. En mocht

na dit levensverhaal behoefte hebben
letje

te aaien?

links bij

om

de voordeur van het Zandvoorts

gaatjulloi

goed Klaas en

Leida,

u

Klaasoverzijn bol-

Ca dan naar zijn bronzen beeld

die sinds

2004

museum sta at. 'Het

bedankt voordegastvrijheid'.

Min

1

Zon

20%

Neerslag

Wind

55%
NW.

5

80%

wnw. 4-5

35%

35%

WNW.

WNW.

3

&

B
pluspurit

i

De

prinses en de kikker

is een grappige meid,
slim en mooi en heeft een
droom: haar eigen restau-

Tiana,

Locatie Noord

Flemingstraat 55
2041
Zandvoort
023 574 03 30

I

VW

Wijksteunpunt
Zandvoort Noord

Maandag

Filmprogramma

Tel:

|

rant. Prins

28 jan. t/m 03 feb.

Cursus Fotografie
februari- 15 maai

I

Naveen

is

een

jonge, knappe prins, die

houdt van het goede lesamenloop van
omstandigheden worden
beide omgetoverd tot een
kikker. Als twee ruziënde
kikkers gaan zij diep in
het moeras op zoek naar

ven. Door

Zelf Kleding

maken

Dinsdag 2 februari -

I

20:00 - 22:00 u

3 april.

|

Groene Loper Première
Woensdag 13.30 8. 16.00

februari

-

-

8 maart, 20:00

I

22:0i

3

febru

14 april,

9:30-

je

hinder hebben en

Maandag

maart. 15:30-

I

7:00 uur.

I

&

bijeenkomsten

I

I

20:00 uur

1

Training sociale vaardigheid voor kinderen
rekening te houden

om

23 februari

The Chipmunks 2 1
>»w Met de stemmen van
U*Jöhnnv de Mol 5. C^"gmtx>

wat

ze

MQ- 16.00

t/rn

"

I
I

RADIO + TV
De.

met anderen.

Dinsdag 2 maart, 15:30- T
Voorafgaand aan de

I

kan hen

om weer mens

worden. Onderweg krijgen ze de hulp van Louis, een
trompet spelende krokodil, en Rayrnond, de verliefde
vuurvlieg. Gaandeweg leren Naveen en Tiana elkaar
kennen en bedenken ze dat ze liever voor altijd samen
zijn als kikkers, dan dat ze elkaar nooit gekend hebben
als mens. Is dat hun toekomst?
te

Alvïn

training

er een ouderbijeenkomst

is

om

op maandag 22 februari

Zij

moeten doen

door middel van

is

en bewustzijn te overwinnen

Voorafgaand aan de training

Odie.

hopelijk vertellen

la./lo. 14.00

Faalangst training voor kinderen
Van faalangst kun

Mama

IffiKIKJKER

Schrijven
Woensdag

|

PrinseS

Di gitale Fotobewerking
Donderdag 4

im

bijeenkomsten

ouderbijeenkomst op dinsdag

traininj

lANUBISendel

20:00 uur

U kunt nog instromen met
Engels donderdag

Aquarelleren

tot

5 april,

1

dinsdag tot

YogActief donderdag

tot

1

I

1

3:00

-

korting
1

9:00

3 april,
april,

wraakvan
bij

:

Arghus

[0

5:00 uur

- 1130 uur

I

20:00 - 21:30 uur

Do./Vf./Mo. 13,30
Do. t/rn Di. 19.00

Spirituele Lezing
Luisteren naar kinderen in deze nieuwe tijd

op een nieuwe manier met

Woensdag 7
I

februari,

Spirituele
Woensdag

10

I

je

9:30

kinderen te

DE HEL VAN

tommunke

Chrii ïegers

- 22:00 uur

maart-

6 Bijeenkomsten

14 april 20:00

s,

'63

C os Jansen

IO

workshop Zelfacceptatie
- 22:30 uur

metTineke Buijtenhek www. Ovoorjei

Dagelijks 21. 30

I

Titljak

Themabijeenkomst:
uur,

voort. Voorlichting over stilstaan en doorgaan
ringen. Aanmelden

voor 29

januari,

tel.

steunpunt
bij

OOK

ingrijpende veran<

Deelname

571 7373.

Complicated|

Zan

gratis

Meryl Sfrêét?

[

Loket Zandvoort;

8.15

-

informatie en advies over voor

op het gebied van wonen,

n 09.00

w

Elke dinsdag van

I

Altemat
NlghtV»

5.00 tot

I

Filmclub St<*«« v** éottc*
Woensdag 19.30
I

op d

Nostalgie

Dinsdag 13.30
in

de spreekkamer

DR.

weken: Dinsdag

I

ZHIVAGO

5.00-1 6.30 uur

n weken: Dinsdag

r

informatie en inschrijffor

puntzandvoort.nl

O.

104.5 (kabel)

RTV N-H
IIADIU+TV

NOORD-HOLLAND

6.00 uur

RTV-NH

De wijkagent

&

|

NEW YORK LO VE YOU |
Cinema

1.00 u

-

De wijkmeester van de Key:
u kunt een wijkmeester raadplegen

|

(h)

Eu.obreakdownlh)

BOICpa

16.9 (ether)

Medial: Bloedafname maandag en donderdag,

Elke d

& Alec

Roy on-air

I©

S preekuren!

instellingen en regelingen

:

Lee-'i'

Muiiekboulcvard

De kunst van het ouder worden.
Op vrijdag 5 februari van 14.00 tot 16.00

I

9.00-20.30 u

is

de publieke regionale omroep voor de

provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland

Gasthuisplein 5
204Ï JM, Zandvoort
Tel:

023-5718686

www.circusiandvoort.nl

is

bovendien de officiële rampenzender van de

provincie. Frequentie:
(kabel). Zie

FM

87.9 (ether) of

FM

93.3

voor programmering: www.rtvnh.nl

Zandvoort5e Courant

nummer

•

03

januari 2010
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Gabberfeest
Toen mijn dierbare collega's
mij on langs vroegen of

Lenna van den Haak

als

is

om mee

had

baby afgestaan door haar biologische Indonesische moeder en werd geadop-

te

een feestje dacht
teerd door een Nederlands echtpaar. Pas rond haar achttiende begon ze nieuwsgierig te
roots.

Haar droom

ment dat

om

worden naar haar

zin

ik

gaan naar
Een

leuk!

ik

goed gesprek met

haar biologische familie te ontmoeten heeft haar niet meer losgelaten tot het mo-

collega's

overdediepere zaken van het

ze een ticket naar Indonesië boekte.

gaan we

leven. Gezel lig.wa ar

naartoevroegikeenvan mijn
collega's.

opaenomuw-"

Gaan we

hapje eten?

Eh....

eerst een

we

Arjen

gaan naarThunderdome!

De

bosbranden en

vele

ten en de overheid

rellen

tussen studen-

Indonesië zorgde

in

dat geeft

moed

kreeg ikded ra ngom mijn biologische familie

niet

De

Deze drang was zo sterk dat het

meer

losliet", vertelt

gische familie

om

er veel over

reeël te blijven.

met

ik

is

Zou haar droom
boven

alle

is

eraan terugdenk

krijg ik

maar ze vroegen me wel om

jaar

oog

in

altijd

oog met je eigen moed er!", vertelt

dat

Lenna. De ontmoeting heeft een grote impact

Het gebeurt niet dagelijks dat

Ik

i

ben

1

is

tijd

hierin Nederland. Dat zal
ik

met mijn vriend

droom

mijn verleden wil zien. Mijn

hij

voorgabbersdie

weivaneen

verzetje houden.

Afzeggen zou mij ongetwij-

mikpunt van hoon

en spot op het werk maken.

graag wil bezoeken.

zo blijven. Dit jaar ga

sloopfestijn

feld het

mijn biologischefami-

is

is

springlevend!"aldus Lenna.

dus, het jaar-

terugkerend beuk- en

lijks

Lu uk terug naar Indonesië. Ikvind het een eer

21

Thunderdome

I

ben, en daar ben gelukkig mee. Mijn

Mijn echtefamilie

ik

vandaan kom,

geen boosheid of frustratie meer.
ik

Indonesischefamilie

lie,dieikom de zoveel

nog steeds kippenvel.

Het was een fantastisch moment: sta je na

altijd

er

wie

ik

rust. Ik weet nu
moeder me heeft afgestaan
omdat ze uit was op geld. Nu

voldoening en

uit liefde. Niet

uit-

verwach-

veel hulp mijn biologische fami-

van de kant van mijn moeder, gevonden.

Het was een zeer emotioneel weerzien. Als

met mijn

vriendinnen en ouders. Iedereen was
erg enthousiast,

heb
lie,

me

zeker dat mijn

tingen uitgekomen. Binnen een paar dagen

haar biolo-

Indonesië te gaan zoeken,

in

waren positieflk sprak

af naar Indonesië.

komen? "Mijn droom

me

Lenna openhartig.

omgeving

reacties uit de

op haar leven. "Ik weet waar

zult vinden."

Lenna zette haar plan door en reisde met volle

met haar geboorteland. "Vanaf dat moment
te zoeken.

ook echt

je je familie

er-

voor dat Lenna zich betrokken ging voelen

Er
i

kwam

zelfs

een

lieve col-

aan mijn

lega belangstellend

bureau staan met de mededeling dat als

ik

het te hard

vond, er ook feesten worden

georganiseerd door Skyradio.

Het hoogtepunt hier

een

is

vlammend en beukend

ge-

dicht van Jan van Veen.

Heffeest begon goed omdat

Ben jij al hip-tip

What's Happening?

de dienstdoende

MC

ouderen onder ons:

doortlja Noltee

(voor de

dit

maar

soort Chiel Montagne,
Vrijdag 29 januari:

won zij in 1994 als Whitney Houston
de Soundmlxshow. En met haar eerste single l'm Gonna Be

dan zon der

een

is

de plaat-

snor, die

Als zestienjarig meisje

Strong behaalde ze de dertiende plaats

Tip:

Het drijvende

restaurant: 'De

BBO

Travel

De BBO donut biedt 10 zitplaatsen plus een
centrale BBO, dat verandert
I

fel.

Door de

je lekker

stille

in

een picknickia-

elektrische aandrijving kun

een beetje cruisen over het water,

samen met je maatjes. Af en toe een

sateetje

op het vuur en genieten maar!
De BBO don ut

is

zij

een topsnelheid van ongeveer

4 km per uur kunnen halen. De BBQ-donut
maakt gebruik va neen houtskool-barbecue,
die weinig rook veroorzaakt.

van de donut
veilig

ontworpen door de Duitse

uit-

uitstek een ideaal en super origineel idee

In

het

midden

ruimte gecreëerd voor het

is

houden van borden en bestek en

drankjes kunnen

vinder en ondernemer SebastianSchmitt. Het
is bij

400 Electro-buitenboord moto;

waardoor

donut!'

worden gekoeld onder de

zitgelegenheid. Bovenaan de

donut

zit

een

doorschijnend zonnescherm vast, dat kan

worden aangepast

verschillende posities.

Handig wanneer je wat langer op het water

maar ook vrienden

bent en de schittering van de zon verandert.

scherm ontworpen

om zeer

vouwen wanneer de wind

bijvoor-

En wat dacht je van drukke zomerdagen op het

Daarnaast

strand? Dit drijvende self-service restaurant

snel

kan zelfs uitblinken als promotiemateriaal zo-

beeld plotseling een

als

in

te

is

het

de Nederlandse

Top4o!GlennisGracekomt met haar krachtige volume naar
Zand voort! Vrijdagavond zal zij een exclusief en vooral spetterend optreden verzorgen bij Holland Casino Zandvoort
Aanvang 20.00 uur

kijkje

komt nemen.

met cateringserviceop het water!

De donut

nut?

gemaakt van

is

eigenlijk zo'n

BBO do-

voor het grootste gedeelte

polyethyleen, met een zeer sterke

UV-bescherming. Het geheel weegt ongeveer

500

kg,

1000
trailer

en heeft een laadvermogen van zo'n

kg.
is,

Doordat er een optionele
kan de donut naar verschil-

lende locaties worden gesleept. Ze

Nieuwsgierig naar deze hippe manier van

BBQ-en? Ga dan eens langs

in

Scheven ingen,

waarde BBO donuts te huur zijn! Je kunt hier
weer vanaf 2 april 2010 terecht. Check de site
voor meer

info:

www.fun-fantasy.nl

aan elkaar praat) ons

Dunmore(UK),AndyDaniell(UK)Aaron Ross
(UK), DJ

Gregory

(FR|

en Daniël Bovie

&

(UK), Rae LIVE

Eoy Rox (NL) scho-

vooreen avond ophitsende exotische soulsoundsen nemen
je

de hele nacht mee tot het maximum! Kaarten a 20 euro

zijn te

koop

Dinsdag

2

via:

en

www.paylogictic

Woensdag

<ets n

natuurlijk

Rotterdam Terror Corps

lige

begroet. Ikwas

'We moeten
zien

is

in

€18,50.

praten',

in

dat op

2

3

Bij

p.p.

februari

om

20.15 8

i

de voorstellingvan woensdag kan er voorafgaand
bij

De Gulle Tafel.

Voor meer informatie en kaartverkoop

'theater-haarlem.nl

in

dj

komen

ten

uitgerust

met een Torqeedo

uit

blij

oorden

dat

ik

als

Staphorst of Emmeloord.
Voltallige families

met een

hoog 'Tokkie-gehalte' waren
aanwezig
feit

om

het heuglijke

van 16 jaar Thunderdome

gaans op grote lappen wit
onbedekt getatoeëerd

vlees,
ik

de

rest

van de avond geen hon-

ger

meer had.

Als een dief in de nacht

kneep

ik

er even na

tweeën

tussenuit. Vanuit Utrecht

Kosten:

reed

ik

huiswaarts,

met de

kijk je op:

kachel lekker hoog en een
Cd'tje van

zijn

lang

smeten, omdat

de maat meedanste.

De bezoekers van deze fees-

wat ervoor zorgde dat

Kei

de Stadsschouwburg te Haarlem. Kaarten vanaf

vanaf 18. 00 uur gedineerd worden

l€ 35

&

hun vijfde cabaret progra
en

niet

te vieren. Deze families trak-

een beetje hele hoge eisen gesteld? Veldhuis

weten

al

mijn dode lichaam niet

naar de

teren de bezoekers door-

3 februari:

Hoe is nu eigenlijkde stand van zaken tussen man en vrouw?
De verhoudingen zijn veranderd, maar zijn de

laten je er alles over

de

in

Dit werd
met luid applaus
door ondermeer het voltal-

verwelkomde.

hel

zij

Met een tour langs de beste clubs ter wereld, viert Defected
In The Househun 10 jarig bestaan! Vrijdag wordt Panama
Amsterdam omgetoverd tot een walhalla voor Houseliefhebbers... Niemand minder dan DJ Spen (VS), DJ Simon

niddeh

Maar hoe werkt dat dan

jes

Vrijdagagjanuari:

telen je het beste portie house voor. Deze legendes zorgen
in

voor ontmoetingsevenementen voor singles,
borrels, feesten en partijen.

in

U2

erin... 'Is

it

getting betterordoyou
feei

the same'.

.«^

<

f>

Voor

alle

ZandvoortPashouders de aan

biedingen van deze

week
Lijst

Koene Cleaninq Scn/icG
10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

(in

van deelnemende bedrijven

alfabetische volgotde)

Winkeliers:
Bloemen aan Zee - Holtestraat

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

Bruna Balkenende

Grote Krocht

-

a

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp

mbruna

10% KORTING
OP TIJDSCHRIFTEN

Mariene Sjerps

INTERNET
06iea«
1

op vcrtiwn van dr /•wdvoitrip^
*p uw ti ku v<e web

Op vertoon van de ZandvoortPas

ir. korting

in

de

maand

februari

Grote Krocht

Slagerij

Horneman - Grote Krocht

Slagerij

Vreeburg

-

Haitestraat

Verzorging en vrije
Autobedrijf Zand voort
Circuit

tijd:

Onnesstraat

K.

Menno

Gorter

-

Grote Krocht

Piony's Haarwinkel

-

Kosterstraat

Foto

Toerkoop Reisbureau

Bibi for

-

Grote Krocht

trends:
Kinderkleding

Belli E Ribelli

Shoes

Blitzkickers

«mm £ 6*

-

ParkZandvoort -Burg. v.Aiphenstraat

Mode en

Voor Pashouders:

-

-

-

Haitestraat

-

Kerkstraat

Haltestraat 6iA

Graveer een keer- 023-888 jy 58
Sea Optiek

-

Haitestraat

"Glaasje Limoncello gratis na het diner."

Wonen

Vanaf 29 januari weer geopend.
Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.
Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

Avenue

en onderhoud:

Living

& Giving

-

Kerkstraat

De Bode woonaccessoires

-

Kerkstraat

Koene Cleaning Service - 06 1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat
Mariene Sjerps Internet

De zomercollectie
is

binnen

Versteege's IJzerhandel

10% KORTING
OP TOTAALPRIJS!

50

Ktatfcrmod
I i

uil

eitrm
.
i

% Korting

i

H IR

Op Ji gphelc miuiniMitbi 2009-/2ÜIÖ

-

-

06

1

Pakveldstraat

Voor Pashouders

Haltestraat
023-5716631

7,
-

Horeca:

ZARAS

2042 LJZandvoort

Harocamo
Het

-

Kerkstraat

Wapen van Zandvoort

eten en drinken

www.7ARAS.ni.

Gasthuisplein

Mollie&Co Restaurant- Verlengde

Holtestraat

I

12705

Take Five aan Zee Restaurant -Strand
na nr$
nr 5
Zaras, Café Restaurant -Haltestraat

-

seniorenpagina
^^

NIEUWS VAN
Af

Heeft u tips? Mail dan naar senioren@zandvoortsecourant.nl

Mosselavond
Afgelopen donderdag was het

in

in

brasserie

het nieuwe restaurant van Huis

HUIS IN DE DUINEN

Duinpannetje succes

't

populaire mosselen op tafel voor een zeer omvangrijk gezelschap.

kwamen

Maar

liefst

de

Vanaf

tend de schalen met gebakte

altijd

ken mosselen. Uiteraard

70 diner-

koffie,

kopje

een drankje of een

Onderdeel van
ZorgContact

teugen

onver-

twee

locaties

vrijwilligers

had-

wordt aangestuurd door

met derge-

hij

mosse-

een eigen pannetje,

het'gewilde' menu.

au-

t

dienst

bij

Haarlem en

in o.a.

de

ï

is

sinds

januari door de overheid

aangescherpt. Hierdoor

moest een aantal voor-

De soorten van Zorg
Huis
zorg

rollator

aan dagbesteding

zieningen worden beëin-

haar verzorgings-

de aanleunwo-

in

Huis

in

in

de Kostverloren.

Dit laatste

noemen

nog twee
vormen van dagbesteding
digd. Er zijn nu

de Duinen biedt

in
in

ningen op haar terrein en

Ode aan de

met rupsbanden

in

plezier doet.

huis en

Rollator

sinds

is

soortgelijke functies

vervult

Amsterdam.

len in

in

indicatiestelling

dagbesteding
De indicatievoordeelname

Hij

De volgende
thema-avond is op donderdag 4 februari. Wild is dan

natuurlijk gekookte

Wijzigingen

Ron Nijhuis als locatie-

manager.

lijkethema-avonden allese-

daarna gewokt en afslui-

indicatie.

ZorgContact. Eerder heeft

nioren en gasten een groot

De keukenbrigade

zonder

gustus 2009

door hun bereide gerechten

draaide op volle toeren en

maand

naderworden ingegaan

zal

op het zorgaanbod met en

de Duinen

in

recht op de kaart zet. Zeker

wist iedereen snel van de

drankjes.

in

een goed signaal voor de

te laten genieten. Allereerst

den gerechten en bestelde

wensen kenbaar

Bennebroek.

in

Locatie Huis

aangebo-

voorzien en konden hun

AG

zijn

Bentveld en

in

Meerleven

is

dag een speciaal thema ge-

organisatie die

om

in-

Hu is

wikkeld. Volgende

volle

kwam

iedereen aan tafel te voorzien van de vele

is.

de Duinen heeft hiervoor

ZorgContact. De andere

met

veertien dagen op donder-

den handenvol werk

een

'ZorgContact EXTRA' ont-

in

Bodaan

een gratis welkomsdrankje

dicatie noodzakelijk

de Duinen

Huis

Het succes

maken. De

u op de hoogte

van de drie locaties van

iedereen

specifieke

om

mogelijkwaarvoorgeen

smakelijke avond waarvan

genoot.

van

de Duinen

dessertgerecht. Een zeer

wacht voor de organisatie en
de keukenbrigade, die elke

vlot en supersnel

in

kon iedereen nog naarwens

genieten van een

Develeaangeschovengasten

er maandelijks een bijdrage wor-

houden van haar mogelijkheden en ontwikkelingen.

met

brood en salades. Afsluitend

gangers hadden vooraf plaatsen gereserveerd.

werden

nummer zal

dit

den geleverd vanuit Huis

de Duinen genieten

in

van een heerlijk diner met mosselen. Gekookt, gebakken en gewokt

wij ex-

Huis

bij

in

de Duinen. Voor

meer
aanmerking komen

cliënten die nu niet
in

voor een indicatie

zijn

ge-

meente Zandvoort, Huis

Een geriater en een werktuigkundig ingenieur hebben

De

samen een

de mooiste uitvinding van

Bij

bi-

elders binnen Zandvoort

druk bezig

de 20e eeuw voor dege-

bliotheektijdens het bezoek

mogelijk. Voor alle zorg-

een nieuwe voorziening te

nen die

van Sinterklaas declameerde

vormen

rollator

ontwikkeld die moeiteloos hoogtever-

schillen tot zes centimeter

neemt. Het meest vernieuwen-

de onderdeel van deze Attempto! rollator wordt gevormd

door de voorwielen, die uitgerust

zijn

met rupsbandjes.

rollator

rollator

ondersteunt

rollator vastloopt

op een

door de gebogen vorm van

hoogteverschil, of doordat

de handvatsteun het op-

de gebruiker de

richten van de romp", zegt

één

Werner Vogel, een van de

men

ontwikkelaars van de
lator.

zij

leunen, kan deze wegglij-

het lopen, "Vogel

den. De Attempto! wordt

chef arts en specialist

klinische geriatrie

in

in

deze

rollator

de kans op on-

Nederland

gelukken

af. In

belanden

jaarlijks

gemid-

ook

los verkrijgbaar,

Attempto!

spoedeisende hulp na een

Duitsland worden gefabri-

val

de

met een
helft

handige hulpmiddel, vooral

rollator. Bijna

van hen wordt ver-

ceerd, zijn
krijgbaar

in
bij

rollator, die

Nederland ver-

wagen,

bij

het

is

C.I.Z.

Zandvoort of

de Cliëntenservice van Huis

de Duinen kan hierover

informatie verstrekken.

rollator

die steeds naast

me

Rollator, je helpt

Biedt

me

staat

jou heb

bij

mij steun, jij

En miste

Ik
Jij

sta je

in

de

weg

'Je

mij ben je onmisbaar, zeg

bent degene die

in stilte

ik

vertrouw

over de slechte loper ontfermde
bij

het opstaan naast mijn bed

En onze eerste wandeling

andere rollatorleveranciers.

Oh

ontstaan vaak doordat de

Bron :Zorgvisie 6 januari 2010

Heerlijke

rollator mijn

wagen

in

ontwikkelen. Binnenkort

wordt

u hier

nader over

geïnformeerd.

Tot slot
Dit

is

de eerste bijdrage.

Uiteraard

zijn

wij

be-

nieuwd naar uw mening.
Deze kunt u melden bij
Ron Nijhuis, via e-mail:
r.nijhuis@zorgcontact.nl.

de thuissituatie

maken we naar

het toilet

steun en toeverlaat

die altijd naast

staat er niet alleen voor'.

Dat

is

het uitgangspunt voor

de volgende avond

leun en steun op jou

's-Morgens sta je

gezamenlijk

Alzheimer Café over
steun

op een stoel

Een standbeeld voor degene achter de schermen
Die zich

om

een heleboel

ik

Voor velen

Maar voor

ik

de Duinen en Pluspunt

altijd

onvermoeibaar apparaat

Zonderjou zat

in

onzekerheid

vertrouwen,

ik

Zorg zonder indicatie
Ook is er een divers aanbod

van 's-morgens vroeg tot 's-avon ds laat

jij

opgenomen. Ongelukken

O.

indicatie

aan te vragen

in

in

de zorgwinkels,

vereist. Een

heerlijke rollator, mijn steun en toeverlaat

Heerlijke

thuiszorgorganisaties en

in

ons helaas niet bekend.

Waar ikloopofga,benjealtijdinmijnbuurt
Of het nu lang, of soms wat korter duurt,

het ziekenhuis

volgens

is

Hulde aan de

Oh

wielsysteem én de complete

deld 1700 ouderen op de

een indicatie

is

{Centrum Indicatiestelling
Zorg). Loket

en

worden gemonteerd. Het

ook

De componist van deze ode

kan op elke gangbare rollator

is

Rietje

In

is

Molenaar een leuk

tramurale zorg. Dit

wiju niet willen onthouden.

Rollator,

Het ingenieuze Simplex
wielsysteem met rupsbandjes

de

verhaal over de rollator dat

met één greep vergrendeld.

Wielsysteem

het Duitse Hofgeismar.

Volgens Vogel neemt met

in

in omloop
meer wordt dit

inmiddels

en steeds

het

Geriatrie en

Neurologische revalidatie
in

het lopen een

bij

het inlooppunt

steuntje kunnen gebruiken.

met
twee rem-

Wanneer

vervolgens op de rollator

Centrum voor

door ouderen, gewaardeerd.

rollator

plaats van

vastzet.

rol-

"Dat geeft meer sta-

biliteit bij
is

in

toch zeker

Tienduizenden exemplaren
zijn er

"Deze

is

me staat.

in

het

De bijeenkomst isopwoensdag3 februari in Pluspunten
wordt georganiseerd door

Alzheimer Café Zandvoort.

'Ook Zandvoort', steunpunt

De zorg voor mensen met
dementie thuis is vaak een
zware taak die dag en nacht

vanaf 19.00

doorgaat. Er

tot 21.30 uur. Bel voor

zijn allerlei vor-

men van ondersteuning mogelijk.

Maar hoe

bereik je die?

voor heel Zandvoort. Inloop

19.30 uur.

informatie
5717373-

uur, aanvang
De avond duurt
meer

met

Pluspunt, tel.
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Gemeentelijke publicatie week 04-2010

commissie kunnen burgers het woord voeren over onderwerpen op de agenda. Aanmelding vooraf

is

De

besluitenlijst
in

week

Balie

is

in

te zien

bij

en de

3

door het college genomen besluiten

week 4 vastgesteld. De besluitenlijst

Zandvoort:

de Centrale

Bouw-, sloop- en reclameaanvragen

-

Zandvoort:

201RV

boom kregen

Ingeleverde

-

ingeleverd voor de jaar-

bomen. Voor

elke

ze 20 eurocent en een prijslot. Er

worden 20 cadeaubonnen van €

5,-

verloot.

De trekking heeft

inmiddels plaatsgevonden. De volgende lotnummers geven
recht op een

Brede rodestra at 168, veranderen van de woning, ingekomen

18 januari
-

geel: 37,56, 89,114,142,185,213,242,331 en 382
grijs: 16, 75,

Kom met uw winnende

Boulevard Barnaart (kavel 20), plaatsen van een seizoens-

gebonden stiandpav

Ijoen.

ingekomen

18 januari 2010,

lot(en)

naar de Centrale Balie
zijn

In

-

Flemingstraat

-

Hofdijkstraat

1

t/m

21

en

2

t/m

20, verwijderen

van asbest.

De hierboven genoemde

liggen

bij

a:-ingev'd."gde

vergunningen

gemeenteraadverkiezing 2010 ter inzage

vr stelling van het

bij

de centrale

balie

Commissie Raadzaken

om

de raadzaal. De deuren gaan

entree vindt u aan het Raadhuisplein.

februari vanaf 20.00

19.30 uur open.

Op de agenda

De

staat:

lokaal

Maandag t/m woensdag:

08.3c

-

16.00

uur

kan worden verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een

Donderdag:

08.3c

-

20.00

uur

zie-sw;ze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het

Vrijdag:

08.3c

-

12.30

uur

Tijdens de

bestemmingsplan of bouwverordening

niet dat u een bezwaarschrift

kunt indienen. Mocht de vergunning of
verleend dan

vrijstelling

worden gepubliceerd en pas dan kunnen

zal dit

e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en
Tollensstraat zijn dagelijks

:riere!"ibegraaf::laats

open tussen 08.00 -18.00

aan de
uur.

Collegelid spreken?

Kapvergunningen verleend
Duindoornlaan

Een afspraak

coniferen en

16, 2

3

col eoelid

doet u via het centrale

wilt spreken.

Het kan

zijn

dat

u het collegelid

eerst naar een vakafdeling

verwezen wordt.

aan het Raadhuisplein.

om 19.30 uur open.

Op de agenda

staat:

Belanghebbenden

die in een eerder stadium zienswijzen

hebben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande
ten

in

beroep gaan

bij

beslui-

de rechtbank te Haarlem, afdeling

Organisatie Beeldkwaliteit

Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen

Evenementenvisie

van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een

Gemeentelijk rioleringsplan 2010-2014

schorsende werking wordt pas bereikt nadat de president van
de rechtbank dat ineen voorlopige voorzie ni-g heeft bep^ld
In

geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek

pige voorzien ing indienen

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd

De meest recente agenda vindt

maken met een

telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover

dennen, overlast, zaak-

-

zijn.

donderdagavondoper stelling kunt u maarvooreen

worden

-

-

op de

beperkt aantal zaken terecht: pa spoorten en rijbewijzen

-

& Control vergadert op 3 februari van-

de raadzaal. De deuren gaan
u

vul

Deze publicatie betekent ook

nr:20og/7520

in

16.00 uur.

verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk gepubliceerd.

Commissie Planning en Control

De entree vindt

-

57402 00, óf

Verzonden besluiten

Gezamenlijke Programmaraad Noord-Holland

De Commissie Planning

57401 00, maandag

vrijdag 8.30

323)

klachtencoördinator.

gezond heicsbs leid Zandvoort 2010 -2013

-Verordening gemeentelijke antidiscriminatievoorziening

af 20.00 uur

(

Openingstijden Centrale Balie

2006

Nota grondbeleid
Nota

Centrale Meldlijn

bouwplannen ken-

belanghebbenden bezwaar indienen.

Nota cultuurhistorie

-Wijziging Monumentenverordening Zandvoort

-

zienswijze over deze aangevraagde

met de

website het digitale formulier n óf stuur een brief naar de

Deze publicatie betekent niet dat u

uw

baar kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen

op het gemeentehuis.

Bel

de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien

tijdens openingstijden.

2

(023)

\ ia

t/m donderdag 8.30 -17.00 uur n

Melding of klacht?
Let op.

Kandidatenlijsten gemeenteraadverkiezingen

-

Centraal telefoonnummer

aanbrengen van reclame op het pand,

55,

Vanaf vandaag liggende kandidatenlijsten ten behoeve van de

-

217 Rv

2010-

009 Rv

het

ook bekend

gemaakt op de website van de gemeente.

De Commissie Raadzaken vergadert op

2009-

18-januari 2010,

strandpaviljoen, verzonden 18-januari 2010, 2009-

966

104, 126, 181, 226, 233, 905, 927 en

gemeentehuis! De winnende lotnummers

-

plaatsen van een seizoe 'ge-

21),

Boulevard Barnaart (kavel 26), plaatsen van een seizoens-

gebonden

Alle afdelingen zijn bereikbaar

Lotnummers

in

-

2010,2010 008 Rv

prijs:

Lotnummers

uur

Boulevard Barnaart (kavel

bonden strandpaviljoen, verzonden

en op de website.

mensen hebben kerstbomen

kse kerst boomverbranding. In totaal 776

h

Ingekomen vergunningenaanvragen

zijn in

Kerstbomenactie -De winnende lotnummers
Veel

om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen

van de collegevergadering van week
3

verzoek

niet nodig.

Vergadering college

verdere

u op de website. In deze

bij

om

voorlo-

de president van de rechtbank te

Haarlem. Een dergel ijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan

vaneen kopie van het

beroepschrift. Voor het indienen

Vragen over een bouwplan?
Voor vragen over concrete of g wenste bouwplannen is de
werkeenheid Vergunningver len ng op werkdagen telefonisch
bereikbaar tussen 08.30 en 16.0

Op zoek naar werk

3 uur.

of aanbied e „v„n». C ,ture>

Werkgevers en werkzoekers maken gebruikvan

www.werkeninzandvoort.com.
Voor het vinden of aanbieden vë n banen

in

Zandvoort.

vaneen

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand

en zee, maar vooral dicht

Krant niet ontvangen?

bij

Bel

mensen

vrijdagmiddag

06-1139 1478

of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Zandvoortse Cou

BASKETBAL

BASKETBAL

-dames

Harlemlakers veel te sterk
Opnieuw hebben de basketbaldames van coach
per een nederlaag moeten incasseren.

met

zij

51-74,

Harlemlakers

In

Richard Ko-

eigen huis gingen

na een ruststand van 19-35, ten onder tegen
uit

Amsterdam en

blijven in

de onderste

regi-

onen van de Rayon klasse dames.

hand

is

niet

wat

er

aan de

en heb zelden zo een

van de Zandvoortse dames,

de break,

slechte wedstrijd van mijn

Onze plaatsgenoten bakten
werd
er niet veel van en dat

het eerste kwart duide-

al in

dames meegemaakt. Ook

lijk

de arbitrage was van een be-

ten wisten te maken. Dieper

denkelijk niveau

maar daar

waarin ze slechts

kan je

in feite

pun-

5

niet zakken.

zij

gelijk.

alle richting

en verdedigend werd veel

eerste helft duidelijk.

punten

moment

en

zor-

in

de

Na

33

het eerste kwart

het ingaan van de

bij

71

in

al

kon dat ook niet anders.

rust,

zij hebben nog
teams onder zich staan,
maar waakzaamheid is wel

gewonnen met 71 punten en
nu moest er nog een tweede
helft komen. Ondanks dat
Martina van mening was

dag

had

af-

Dat het een monsterscore

drie

schoten misten

hij

dit

nog geen

commentaar na

zijn

loop.

zou worden werd

ook niet en

liep

zich

was

niet

op sterkte zijnde gasten.

degradatie,

de Boer node moest missen,
na afloop en

plaatsgenotenwaren met 123-60 veel te sterk voor hun

Wedstrijden worden vaak

wedstrijd

de schuld

niet alleen

Heemsteedse HOC een pak op de broek gegeven. Onze

gen te maken over eventuele

Alles wat fout kan gaan ging
dan ook fout. Lay-ups en

ik

De heren van The Lions hebben met groot gemak het

je toch in grote

problemen. Op

hoeven

leggen", zei Koper, die Tessa

wil

Monsterzege Lions heren

weggegeven
waardoor de Amsterdamse
dames konden doen wat ze
wilden. Het sterke wapen
te veel ruimte

dan kom

weet

"Ik

-heren

geboden! De eerstvolgende

om

is

komende

dat de concentratie vast
werd gehouden, werden er

zater-

uurindeKorver

20.15

'maar' 52 punten

Sporthal tegen Hoofddorp.

de

in

laat-

ste helft van de wedstrijd

voor Lions aangetekend.

ZAALVOETBAL

Met deze winst op zak

HOC moest

Zwaar verlies zaalvoetballers SV Zandvoort
Een ander decor zou inspirerend kunnen werken. Toch ging

de derde klasse

dat niet op voor de zaalvoetballers van SV Zandvoort. Vo-

veerd en dat er anders gevoet-

rige

week woensdag werkte de ploeg een

deTetterodehal

in

Overveen tegen ZOG 6

lieten al
blijken

het

uit

Haarlem

De

kwam

geveer

vijf

ZOG op

voorsprong. Ondanks

in

Zandvoorts bezit was, haakzij af.

Als dit niet zou zijn

maal de wonden

likken.

De

waa

ploeg die vorig jaar op zo een

mooie manier de

titel in

was

nog

niet realiseerder

waarom

vo-

ZSC dames

weken

niet

kunnen voortzetten. De

WeHaVe 2 werd met 11-15 verloren.

moois!

30; Ron v.d. Meij 17; Niels

Crabbendam
Prins

verschil

zijde

van

HOC als

aan de

Zandvoortse kant een hoge

Nu heersten de

met

als uit-

Marvin Martina die

met dunks en driepunters
strooide en met een totaal

Dankzij onze

en

zijn

gelopen.

we

Martina

11

Paul Wessels

37;

14 en Philip

punten.

aan het einde, maar

tratie

bleven verdedigen. Dit

is

ookbelangrijkvoor het doelsaldo.

We moeten

nog een

maar
we gewoon goed

De eerstvolgende wedstrijd
is

voor de Lions heren

komende zaterdag

in

de

wedstrijdje inhalen,

Korver Sporthal tegen de

dan staan

nummer

vier van de rang-

bovenaan. Los qua punten

lijst

Lisse.

en meteen goed doelsaldo",

gint

om

Die wedstrijd be-

dverteerders kunnen wij u op de hoogte
ieefi

D

adverteerders

in

de krant

blinker Kristel

Bij

rust

was de

K.Willemse

Algemene uitvaartbege leiding
Zandvoort

Na de doelwisseling nam
direct

tiatief en

weer het

bleef gedurende

de gehele tweede helft op

18.30 uur.

lijk

resulteerde

in

een

11-15

nam
Mede

was de meest schotvaardige
ZSC-speelster met 4 goals,
Laura Koning 3, Romena
Daniels 2, Naomi Kaspers en

een riante overwinning ople-

resultaat. Vanaf het begin

Martina Balk zorgden voor de

verden, brachten zondag

WeHaVe

Zandvoortse doelpunten.

het

initiatief.

wat in

zijn:

Rijopleiding

Confet'ti BV.

Autobedrijf KariMo

G.van der Linden

D66 Zandvoort
Dorsman Assuranti

Sea Optiek

GBZ

Sentinel Alarm

Groenestein

&

Scho uten

Autobedrijf Zandvoort
Bar Battle Zandvoort

Bertram& Brood

Fin.

Groen

diensten
Links

b.v.

Taoïstische

Harocamo

Bloemsierkunst

Jef& Henk

Bluijs

Café Oomstee

Medinova

Vereniging

Uitvaartcentrum

Hugoos

Beter Mobiel

Tai Chi

Trend mark
Makelaardij o.g.

eindstand. Kristel Gazenbeek

de

eek

alles

ini-

voorsprong, wat uiteinde-

in

""""

Cazenbeek kon
Administratiekantoor

WeHaVe

Korverhal niet het gewenste

van

ZSC nog tweemaal op voorstand nog 8-8.

week

v

hMte,

dankzij het prima spel van uit-

sprong komen.

die vorige

iets

Topscores Lions: Marvin

als verde-

landvoor:

Het dames handbalteam van ZSC heeft de overwinningen

De breaks

dan gloorteraan het einde

ADVERTEERDERS

Verlies voor
reeks van de afgelopen

is

deconcentratie vasthouden
en de wedstrijden winnen,

van het seizoen

gewoon overze heen

blinker
zij

wisten te promoveren.

HANDBAL

thuiswedstrijd tegen

rest

In de tweede helft
hebben we maar 22 punten

Zandvoorters,

rig jaar

lopende seizoen. Wat

Meestal ver lies je de concen-

halen, heeft dit seizoen te vaak
niet laten zien

wedDe tegenstander was
duidelijk minder natuurlijk
en miste 2 spelers, maar we
hebben gelukkig wel echt
gebruik daarvan gemaakt

grote titelkandidaat van dit

strijd!

tegen gekregen. Erg netjes.

Lions te sterk,

vierde klasse wist binnen te

het uitspelen van de
dat Zandvoort inmiddels naa

op-

In de wedHeemstede was het
nog klein met zowel

score, 123-131.

beperkter geweest

Het leek wel of sommige spelers zich

in

met de winst

digend was er geen speld

de

de beginschijnlijk

mer

er

strijken. In alle

eindigde. "Een bizarre

strijd in

aan
ten

wie

zijn

de Zandvoortse heren de

tussen te krijgen.
het voordeel van

fase niet echt slecht speelde,

waren de Haarlemmers slim-

daar geen boodschap aan

zowel aanvallend
zaal-

ZOG. Zandvoort kon ander-

in

had

van 37 punten de wedstrijd

ieder geval

in

minuten

vijftig

voetbal stond er 2-8 op het

gebeurd, was het verlies
in

Na

de

voor de overwinning. Na on-

dat Zandvoort

logen

cijfers

zijn

Op het
mee

scorebord

de wedstrijd

en maakte vanaf het begin

zichten

af.

kansen. Gemakzuchtig

dat de bal niet

in

Lions. Lions echter

zou gaan

spitsen van Zandvoort.

moment

missen

tegen

duidelijk

in

wie

meest aanspraak maakte

minuten

gepromo-

moet worden.

bald

thuiswedstrijd in

niet.

De Haarlemmers
de beginfase snel

is

lers

de sterkste spe-

Kliniek

OMC
Pluspunt

Censeen van Lingen

OuatroBT

Circus Zandvoort

Richeaan Zee

Haarlem
Van Aacken
Glaszettersbedrijf

VanderValk&Swart
Notarissen

^D

CENSE n
uanLINGEN

Jhr. P.N.

Quarles van Uffordlaan 2

2042 PR Zandvoort

Tel:

023

-

VB M

5 71 5 71 5

VAN LENNEPWEG 155

SAXENRODEWEG

Deze 4 kamer maisonnette met royaal zonneterras

Op een prachtige locatie met schitterend
de Kennemer duinen ligt dit ruime 3 katf

van

ca. 37. 5m'

(ZW)

ligt

op de 2e en 3e (tevens hoogste)

'enhuis.nl

villa

Woonkamer met toegang

•

Moderne open keuken

•

3 slaapkamers

tot

2e terras

2

inbouwapparatuur

v.v.

totaal

verbouwd en dus zo

slaapkamers en royale

Luxe keuken en

bergiuriMomg^iTca. 26 m 2

mo^nejfd^ie^alkon

Badkamer met douchecabine en whirlpool
Eigen parkeerplaats

•

Woonoppervlakte

Vraagprijs:

€

ca.

in

108

.000,--

Wooi

de afgesloten parkeergarage

m2

90

m

J

(excl.

berging

in

329.000,-

Vraagprijs:

€

"De Heuvel"

is

"

Ruime bergzolder
v.v.

toilet

dubbele beglazing (behalve het badkamerraam)

•

Woonkamer met

•

2 royale slaapkamers,

•

haard, open keuken met bijkeuken

moderne badkamer met

Vrij uitzicht/volledige privacy

•

Dakbedekking bijkeuken en slaapkamer voorzijde vernieuwd

•

Mogelijkheid tot het vergroten van de woning

•

Woonoppervlakte

•

Woonoppervlakte

Vraagprijs:

70 m'

€ 205.000,-

(7 mogelijk), luxe

badkamer (2007)

•

Oprit voor meerdere auto's, garage en carport

•

Woonoppervlak

ca.

€

200m

z
,

perceeloppervlak

690m z

1.175.000,-

£ï6oJ^

Vraagprijs:

€

879.000,-

Woonkamer, open keuken

•

2 slaapkamers, beide

•

Douchegelegenheid

•
•

Oprit voor meerdere auto's en carport voor 2 auto's

(thans) ca. 135m

•

v.v.

met knusse

patio.

apparatuur

met dakkapel over gehele breedte

o.a. ligbad

door unieke hoge ligging

Recent aan de buitenzijde geschilderd

"

ca.

tuin

apparatuur en provisie/wijnkelder

SPOORBUURTSTRAAT10

haard, eetkamer, open keuken, bijkeuken

slaapkamers, badkamer en 2e

4 slaapkamers

v.v.

Gezellige tussenwoning (ca. 1900)

gelegen tegenover beschermd

2

2

•

living,

natuurgebied en staat op een riant perceel van

1309m eigen grond.

Woonkamer met

Moderne keuken

Vraagprijs:

Villa

een gezellige en

woonomgeving.

•
"

Royale

Eetkamer met openslaande deuren naar

•

309.000,

ZANDVOORTSELAAN 113

in

souterrain)

(excl. terrassen)

POTGIETERSTRAAT30
kindvriendelijke

Geheel

aan

haard, serre met uitzicht op de Vondelkade

•
•

)

(ZW)

Deze knusse woning staat

"

is

led

Alleen bestemmirii

•

"

AERDENHOUT

met overhangende rietenkap (2004)

open vaarwater gelegen.
2007

In

•

1

(verjhuur, beheer, taxatie

Deze sfeervolle, karakteristieke vrijstaande 20-er jaren

uj

verdieping.
•

(wjkoop,

ZONNEBLOEMLAAN

118 BENTVELD
vrij

WWW.Cvl.nu

is

aanwezig

Snelle oplevering, in overleg

Starterslening mogelijk via de

gemeente

•

Centrum, strand en station op loopafstand

•

Woonoppervlakte

ca.

70m'

2

&

Vraagprijs:

€

189.000,-

^360^

6 e jaargang

•

week 05

4 FEBRUARI 2010
Het wekelijkse nieuwsblad
voor Zandvoort en Bentveld

©Zandvoortse
Courant

www.zandvoortsecourant.nl

K

ONEEL

JPORT
Heren Lions
oppermachtig
tegen Lissenaren

Jeugdig talent
ontwikkelt zich
bij'Wim Hildering'

aanloop naar
3 maart 2010

in

20 jaar ZFM Zandvoort:
van etherpiraat naar lokale radio

wekelijks 2 stellingen

voorgelegd aan
de Zandvoortse
politieke partijen

zie pag. 12-13

De studio van de Zandvoortse Omroep Organisatie (ZOO)

ZFM bevond

/-

zich in

de beginjaren van de radio

comben van de watertoren omdat deze

*

de cata-

Vincent en Daniël Huying
een illegale radio. Het

zendgebied
Zandvoort.

'rir
actie

in

plek de beste locatie

was voor de antenne. Na g jaar watertoren werd
les

ingepakt en verhuisde

Kruisstraat.

week 5:

Allinson met walnoot €1,25

•5 Krentenbollen

Nog

ZFM

in

1999

is

apparatuur van Harms, ter

naar het Gasthuisplein hoek

waarde van enige duizen-

steeds worden daarvandaan de meeste

den guldens,

beslag ge-

in

nomen. Omdat de appara-

programma's uitgezonden.

tuur te kostbaar was, gaf de

€1,95

maar wel

rechter deze terug
actie
*

week 6:

met de opdracht

in

ficie Ie

€4,95

iiHins

nen.
Stap ook eens binnen

met een

p

gebak mei slagroom

v

kopje

koffie

een

of-

BI

-

zen der te gaan begin-

In

1985 zette minister

Brinkman het
lokale radio

Raadhuisplein 14

;X 023-573 64

om

€1,25

Poesta brood

*4 Vanille

uit-

de gemeente
1985 werd de

In

al-

licht

voor de

op groen, leder

respecterende gemeente

Voor de Zandvoortse Courant

was bezig om

best gelezen krant van de gemeente Zandvoort

er

een op te

Zandvooi
richten.

Zo ook de gemeente

Zandvoort. Harms, De Baar,

GROENLINKS
Ik

Groot en Huying
de kippen

hou van de

bij

om

zijn er als

hun passie

te verwezenlijken en richt-

watertoren

ten de stichting

ZOO

op.

Dringen om de
Zandvoortse ether
Buiten de stichting
tekst en foto Nel

kend. Daarna

Kerkman

moeten

er

nog

bergen werk verzet worden

3.
O

GROEN

J milt ITMTMMH r

De geboorte van de Zand-

voordat het eerste radioge-

voortse lokale radio op 9
februari 1990, beter bekend

luid

onderde naam ZFM,

De Mannetjespartij
weet hoe laat het is

is

op 24 december 1990 de

lucht

in

gaat.

niet

zonderslag of stoot gegaan.

Etherpiraat

Op deze datum

In

ris

de akte

is

voor de stichting

bij

nota-

Gielen door Bas de Baar,

Lennard Groot en Daniël
Huying officieel onderte-

de jaren '80 had Rob

Harms samen met

aan

als

ZOO

gegadigde voor

een lokale omroep

in

geleden op

3

Zand-

Jongerenomroep
Kennemerland en de Heemsteedse radio De Branding.

voort: de

ffliriïHiiEa

is

het feest deze week. De

februari 2005, voor het eerst

kwam
bij

u in

de brievenbus. Al na een jaar werd duidelijk dat de Zandvoortse Courant een bestaansrecht had verworven

in

het

Zandvoortse. Het sterke concept: van, voor en door Zandvoorters bleek ruimschoots te werken en de krant

meer weg te denken

meldden nog tweeinstanties
zich

5 jaar

uit

is

niet

Zandvoort!

Peter Koken zijn zoon Gillis,
wieg van de
krant stonden, willen hun
dankbaarheid niet onder
stoelen of banken steken
en willen Zandvoort een
cadeau aanbieden. Zij hebben bedacht dat op het
Raadhuisplein één ding

die aan de

Zij doen
nu namensdeZandvoortse
Courant een klok cadeau
die binnenkort geplaatst
zal worden. Op welke plek

ontbreekt: een klok!

komen moet een
stedenbouwkundige, in
met vader en zoon
die gaat

overleg
Kok,

gaan uitmaken.

zijn

neef Bas de Baar en hun

Morgen worden de

Haarlemsevrienden Lennard

de Groot en

fietsen

de broers

vernietigd die zijn verzameld

SCOOTMOBIELEN

tijdens de 'fietswrakactie'.

ook met PGB (persoonsgebonden budget)

023
'Hoogste

tijd

voor een klok

op het Raadhuisplein'

-

5 735 735

BETER MOBIEL, Max

Planckstraat 44

Auto Strijder
Zandvoort
www.autostrijder.nl

Gemeente

Zat

FAMILIEBERICHTEN

Ik ga

Aankondiging rechtszaak
tegen Koper, Bol enTerol

slaper.

f
Beter

moois

iets

d

verliezen

tt

m het nooit gekend

te

hebben.

Heden

"

We staan n
maar h„l,„,

'et

woord "Sa wen
ah "Samen" utt je heven

«runt 'rem.

mijn He

is

8 februari 2010

zwager en o

cdtr/d std bij het

Aanvangig.30 uur Laurel

is.

Wim Bluijs
Dapper

en tot he laatst betrokken

5c-:;[:'cil; i

haar

lief

wa

en

is

bij

op 64

&

Hardy

Haltestraat 46 te Zandvoort.
Raadsman Vink namens gedupeerde Brouwer.

allen die

overleden.

Zittende rechter mr. Kinneging

Corrie Harteveld

-

Paap

Kom met

Ada, Joop, Henk, Jef en Immie.
sinds 7 febru

ri

w duwe van Jaap

2009

zoveel mogelijk

mensen naar

deze zitting van de Rechtbank.

Harteveld

De

begrafenis heeft reeds plaatsgevondei

30 januari 2010

6 juni 1945

pi..lll.*l.ll.|.li..Ui.llJ>«WBWHfH!l

MEMORIAM

IN

Sandra en Eu gêne

HOOGBOUW OP HET WATERT O REN PLEIN?

Jaap en Chantal
je

Nu

Sjnne, Ewout

t^ei".

al

de omhelzing met je ogen
enorm gemis

De nieuwe bewoners

Vliet.

zullen veel parkeer-

plaatsen nodig hebben. Waar moeten de ca.
100 auto's die er nu staan dan naar toe?

Correspondentieadres:
Harteveld

Daar geeft niemand antwoord

LorenczsriYijr. 1

1

rt

Daarom hebben

Onze moeder is ov
Tollensscrj.n

67

1.11"

.

tsv.iKicii ::p J' inde:v..".J-t Ichru.i::

14.00 uur in crematorium Haarlem, Vergierdeweg 271
Haarlem-Noord.

ei

h " dt ° condoleren

£c

van het crematoriu

in

UlT% AAHTZORt;CEXTRUMZANI>"OORT
Sinds 1992

uw

uitvaartondernemer in Zandvoort.

;r
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Uitvaartzorgcentrum Zandvoort
2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.

Tollensstraat 67,

www.uzn-nederland.nl

Veel

liefs,

Aranka

sterretje

Uitvaartcentrum Haarlem

& Sebasti;

KW

Parklaan 36, 2011
Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
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APK

en uitvoeren van de uitvaart

- Verzorging

stem hard nodig.
lijst 2.

Vóór behoud van het mooie en
in Zandvoort

ontwikkeling van het goede

te

de ontvangkamer

V.

samen met opa een

uw

UZZ"
r

pl.i

om

wij

Stem OPZ, stem

UltV.l.lITLCIiriU]": 1 Z.llU:V:.:...irt,

Zand voor .alwaar geen bezoek.

:c

DecrematieplïchtiJheLdz.i!

is

op.

6

SK Zandvo

Aansluitend

wilde dat niet maar ons voorstel tot
(amendement) werd door
de meerderheid van de raad verworpen.
wijziging

elke dag een

is

2041

daar bebouwing met een hoogte van
15 meier (= 5 etages) mogelijk.

OPZ

Alleen

"Huis in de Di, inert". Dr. Roeterdink en Dr. van

S.

Is

didin.iiu.tjes:

Ru

Aranka, Sebastian

merken

en verkoop

Karim en

Mo
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Verslag raadsvergadering

deel

Scooterrijder

2j januari

2, d.d.

zwaargewond na

Initiatief raadsvoorstel

parkeren
De gemeenteraad

om

tiefraadsvoorstel
leid,

een 16-jarige

woensdagavond

komen

te

uit

met

reed

zijn

de

in

De jongen

scooter en werd

aangereden door een busje

waar ze over het algemeen zeer tevreden over waren,

van Connexxion. De jongen

unaniem aangenomen. De vergadering van woensdag
is

werd nodig toen dinsdagavond rond het middernachtelijk
uur bleek dat de laatste twee belangrijke agendapunten
niet

meer afgewerkt konden worden.

gepleit

om

et

de gewijzigde plannen.

met breuken

keerregime. Dit

€

in

verband

kostendekkend heid.

40.000, werden niet klak-

keloos geaccepteerd. Zowel

om

het college nodig
parkeeroverlast

in

de

verband

Nederland se kust. Maar, wat

Carré (LDC) terug te dringen.

voetbalvereniging TZB. Dat druist volgens het college van

Voorzitter Niek Meijer vatte

mingsplan Kostverloren straat

amendementen komen

tot

een stapsgewijze verhoging
of door te indexeren en dus

Wethouder

samen dat
zijn die

gemeente

wil niet dat er detailhandel

worden on-

Willem Paap van Sociaal
Zandvoort heeft vragen

eerste de BEL-regime variant,

gesteld aan het college. Hij

ten tweede een zogenaamde

vindt dat een kringloop-

met de

herstructureringsvergunning

winkel niet misplaatst

verder te optimaliseren. Een

voor drie straten en

Zandvoort. "Er

goed plan waar wellicht wat

ste tot het eind van het jaar

aanpassingen aan nodig

wachten

Ook het

raad

zijn.

college wil een opti-

male parkeervrijheid en verder

meedenken. De investering
van € 40.000 voor een tussenrapportage

is

De wethouder

pleit

het waard."

wei voor

tariefsverhoging:"We moeten
er vanuit

gaan datwe kosten-

dekkend willen werken. Hoe
langer

we wachten

des te h o-

tot het

keerplan gereed

delijke

is

is.

par-

Gekozen

bedoeld

in

is

in

veel

kleine

beurs." Paap vraagt

B&W

een 'uiterste krachtsinspan-

om

ning' te

een

tijdelijke

doen

om

de winkel

vergunning te

Ï-V:tII.

Annette Boogerd van Het
Pakhuis,

al

bijna

twee

jaar

geen benul wat

het

Kennemer

De gemeente

Dierentehuis."

detailhan-

ziet

del liever geconcentreerd

het centrum en

"TZB

is

vier jaar

geleden

al

in

Noord. Later deze

maand

buigt de bestuursrechter

het circuit verhuisd. Het

Haarlem

zich over

in

nieuw

naar het binnenterrein van
is

herstructurerings-, herinrich-

in

de zaak.

tings- en andere

heden

werkzaam-

die leiden tot beïnvloe-

pae inai

werd maar één zend-

vergunning afgegeven en
één van de vereisten

om

te

mogen uitzenden was een
zogenaamd representativi-

gaan

teitsverklaring van het ge-

uit te

werd ingetrokken.

ook

Zeeland

in

De storm was

Zandvoort heftig en

in

het regenwater

kwam

door

het raam de voorkamer naar

was kletsmoeder dweilde
mopperend alles op. Mijn

binnen. De vloer
nat en mijn

-

al

Vanether P ifaatn

kwam

kwamen we

terug van de

een zendvergunning

bij

het

ZOO en

later bleek

dat de

vijf

hem
van

er redelijk

De zeereep was

af.

zegt de raad

ding van de parkeerregulering.

voeren, waarop het raadsvoorstel

zich afspeelde.

boulevard en volgens

VERVOLG
Er

dijken vol-

februari 1953 een

ï

de omzet gaat ook nog naar

mingsplan

achterhaald.

onderhouden

detailhandel en een deel van

een kleinschalige vorr

open, vindt dat het bestemis

terstorm, springtij en slecht

trok op

Watersnoodramp waarbij
1836 mensen om het leven
kwamen. Thuis was er geen
TV en de radio stond amper
aan. We hadden dan ook

tegen het bestem-

in

vader

tij-

flink af-

was
schade en paviljoen

gekaveld,

bij

Riche Bad

Commissariaat ingediend.

gekozen programmaraads-

veel

Na een gesprek met wethouder Au kema (PvdA) bleek

leden van de Branding niet

Kiefer zakte aan

de zeezijde

de zomervan 1990

weg. "Dus hou op met dat

dat de voorkeur van de ge-

kwam

het Commissariaat

gezeur over wateroverlast

meente uitging naar 5imon
Paagman, voorzitter van de

voor de Media (wat zeer

en luisternaarde radio",was

moest

een programmaraad komen

Brandingen tevens directeur

persoonlijk naar Zandvoort

uit ver-

van de stichting Zandvoort

om

tegenwoordigers van de
Zandvoortse bevolking. De
gemeenteraad beoordeelde
of het een goede afspiege-

promotie. Jaap Methorst

hoorzitting te kijken

(VVD) en Ruud Sandbergen

allemaal plaats vond. Een

strengeling van belangen te

van de Zandvoortse

meentebestuur.
die

CARTOON

(sport en recreatie).

B&W

verband met

Wet houder Tates

in

nieuwe

wonen

mensen met een

parkeervergunningen

toe deze variant

uit

werden gehaald,

sirene loeien. Elke eer-

maandag van de maand

van een zware noordwes-

De

sluiting bedreigd.

de voormalige kantine van de

ringsvergunning. Deze ver-

gunning

te verlenen

de passage over de tarieven
het voorstel

als laat-

werd voor de herstructure-

ger de kosten oplopen." Nadat

stemde de raad unaniem

e. o.

in

hoorikde maande-

me tot nadenken.
Met een combinatie

er drie varianten

enigszins

dersteund door de raad. Als

Tates:

parkeer plan 2009

wordt bedreven

Zandvoort

is

kan komen. Tijdens het

is

schrijven

geluid zet

parkeer-

het Louis Davids

in

"Het college ging er vanuit het

niet beide.

niet

wordt dat ding getest. Het

De kringloopwinkel Het Pakhuis aan de Kennemerweg wordt met

met de bouw van de
garage

via

het zeewater te weren.

Nog steeds

ste

Kramer (VVD) waren echter
Wel wilde de OPZ

om

geen zwakke schakel aan de

van gemeente

sluiten

Dick Suttorp (OPZ) als Jerry

zijn.

arm en

onderzoekt de precieze

Kringloopwinkel moet

par-

van mening dat die absoluut

nodig

in zijn

fe-

1

met zand geschoven. Het
moet hoog worden

talud

heupen een hersenschudding

toedracht van de aanrijding.

volgens

is

mij...

bruari hun paviljoens opbouwen. Er wordt al druk

lijkse

Parkeerregime
in Oostbuurt
De Oostbuurt krijgt een

sentijdsrapportage, zijnde

met

Volgens

mogen de Zandvoortse
strandpachters vanaf

naar een ziekenhuis gebracht

de parkeertarie-

Ook de kosten voor een tus-

ven te verhogen

04 februari 2010

•

en daar opgenomen. De politie

Vanuit het college werd wel

05

Heemstede

aanrijding

Kostverloren straat.

initia-

nieuw parkeerbe-

tot een

een

bij

het

is

gewond geraakt

zwaar

aangenomen

heeft

nummer

•

aanrijding

Afgelopen vrijdagmiddag

Er

samengesteld

is

om

klopten.

In

ongebruikelijk

is)

hoogst

door middel van een

wat

er

zijn advies. Later
in

we

zagen

Monopole een reportage

overdeWatersnood.Toen besefte

ik

pas hoe erg het was

geweest.

Wat kan een

aantal mensen uit de programmaraad, onder wie

combinatie met een datum

voorkomen, te kiezen voor

Theo Hilbers,was aanwezig

veel

gemeenschap. Zoja, dan kon

ZOO

en zetten zich 100%

en hield een pleidooi voor

me

de verklaring worden afge-

hiervoor

CDA en CBZ

de Zandvoortse omroep.

moeten maken voor een

ling

is

geven.

vond

15

ZOO

ging lobbyen en

organisaties

meteen

(D66) stelden voor,

in.

Het

ver-

bereid

om

zich

in

te zetten

onder controle?

Omroep Organisatie de

echt verzekerd van te

machtiging voor de gemeente Zandvoort. De loka-

kijk ik via

le

15

augustus 1990 kreeg

radio heeft

in

die

20 jaar

ren Branding overdonderde

niet stilgezeten,

enthousiaste vrijwilligers

ZOO. Zo werd

ZFM

er

gesjoemeld

met de proefuitzen ding van

ken

niet

in

mede door

meer weg

is

te den-

Zandvoort en de

regio.

overstroming. Alles

in

vraag

zorgen

Op

de onervaren jongeren van

middels een aanvraag voor

Ik

stichting de Zandvoortse

Gesjoemel
De strijd om de machtiging
was begonnen en de erva-

ZOO had

in-

sirene

maken.

we ons nog

volgden deze voorkeur maar

Steun van twee partijen
Zonder medeweten van
de Branding

je los

de PvdA twijfelde nog.

maatschappelijk draagvlak

voorde programmaraad.

bij

af of

is

Om

toch

daar
zijn,

de PC hoe hoog

mijn huis staat.

Met

m. NAP blijven mijn
voeten redelijkdroog.

+5.1

c
E

Tenzij? Plotseling de

5;

dan weet

^

sirene gaat,

ikdat het goed mis

is!

z

J>

Bij

•f

ons geen

Nintendo

WÜ

uw

'/uitvaartverzekeringen die aansluiten op

•/een goed en
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Kleine Krocht

week dinsdag

rige

is

een

storende fout geslopen,

rewwiigeA temt u

orrtact

Omdat

de raadsleden het

hadden over "de

brief van

de heer Demmers",

OMSTEE

heeft

Café Oomstee
Er

is

ook

in

de Zandvoortse Courant
klakkeloos

Michel

aangenomen

dat

Demmers bedoeld

werd. Het was echter

zijn

broer Maurice die het epis-

telgeschreven heeft. Excuses
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In
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aanvang 19.00 uur
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Politiek verslag

commissievergadering

02 februari

d.d.

Met

Monumentenlijst wordt een

feit

Bouberg Wilson (OPZ) was

een stevige discussie van meer dan een half uur over een

blij

dat nu eindelijk de

gaan

zal

voortis daar onzorgvuldig

mee omgegaan. De

mo-

brief ging

zien. Hij vindt ge-

monumenten

meentelijke

over een nieuw kunstgrasveld op de plaats van het huidige,

belangrijk voor Zandvoort.

dat na het seizoen 2010-2011 niet meer voor wedstrijden

Ook

de A-categorie gebruikt

SV Za n d voo rt -voorzitter Hans

Hogendoorn verweet het
lege rnin of

want

al

col-

meer des interesse,

op

y ju

I

i

2009

SV Zandvoort een
een verzoek

om

heeft

brief

in

met

subsidie voor

aan de raad had voorgelegd,
volgens

hem

de enig juiste

weg.

zijn

antwoord aan

In

het over "de boel

in

heeft het bestuur volgens

kijken

het seizoen 2009-2010 plaats

moeten vinden. Behoudens

hoe

hier uit te

gend antwoord" gekregen.
Hij

vroeg zich af

waarom

het college het verzoek niet

bracht nog de meeste discussie

met

zich

mee. Bruno

deeld en de allerbesten

al€ 1.469 ingeza-

wil deze nota tot

meld. Voor meer

in

streefbedrag

lengte van
is

als

van de Nota

in

zameling van gescheiplastic afval, sinds 18

januari, blijkt

ners van Zandvoort goed

bij

de inwo-

(zoon van August van der

en er wordt

Mije) en

de containers afvalzakken

in

de komende raadsvergade-

geplaatst. Van wegede suc-

net zoals zijn

ringeen hamerstukgernaakt

cesvolle milieuactie

zelfs

bovenop

om namen

vader en opa

containers geplaatst kun-

daarmee
stoppen en

nen worden zoals op de

is

locaties

in

Nieuw Noord.

namen

Hoewel Amanda Pellerin
zelf in een hand aange-

aan. Daarnaast kunnen ook

middels het boek met we-

niet

tenswaardigheden over de

het pad oriënteren,

Zandvoortse straatnamen

naam

inwonersvanZandvoort

Bij

die zijn voorgesteld,

inzendingen

veel

zijn

gaat

ligt

de

enthousiaste motiveringen

dreven rolstoel

en

aangevoerd met leerzame,

ze op 28 maart tijdens de

ontvangen. Naar het oordeel

heeft "iets stoers". Het col-

typisch Zandvoortse bijzon-

Circuit

naam

lege en de jury zijn verrast

derheden.

één uur fietsen voor het

van de jury geeft de

in

de

Run

in

zit,

Sinds

SCHMNtr

ï

januari wordt

in

plastic
Zandvoort

ingezameld. Van af het begin

blijkt

verpakkingsmateriaal

Zandvoort

plastic

verpakkingsmateriaal apart

dat eengroot su cces te

Eerder

is

aangegeven dat de gr ijzeverzamelbakken 'voorlopige voorzien ing'zijn.

Er

wordt naarstig geëxperimenteerd met technieken

kingsmateriaal

uit

het

gewone

afval te scheiden.

bakken weer gaan verdwijn en. Tot het zover

Jt

zijn.

al

dit afval kwijt in

is

In

om

plastic verpak-

dat geval zullen de

kunnen deZandvoorters

de verzamel bakken. Vanwege het overweldigend aan-

bod worden de bakken met ingang van deze week meerdere keren
week geleegd en komen er op diverse plekken extra bakken bij.

per

leiding

MWD aan de Hoge

School

In

kreeg

Holland Haarlem

Amanda de opdracht

om een

actiete kiezen voor

een bepaaldedoelgroep.Zij

sindsdien

milieu >p last ie verpakkingsmateriaal

ZFM

Het team van

terdagavond deelnam aan

van de Zandvoortse

het eerste Raad je Plaatje,

lid

Reddingsbrigade. Jarenlang
is hij

schipper geweest

KNRM

bij

en tegenwoordig

Guus nog

de
is

in

dat za-

een stampvol café

wijze laten zien

waar deze

reserveschip-

Zandvoortse radiomakers

vrouw en zijn drie
kinderen maken erop 5 febru-

voor staan. Opdracht was

altijd

per. Zijn

ari

een fantastisch feest van.

om

een

vijftigtal

voorzien van de

naam van de
Kindercarnaval

derverdeeld

Zondag 14

Het

februari zijn alle

kinderen

uit

van 14.00 tot

platen te

titel

en de

artiest,

in

Zandvoort

uit

circa 16.30

Harmsjaap Koper en Joop

uur weer welkom

in

De

An dor San d bergen, Rob

van Nes slaagde erin

Krocht voor het traditionele

slechts 3 foutjes te

Kindercarnaval. Het

waardoor

een
kin-

wel een overduidelijke

muziek gedraaid maar ook

ste plaats.

het Revalidatiefonds.

Met

haar actie wil ze ook men-

de kinderen mogen
het grote

zelf op
podium playbac-

Neem

om

maken

is

middag voor en door

zaak geld op te halen voor

on-

5 sessies.

ZFM team, bestaande

deren. Er wordt carnavals-

li-

uiteraard als hoofd-

Fier,

heeft op overduidelijke

met

koos voor de doelgroep

niet de ideale

score behaald

werd maar
eer-

Mede-uitbater

Rob Smits, die een aantal
prijzen ter beschikking

had

mee

gesteld, sprak van een ge-

met daarop: jouw naam, de

slaagde avond die hoogst-

lang niet voor iedereen de

namen van

waarschijnlijk een terugko-

normaalste zaak van de

ook optreden en natuurlijk

feit

loket>afval en

Kom

je plaatje

chamelijk gehandicapten

sen bewust

Samen houden we ZANDVOORT SCHOON!?
Voor meer informatie zie de gemeentelijke website:

aan beleven. Verzoek

Raad

huismeester bij Palace
Van jongs af aan is

Revalidatiefonds. Als eer-

stejaarsstudentvan de op-

ZANDVOORT SCHOON!? met

zier

van de organisatie:
wel verkleed!

hij

hij

goed doel

mond

prettig

heeft

Hotel.

Fietsen voor

heeft in-

Guus

af-

heden moest

Tolweg en extra

waar alle kinderen maar
ook hun ouders veel ple-

schil-

in

omstandig-

Ook gaat men bekijken of
er op meerdere plekken

dingen en de variatie van

Hij

had

derwerk en

werking. Door

twee weken geleegd.

het gebied

Voorderhaak.

prijzen. Alle

eigen zaak ge-

maandag én donderdag,

door het grote aantal inzen-

in

Maar

de playbackers

de

iseenZandvoorter

jarenlang een

op

keer,

een goede relatie met de
ligging ervan

Guus van der Mije

hij

wordt

één maar twee

te nomineren voor

is

hart en nieren.

het legen van de contai-

Voortaan wordt er niet

het college.

de heer

naam

aan te slaan. De speciale

het fietspad. Uit de 86 inzendingen heeft de jury het Zuiderduinpad voorgedragen aan

is

ma-

uitzondering voor

containers staan mutjevol

worden.

in

kinderen ontvangen aan

een gezellig spektakel

niet gebruikelijk

weeën

ken

Discri-

voor het fietspad van Zandvoort Zuid naar Langevelderslag vastgesteld. Eind 2009

naam

Hoewel

een bijzondereAbraham.Zijn

raad Noord-Holland, tijdens

naam

kozen

Abraham

minatievoorziening en de

zal

krijgen een prijsje.
niet alleen

vallen

het eind van de middag

Gezamenlijke Programma-

per

De inzender van de ge-

1/

een cadeautje. Het wordt

De

den

Lokaal Gezondheidsbeleid

Zandvoort, de Verordening

Dinsdag 26 januari jongstleden heeft het college van burgemeester en wethouders de

oproep geweest aan de inwoners van Zandvoort

www.

eefsamen.n
manda.

ner versneld uitgevoerd.

er een

en

informatie:

veel

aan zet aanwezig dat uitge-

Zuiderduinpad nieuwe naam fietspad

is

gaat

je

den door een jury beoor-

Gemeentelijke Anti

komen.

nummer wat

doen. De optredens wor-

dezenota.net

Nota Cultuurhistorie
De nota Cultuurhistorie

het

is

in-

middels heeft ze

commissie het eens dat van

Hogendoorn pas enkele dagen geleden een "nietszeg-

Haar

is.

€ 2.000

en wil

in

bouwd zou kunnen worden",
zei hij. Uiteindelijk was de

de maling

een bericht van ontvangst

grasveld gestuurd. Dit zou na

wereld

wordt met de watertoren.
Wethouder Marten Bierman

in

wethouder Gert Toon en

nemen ".Volgens hem heeftde
KNVB gemeld dat het veld pas
na het komende seizoen niet
meer gebruikt mag worden.
De commissie zal nu gaan

de vervanging van het kunst-

Succesvolle actie

ziet

tevens dat die uitgebreid

jaren leidend zien. "Er

Hogendoorn had verantwoordelijk

de Roode (CDA)

Gijs

het belang daarvan

mag worden.
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•

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

numentenlijst het daglicht

van SV Zandvoort aan het college. Volgens SV Zand-

05

h&E BADPLAATS DOOR

De vergadering van de commissie Raadszaken begon met

brief

nummer

•

OOG en OOR

maken van

het

dat kunnen bewegen

ken.

zelf

een CD

je vriendje(s) die

mend

karakter zal krijgen.

wü

R

fvrije
Vrijehuizenmarkt
meer voor uw huist

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

Burgemeester Engelbertsstraat 46 Zandvoort
Een zeer royale 40-er jaren

ng, thai

met verhuurmogelijkheden, met o.a. 7 kamers, ze
het zuidoosten met houten schuur en achterom!
Gelegen op slechts 50 meter van strand en centrum;
Souterrain: o.a. 3 slaapkamers

met openslaande deuren naar

(2

tu in),

was -/droog ruim te, moderne badkamer vzv stoom -douchecabine,
Begane grond:

en zonnige living,

o.a. sfeervolle

leverdieping: appartement met

toilet,

wastafel;

moderne keuken, toegangsdeur naar

woonkamer met keuken

slaapkamer, moderne badkamer vzv ligbad, douche en

klein balkon;

en toegang tot ruim balkon op zuidooster

toilet [tbv studio

2e

verd.),

separate doucheruimte vzv toilet

2e verdieping: studio met

o.a.

modern keukenblok,

2 dakkapellen;

Een verrassend ruim woonhuis met zeer veel mogelijkheden!

Woonoppervlakte

Vraagprijs:

€

398.000,-

ca.

mJ

190

,

perceel 127

m!

inhoud

,

ca.

m5

480

.

It.k.

Van Lennepweg 65-29 Zandvoort
Op zoek

naar een ruime en moderne eengezinswoning?

Scherp geprijsd, grijp

uw

kans!

Een moderne tussenwoning -bestaande

rrm

moderne badkamer,
Gelegen
Dit

in

een

woonlagen- met

uit 3

6 (slaap)kamers en besloten achtertuin

uiterst kindvriendelijke

woonomgeving

royale living,

o.a.

moderne keuken,

op het zuiden met achterom;

de zgn. "Dichters- en Letterkundigen buurt"

in

woonhuis verkeert op de begane grond en leverdieping

in

een moderne

en goed onderhouden staat;

De
u

3 vertrekken/kamers in het souterrain

vormen een uitdaging voor mensen met

ing

maken!

?nd royale woning met veel mogelijkheden

Vraagprijs:

€

ca.

130 m', perceel 102

m2

In

met
•

al zijn

(excl.

badkamer

Indeling; o.a.zonnige living

>n toilet)

in

Zandvoort!

.

-

nnaasthetzgn.

:y-

y-::-~

:

:•

'>'!:..

;

Zandvoort
i

nagenoeg vrijstaande wi

-

er

bar toiletruimte, badkamer met douchecabine en

is

modem

ingericht

en verteert

een prima staat van onderhoud!

ui

ca.llm 1), inhoud ca.llOm 3

•n

.

Vraagprijs:
€ 798.000,- k.k.

De leukste courtage van Nederland*;
Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per v
Persoonlijke en pro-actieve karakter van or
Complete makelaardij: uw persoonlijke ma
aankoop, verhuur en beheer;
No
o pay;
Gratis waardebepaling van uw woning;

Vraagprijs:
€ 669.000,- k.k.

Vraagprijs:

€149.000,-

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een

k.k.

BEL 023 - 5 731 999

rij:

Nick ten Broeke
e

dienstverlening;

Jaar

bij

2042 NT

verkoop.

Emmaweg 21
ZANDVOORT

R:

023 - 5 732 007

ML: 0655 - 13 03 65
E:

nick@vrijehuizenmarkt.nl

www.vrijehuizenmarkt.nl of
www.nicktenbroeke.nl

Gratis hypotheekadvies;
Bel of mail ons voor

5

Mussenpad

-idingduinen;

met toega

in

Uw woning

m3

voorzien van grenen vloerdelen;

Het appartement

MiJSj

huislijn.nl,

350

non leningen;

Gehele appartement

[StËÜwJ
:i';i

i

een zeer geliefde woonwijk

in

ca.

de geliefde "Vogel buurt" gelegen
!iceelvan636m*metvoortuii
oor2auto'sen een garage!

Zandvoort en het centrum van Zandvoort

:

inhoud

H Lijsterstraat

Van Galenstraat 8 Zandvoort

1

zuidwesten, gelegen op de began grond van volledig gerenov e erd
appartemententomplex "Lworno'
Gesitueerd direct aan de boulevard va Zandvoort, met fraai zeelicht;

:

,

339.000,- k.k.

Brederodestraat 56 Zandvoort

:

2 rechterhanden:

kunt deze vertrekken naar eigen wens verder gaan inrichten en van deze woning

Woonoppervlakte

een vrijblijvende afspraak!

Aanbod Vrijehuizenmarkt

wordt geplaatst op de volgende websites: funda

woonkrant.nl, marktplaats.nl en natuurlijk vrijehc

kt.nl!

ook op Funda!

Zandvoortse Courant

Klaas Koper op
Klaas Koper heeft afgelopen

TV

's

ochtend hiervoor gebeld door

een student van de Hoge School

In

Holland

in

in

Haarlem.

4

De huidige

zijn

weer, zoals dat

geving over de Algemene Ledenvergadering, vorige week

is

alles

weer

in

het reine.

dat de controverse

op een misverstand berustte
en dat er van beide kanten

geen rancune
van

De student Media had, met

nogeen

drietal

medestudengekregen

ten, opdracht

om

kweet Koper

zich

tend van

taak

zijn

Jazzband

voldoening had beantwoord.

wanneer het item uitgezonden gaat worden is vooralsnog niet bekend.

zijn

om

zich te
je verrekijker

is

mee dan

De Jeep kwam van

de Marisstraat. Door het

doorgereden, waarvan aan-

spekgladde wegdek verloor

gifte

ren

van 4 t/m 10 jaar die op

gewandeld

te blijven.

Maar

is,

wordt

om warm

natuurlijk

blijf

jespeuren naarsporen. Verder
kan

je,

mooi de vogels

bekijken.

cursie

is

er gelijktijdig en af-

zonderlijk een excursie voor

om

00

de bestuurder

bij

links uit

het rechts-

macht over het
De Jeep gleed door

is

zonder zich te melden

is

gedaan door de be-

stuurder van de

Kia.

Wie

Rommelmarkt -van

23

Sjoelwedstrijd

getuige geweest van

het infopaneel parkeer-

stuur.

geval of wie heefteen khaki

Landgoed Koningshof,

tegen een voorbij rijdende

uur

Duinlustweg
Duur:

1,5

gratis.

Aa

Neem

nodig.

26,

uur.
n

11.

Overveen.

Deelname

melden vooraf

is

n iet

-

10. 00-16.00

Heren strijden

uur

om

in

de Krocht

de winst

café Koper

SPOTLIGHTS

Kia, die

vervolgens drie ge-

dit

kleurige Jeep gezien

on-

50 jaar

met

schade aan de linkerzijde?

worden

parkeerde auto's aanreed.

Reacties kunnen

De schade is aanzienlijk.
De bestuurder van de Jeep

gericht aan Johan Dorsman,

Gijs

Guus v.d. Mije
wordt 5 februari

is

af slaan de

bij

plaats

volwassenen. Vertrek

zijn,

nu de bomen kaal

Zandvoort. Gemeenschapshuis,

aanvang 14.30 uur

melden.

kan je

zienwieerallemaalin het bos

er stevig

ANBO

9 uur in de morgen werd

wonen. Naast deze kinderex-

zoek gaan naar diersporen en

aanvang 17.00 uur

een Zandvoortse automobilist op de Thorbeckestraat aan-

na de aanrijding doorgereden, getuigen worden verzocht

Speuren naar sporen

sporen en Vogels' voor kinde-

Fier,

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!
Afgelopen zaterdag 30 januari

het IVN Zuid-Kennemerland

vogels. Als het koud

café

21

in

een

natuurexcursie 'Dier-

aanvang 16.30 uur

Valentijnbingo- georganiseerd door

uitlegen gaat over

gereden door een khaki kleurige Jeep Cherokee. De Jeep

Zondag 7februari organiseert

café Alex,

Valentijn -Optreden Joyce Meisterband

16

Het bestuur van de OVZ aanvaardt

tot de orde van de dag.

Doorrijden na ongeval

als pro-

temaken

over Zandvoort die

ten aanzien

in

14

een aantal vragen naar

uitmun-

motor van Zandvoort. Of en

Uiteraard waren de studen-

is

nadat de ou d-voor-

de hoogste baromzet

Jazz café -Jaarlijkse reünie Flowertown

ten aan het juiste adres en

een korte, promotionelefilm

het station uit kan zenden,

elkaar,

zifter

om

7

in
is
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Wiener middag- Wapen van Zandvoort,
aanvang 15.00 uur

de Zandvoortse Courant, hebben de heren contact ge-

Gebleken

•

7

heet, 'on speaking terms'. Naar aanleiding van de bericht-

had en

05

Bar battle- Start van een ludiek evenement
waarbij teams strijden

voorzitter en de oud-voorzitter van de Onder-

nemersvereniging Zandvoort (OVZ)

in

nummer

het reine

mogen geven.

Tv-station Regio 22 zijn visie over Zandvoort

Onze dorpsomroeper werd

weer

•

EVENEMENTEN AGENDA

Voorzitter en oud-voorzitter

maandag voor de camera van

Van harte gefeliciteerd
Pappa en mamma

tel. 06-28640654.

Gefeliciteerd

de Roode
lijst

l|fj

Voni

30 jaar

'^jfli^rh^MI^
Olivia
Hoera we hebben
een kleindochter!
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Zandvoortse Courant
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De samenleving moet volwaarden scheppen waardoor burgers

ar dat kan.

tegrepen

en

is

Robbert F de

in

em

week

zijn

we

bestuur de zekerheid heeft dat wat er besloten wordt
..""je-^ er.

telang'ettenden.

tot 2

Een nouveauté

er niet alleen fraaier

met de nieuwe

in Heemstede
Amsterdam gewerkt. Zij

prakt ijk te

gaan werken, wat

tandbeen. De belangrijkste

nog doet. Deze gecom-

oorzaken van verkleuringen

n u

bleken.

een extra voorraad spuitjes

zen, herkend als Joop Seders

pectievelijk

vriendelijk materiaal een af-

€ 32,50) past

druk van het gebit en op basis

Luciënne ook verschillende

lichaamsmassages toe voor

Laboratorium een goed pas-

schouder of han-

sende bleeklepel of 'tray' van

"Natuurlijk kan

hem werd

her-

Albert (Ab) Koper.

over de 3e persoon

de

man met
met

het

worden geplaatst op www.

3e van rechts, werd door haar

herkend

als

haar broer Dirk

Mevrouw Trouw-

rug, nek,

men ook voor

oudzandvoort.nl, de website

Oud Zandvoort. Volgende
week volgt een nieuw

delste persoon haar vader

Zoekplaatje.

is,

het Sourire

aangevuld worden:
25,- voor twee stuks, die
in de koelkast twee jaar kan
worden bewaard. Een inforaltijd

€

matieconsult

is

mogelijk.

zachte kunststof gemaakt.

De

klant zelf brengt

de 'whi-

Schoon heidsMassagesalon, Burg.

Luciënne's

diverse 'losse' behandelin-

tening

gen, zoals harsen en verven

deze tray aan op de tanden

Nawijnlaan 10 achter (gra-

en draagt deze gedurende

tis

bij

mij terecht.

Ik

werk met

gel'

door middel van

en

parkeerruimte).

Tel.

06-

30 minuten per dag, waarbij

239728 53. Geopend volgens

leen te koop in salons, die

de werkzame stof vrijkomt.

spraak op dinsdag, vrijdag en

zeerverzorgend en goed be-

Afhankelijk van de verkleu-

zaterdag, ook

al-

in

af-

de avond uren.

Uitvaartverzekering

van het Genootschap

Koper meldde dat de mid-

werd door mevrouw

in

houdsbehan delingen. Is deze
voorraad op dan kunnen deze

bretels.

Molenaar.

ret)

hiervan wordt

tim-

als

den, armen, voeten en benen.

als

klant-

24,- res-

Koper, de fysiotherapeut,

links,

'Sourire'.

maak met

aannemer

werkte
bij

€

Dorsman op de Hogeweg.
Als laatste gaf Maarten

soon van

(met siga-

opbergdoosjevoor detrayen

(kosten slechts

jongste van het gezelschap, de

overleden

is

Zandvoortse Courant gele-

Jaap 'Sok' Koper. De 2e perlinks

ongeval of dode tand. Het

voor (maandelijkse) onder-

haar vader, de

(25)

gebied bijhoudt

een fraaie cassette met een

"

Luciënne: "Ik

1956 op veel te jonge

Gerrit Molenaar.

dit

haar werkgever geeft ook

dragen slechts € 199,- voor

koffie, thee),

brengemtanden

bij

vertrouwen. De kosten be-

veroudering,

zi

iets

Zandvoort

in

den op

voed ngstoren (roker,

medicijngebruik of door een

bineerde technieken zorg-

den ervoordat Luciënne

met de behandeling van het

Verdere reacties op deze foto

oom

de bleekme-

dat Luciënne haar vaardighe-

sen hebben van nature witte

tanden, anderen juist gele.

echter goed te verwijderen

De

haar

is

thode van Sourire door de
Consumentenbond in mei
2009 als beste getest, het feit

'Dimanche' producten,

her-

Niet alleen

Dat wordt bepaald door
de kleur en dikte van het

blik ver-

Amerikaanse merk

Blijft

Kn otter-Mol en aar herkend

maar

Naast (uitgebreide) gezicht-

kend

links

re-

waardoor men

uitziet."

behandelingen met een

uit

witte overhemd

als

Sommige men-

tanden.

dagen

weken, een prachtig

ookjonger

een tandartsen-

daarna

Verder werd

als

leeftijd

haarterecht kunt

in

ruimen en besloot derhalve

kan

van

in

uw

bij

duur van 50 of 75 minuten

(Piri).

rechts door

kend

dat u

Canada,

Koper

de 2e persoon van rechts

doorGerSeders

door dat de persoon geheel

werd doorMia Koper

Zandvoort

voor het witter maken van

aantal jaren

ring zal het, na enkele

sultaat geven
in

afgesloten en daarna een

rubriek

merman

persoon van

zijn",

is

want ook daar wordt de

J.

gestart

eerste foto zijn een aantal reacties

die destijds

te

aldus de sym-

pathieke Luciënne.

heeft ruim vijfjaar ge-

geheel nieuws

gekomen. Hier volgt de verkregen informatie.

De

een eigen ruimte aan de Burg. Nawijnlaan, parttime

taalbaar

zij

Op de

is, in

leden een goede opleiding

wilde echter haar
'net

Vries

Zoekplaatjes.

Zandvoort weer een ZZP-er (zelfstandige zonder personeel) aan

wier: 'etten, thuis en :p straat. Inspraak.'s een meert-aps-aket: informatie.

eer luisteren totdat

telangrijke na"e gedragen wi-^dt z::~ t

Zoekplaatje
Vorige

is in

met haar eigen schoonheids- en massagesalon.

Ervaring heeft de jeugdige

en
r.

luisteren, terug k:;.pehg

januari 2010

onderneemster inmiddels
genoeg opgedaan, want
zij

.•

1

de slag gegaan. Luciënne Cohen
gestart

geschiedt vanüt ve-trouwen. De eigen knacht van pa-tijen staat rie-bij voorop.

king

door Erna Mei,

aan t jrgers en telanghettenden de gelegenheid

de daan/oen gegeven wettelijke kaders) enge nv :e:

te spieken en (binne

besluitvormingsproces. Uit de

Snel en eenvoudig te regelen

DORSMAN.NL OF 023-5714534

J>

I

Amnesty

Administratiekantoor!

International

collecteert voor vrijheid
Administratie en
belastingaangiften
voor particulieren en ondernemers

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt

van 7 tot en met ij februari aanstaande de jaarlijkse lande-

kleinbedrijf

lijke collecte.

Ook

in

aantal vrijwilligers

M

06 45 30 45 31

deze periode

om

zal

om

Behang- en schildersbedrijf

31

72 Mobiel

uw

maken dat

duidelijk

vanzelfsprekend

Bi uns
BlocmwAuTOt

Winterse boeKetten

I

een

schilderswerkzaam heden

Internationa]

onafhankelijke

is

en

tijdens deze collecte,

maken

PC-PROBLEMEN. Advies en
aanleg (draadloos) netwerk.

het onder andere mogelijk

Ook avonden/weekend.

actie te voeren voor de vrij-

Re p-it, totaal service voor

zij

doet

latingvan gewe-

tensgevangen,

HaltetraotÖ Zandvoort tcL OVi-^JYiDéO

overheden voor mensenrechteneducatie buiten
hun eigen land. Bijdragen

Mw bloerawerKen.

worden opengedaan.

zal

Bid en je zal ontvangen

de

(Uit

Lid

Te koopicompl.

ski-langlauf outfit.

Max

43/44. Meerdere pakken,

Planckstraat 44,

handschoenen,

5730519

tel.

54.

FJOVAG en NAP.

06-53498304

/

muts,

Klein onderhoud
Overkappingen
•

•

(in

en

om

VAN AACKEN

Beautysalon

levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:

Bestrating

vernieuwen kozijnen

&

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

Met ZandvoortPas

ER aan slaapkamer,

Nagelstyliste

opgang. Bellen na

styliste

introductie avond
in

per

bij

Te koop:

glas-in-lood

via

korting op een zandkorrel

in

de

diabetische en reumatische

Tel.

06-52461796

/

Aangeb.: Kleine een-

gezinswoning, voor- en

023-

achtertuin,

5715921. Bilderdijkstraat 22,

Zandvoort. Diabetische
en reumatische voet

3
:;id-

worden vergoed door

4

b.:\

p.st.

Woningruil

i

zorgverzekeringen.

de €500,-

of

3

slaapkamers,

of 2 pers.evt. kind.

Gevr.:

onder de volgende voorwaarden:

Geen onroerend goed of aL

glas,

€15

50x108 cm

1

2

ramen

Handgeblazen
diagonaal. Ca.

of bel 023-5245005.

Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd

€5,-

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst

120,-

maand 06-53256274

Haarlem.
in

5716017

Garage te huur
De Ruyterstraat €

begint met de gratis

A.B.Nails

15fe.br, Tel.

worden??

voet- en nagelcorrectie.

Met Zan dvoortPas

he-

kamer

gebruik van K-D-T. Eigen

Schrijf je

Particuliere zandkorrel €7,50

zgan.

175,

5715244

204iKL Zandvoort.

5720108 of 06-48318230

www.abnails.nl

ZANDKORRELS INVULBON

Tel.

Behandeling volgens

De opleiding tot nagel-

vrijblijvende offerte!

sjaaltjes,

Dames

100.

Te huur:

2/101,

afspraak, ook's avonds.
Tel.

schilderwerk.

€

MYRNA

Van Speijkstraat

GLASZETTERSBEDRIJF

het huis)

Timmerwerk
Hekwerken

etc.

één koop):€

(in

ren

P. ZWeiTIITI€ïl*

Mattheus)

D-maat 42/44, H-maat
Skischoenen Salomon

Autobedrijf Tra de Ard.

www.trade-ard.nl

Onderhoudsbedrijf

Bijbel,

computergebruikers.

Wiet garantie en KvK.

Amnesty

accepteren alleen geld van

Hem

je zal

vinden. Klopen er

023-5719666 of 06-44696001.

of politieke groeperingen.

secties van

web boxen, enz.

Zoek, God en

alle

onpartijdige organisatie,

allerlei voorjaarsbolleyes.

Specialist voor al

van leden en giften, zoals

bij

Voor het werk dat

De

verband pantoffels,
slechtziende artikelen,
agenda's,

Kabel-internet/adsl

ontvangt de organisatie
geen geld van de overheid

&

diabetes sokken,

Vrijheid' wil

vrijheid niet in alle landen

is.

installateur helpt

Amnesty

therapeuti-

hulpmiddelen, braces,

behang-, wit- en

www.arnoldnijkamp.nl

Amnesty

E kittywillemsei

Paap 06-51815360

sche elastische kousen,

06-54264259
Vooral

L.

Aanmeten

Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571

een groot

een bijdrage voor

de vrijheid vragen. Met de slogan 'Geef

GB te Zandvoort

Witte Veld 56, 2041

T 023 573 92 72

Zandvoort en Bentveld

in

ZANDKORRELS

benedenwoning

etagewoning met
Tel.

lift.

06-41780774

(na 18.00 uur)

5

ZAKELIJKE ZANDKORREL €12,50
Met ZandvoortPas €10,-

(exd.BTW)

6
7
8
9

Deze bon
1)

2)

In

De

in

ges lot; n

,_

;

v;lop imet gepast contant geld) afgeven

^
SVP Bkdjfer.leesteken en

plaatsing dezelfde week.

WIJ kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade

van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.

GL

elke letter

ofspatie

In

een opartvakje

pia-.Ttsen

Wij

18

maandag 11.00 uur betekent

Ln

i";i_

redactie van de krant, Kleine Krocht 2

Bruna Balkenende, Grote Krocht
levering vóór

In

hou

Uw(bedrljfs)naam

UwZandvoortpasnr.

zijn

weer open!

Zandvoortse Courant

Q(DOO(D<D©

nummer

•

ten op de grond peuters en kleuters van crèches en speel-

Midwintertelling 2010
Al

meer dan 40

jaar vindt er in het

tweede weekend van

januari een internationale vogeltelling plaats

met

alle

watervogels

Kiekendief (0-6) opmerke-

saties zijn BirdLife International

en

SOVON

Nederland.

wachten op de voorstelling van de

Mammies. Het was weer
stelling 'Liesje Kleine

met de nieuwe

dolle pret

voor-

Veer en het indianen opperhoofd'.

beert

04 februari 2010

•

oma

maken met

beter te

een medicijndrankje. Maar

ondanks

alles helpt het niet

om de kiespijn wegte krijgen.
Oma gaat naar de tandarts
buurman

en vraagt aan de

hoog. Dit jaar waren ten

lijk

de wereld. De overkoepelende organi-

in

zalen vol spanning te

aantal vooral van de Blauwe

als doel:

een beeld te krijgen van de verspreiding en aantallen van

05

Leuke afsluiting Nationale voorleesweek
de tentoonstellingszaal van de bibliotheek Duinrand za-

In

op

hij

of

Liesje wil passen. En ja

opzichten van vorig jaar de

dan wordt het een dolle boel!

Grauwe Gans en Nonnetje de

Buurman verandert in een
opperhoofd en samen met

grote afwezigen. Verder zijn
dit jaar

hogere aantallen van

de kinderen wordt

Liesje en

gedanst en geoefend met

de meerkoet (i625!),dewilde

er

een d,w intertal ing, watersnip,

indianenkreten.

kuifeend en de roerdomp geopval-

Geweldig hoe deze twee

lend lagere aantallen van de

Mammies het altijd weer lukt
om de kinderen te betrekken in

met daar en tegen

teld

grote zaagbeken krakeend.

hun spel.Ookdezelfgemaakte
beschilderde achterdoeken

Niet alle watervogelsoorten

'verzamelen' zich

AWD

water van de

weekend telden
met hulptel-

Tijdens het

n

n

vrijwilligers

ieuwe soorten voge.s dan de

dobberen dan

tervogels

alle

Het totale aantal getelde

ligers

deAmsterdamse

in

watervogels
1/3

jaar (2077).

het winterse weer

in

ijs

de wateren) was

weer eens

lingmet hogere aantallen en

niet

AWD

de

Houtsnip

(0-24),

Kokmeeu

tel-

in

groteaantal-

zee, vlak voor de kust.

;

uit

de lucht, geteld. Alle

willigers kijken terug

en

(0-4)

1

maaronderanderedoor

Rijkswaterstaat, meestal van-

is

hoger (3050) dan vorig
Waren de Smient

Waterleidingduinen (AWD).

(met

soorten vogels
in

aanwezig nu was het

herkenbaar gemaakt.

De voorstellingen van de
Mammies worden gemaakt

Liesje Kleine

Veer

De

meteen

manier wisselen, brengen de

gespeeld

en

door Tjitske

Cnossen en Nicolien van der
Does.

met

Twee theatermaaksters

veel ervaring

Sporen

het verleden

uit

de laatste 'sporen

uit

Edo van Tetterode (1929-1996). Het

1

is

april

van-

kiespijn de wie-

belkontbougie gaat dansen.

om
Oma

de

Dat zou helpen

pijn te

van een dik achterwerk en dat
geeft veel pret

eenvoudig, afwisselend en

is

voor de kleintjes

Kerkman

lijk

is

De Krocht

bij

llja

bij

is

bij

oma

voorzien

de kinderen.

en wil eigen-

indiaantje spelen, ze pro-

Reijngoud

Trombonist en componist

in

Liesje

bij

Reijngoud

is

Jazz

in

komende zondag

alweer een volgend concert

Zandvoort. Reijngoud

zal

begeleid

in

de

worden door

re

wereld.

een ande-

in

Met open monden
de allerkleinste

kijken vooral

naar de voorstelling die niet

Soms is het een
beetje eng maar dan zijn era I-

te lang duurt.

de

tijd

'juffies' die

de

kleintjes

troosten. Klein en groot hebben, iederopzijn eigen manier,

genoten van de voorstelling

thema

het Trio Johan Clement

met Johan Clement op

Zandvoort
wijd

cl

i

nies en

der andere
Angeles,

workshops, onBarcelona, Los

in

Amsterdam en New

Timmermans op contrabas en

Gijs Dijkhuizen

piano, Eric

op slagwerk.

genootschap

tevens een

Reijngo.id

componeert en

rangeert voor de meest

groot aantal jazz en modernklassieke composities

Op

22 februari 1996 overleed Edo van

Met medewerking van

zijn

informatiebron hebben
gevelsteen na
in

kaart

zijn

'kunst

op zijn

cd verschenen. Voor

Reijngoud de internationale

TheloniousMonk Award 2003

met een knipoog'

gekregen.

Van Tetterode.

Om

om

Tetterode

voor. Oorspronkelijk

stond Loera op een

een paar borsten.Tijdens

In

de jaren zestig

is

Loera voor de Familie Jansen gemaakt, die

het beeld te verfraaien

Van Tetterode de wens
lijke helft

zijn leven

uit

dat de vrouwe-

van Loeres opzijn graf zou komen

de Oosterparkstraat het pension Aku-

te staan en aldusgeschiede.Echter.de roze

Aku exploiteerde. Het waren vrienden en

geschilderde tepels op de borsten waren té

achterburen van Van Tetterode. Het beeld

aanstootgevend op een begraafplaats en

werd

destijds op een ludiekewijze onthult

door de komiek Boyd Bachmansdiea Is aan-

denken
Loeres.

lid

werd

in

de orde van de Zilveren

Nadat de familie Jansen het pension

Loera

mocht

niet geplaatst

worden. De fa-

sleepte voorts

Singel Laren Jazz

met

sprak

Hij

Deloitte

Stimulans Award 2003 en de

het beeld een

vrouwelijker aanzien te geven, besloot Van

de vrouw van Loeres

Nederlandse

de

verkocht, ging Loera terug naar de voortuin van

stelt

in

op

com-

als

kunnen brengen.

andere plaats dan nu.

zijn

al

een enkele

Loera
Het beeld Loera

is

positie 'No Substitute' heeft

graf.

zoon Olivier

we op

aruit-

eenlopende bezettingen. Een

afslui-

ting van de zoektocht naar een 'beeldig' dorp.

Tetterode, het beeld Loera staat

in

deZandvoortse bibliotheek.

Orleans.
als

de gevelstenen en beelden van beeldhouwer, kunstenaar, cartoonist en bedenker van het

goed

verzachten.

verhaallijn van de voor-

Waterleiding Duinen.

tekst en foto Nel

I

De

reeks Jazz

met

wege haar

a

Liesje

bied van acteren en regisseren

stellingen

(slot)

het verleden'

zit er

de oma van

voorkinderen en volwassenen.

in

te gast in

Edo van Tetterode
is

op het ge-

sfeer

in als

toeschouwertjes

vrij-

de onvolprezen Amsterdamse

ja

Dit

voorstelling op een simpele

op een

geweldige midwintertelling

,1-

en kostuums, die tijdens de
teksten foto Net Kerkrn

ijs

Dezeworden nietdoorvrijwil-

wa-

Vanwege

er eindelijk

op

len

van de vogelwerkgroep

lers

Zuid-Kennemerland

Sommige

laatste jaren.

(3500 ha)

de kleinere wateren

als er in
ligt.

het open

in

in

In

juni 1996 studeerde Reijn-

pen. Vanaf iggö geeft

hij

Award 2004

de wacht. Voorwaar een

vooraanstaand jazzmuzikant

goud cum laude eerste- en
tweedegraads af aan het

aan het Rotterdams Conser-

gewacht", was het

Hilversums Conservatorium.

vatorium en geeft

taar van de voorzitter van de

Daarbij kreeg

eind 1997 als

aan de grootste en meest

stichting Jazz

tweede Nederlandse student

prestigieuze tromboneop-

Hans Reijmers.

hij

de Amerikaanse graad 'Master

samen met

Bart van Lier les

hij

leiding

derhalve. "O phemhebiklang

tal

aan het

de bigband van het conser-

de laatste artistieke wens van hun vader.

Hilversums Conservatorium

vatorium en verschillende

gang

ensembles.

talen slechts

jaren gaf

hij

les

en de Jazz Studio

in

Antwer-

commen-

Zandvoort,

leiding van Europa. Daarbij

milie besloot om deze kleur te verwijderen,
om zodoendetoch uitvoeringtegeven aan

of Music' uitgereikt. Een aan-

in

leidt

Reijngoud

Hij

al

enige jaren

geeft wereld-

Het concert
gint

om

in

De Krocht

be-

14.30 uur en de toe-

kost €15.

C

Studenten beS.

Gemeenteraadsverkiezingen 2010
In

de aanloop naar de verkiezingen besteedt de Zandvoortse Courant veel aandacht aan

de diverse politieke partijen

3

maart

par-

Zandvoort spelen. We mogen ons gelukkig prijzen met het feit, dat de landelijke trend

op bezuiniging van
zich altijd ingezet

nog toe

sport, tot

in

De vragen van deze week
De meningen

gemeente

zijn

de toekomst ook

2.

Het

doorgevoerd. Sociaal Zandvoort heeft

er

bouwen

een groot bouwplan

in

in

Zandvoort, met

name

in

het centrum. De

het Louis Davids Carré. Vindt

het centrum?

11

dat plan de

Hoe moet Zandvoort

er

de

in

om te korten op subsidies van sportverenigingen.
Zandvoort. Wat is uw mening daarover?

een landelijke trendaan het worden

is

in

onze dorpskern

m
uit

en beeldbepalend. Het terugdraaien

het nieuw vast te stellen bestemmingsplan voor

Bij

moet

zijn

in

de Beleidsnota

voor de te

gewogen. Ook kan worden bepaald dat archeologische en/
of historische geografische

waarden voorrang hebben bo-

ven andere bestem mingen. Gemeentelijk cultuurhistorisch
beleid en

de ten behoeve van bestemmingsplannen

ook

worden betrokken. OPZ

van het mooie en ontwikkelingvan het goede

gewaarborgd wordt. Dus behoud

uit te

voeren inventarisatie van cultuurhistorische waarden moeten daar

resteert,

o.i.

in

is

voor behoud
in

Zandvoort.

Het
is

een landelijke trend aan het worden
op subsidies van sportverenigingen.
VVD heeft sport en lichaamsbeweging een hoge

om te korten
Voor de

prioriteit als recreatief

zou

dom

besparen

zijn

om

en preventief gezondheids beleid. Het

hierop te bezuinigen.

zal later

dubbel en dwars

via

Watje hierop zou

de gezondheidszorg

alsnog betaald moeten worden. Omgekeerd

is

nodig: ju

meer sport en lichaamsbeweging stimuleren. De VVD

ist

heeft

de afgelopen periode, met succes, veel aandacht gevraagd
voor overgewicht

bij

is

die veel

van een dorps karakter. Hier kan opeen

meerins peelt op heden daagse toeristische ontwik-

kelingen.

Het

is

een landelijke trend aan het worden
op subsidies van sportverenigingen.

om te korten

Het behoeft geen betoog dat sporten goed

kinderen en ook ingezet op beweging

in

me aan

Zandvoort

sporten

beleid over

is

in alle

is

voor de ge-

zondheid van iedereen. Alles wat binnen het vermogen van
de overheid
ren

ligt

om

sport te ondersteunen en te stimule-

moet dan ook aangewend worden. Maar ook

verenigingen

ligt

bij

sport-

een verantwoordelijkheid. Dit betekent

dat besturen van deze verenigingen op zoek

naar samenwerkingsverbanden

als

moeten gaan

het alleen niet red-

zij

het bevorderen van de actieve deelna-

2010 wordt het

voor de begeleiding van topsporttalenten. Zandvoort kan

te korten

Beleid

omgeving gerealiseerd worden

worden gesteld om
in teamverband aan wedstrijden te kunnen meedoen. De
stichting Topsport Ken nemerland is voor onze regio namens
NOC/NSF de aangewezen instantie die moet zorgdragen

een landelijke trend aan het worden
op subsidies van sportverenigingen.

is

om

moet worden.
Midden boulevard-gebied

beter gecontroleerd

bijvoorbeeld, het

in,

den. Gehandicapten

van de kleinschaligheid en de gezelligheid.

Het

anders

ligt

creatievere, speelse wijze een

maken

het herzien van bestemmingsplannen die-

het centrum, waarin de authenticiteit en kleinschaligheid,

nog van

van

is

historische locaties voor het

Zandvoort, zoals beschreven

in

beleidskeuzes.

OPZ

nen cultuurhistorische belangen zwaarderte worden mee-

wat

er

dit veel

Dat

Cultuurhistorie, richtinggevend
be-

was in het centrum drievoudig te
gebruiken. Parkeergarage met daarop scholen en bibliotheek
en daar bovenop weer woningen. Dat is niet de norm voor
het centrum, maar voor het Louis Davids Carré. De norm voor
het centrum is vastgelegd in de structuurvisie en wordt uiter

PvdA vindt dat

waar geen sprake

toerisme

er

gaan zien?

de grond die

in

sfeer-

beperking van hun mogelijkheden en kan aanleiding ge-

mening dat het belang van

de toekomst

Doorhet gebrekaan bouwgrond heeft de gemeenteraad

om

is

van bouwvolumes betekent voor huiseigenaren een forse

ven tot plan schadeclaims. Ziedaar het dilemma.

Hoe moet Zandvoort

gewerkt

voor de individuele

gaan zien?

uit

Dat staat haaks op het beleid

sloten

als

ook voor waken dat hierop niet

niet!

zijn:

verdeeld over het

zelf realiseert

norm voor de toekomstige ontwikkelingen van
toekomst

is

van groot belang en zullen

bezuinigd wordt, nu niet en

i.

hier niet

voor sportactiviteiten, zowel voor verenigingen

sporters. Wij vinden sport

in

week de

stellen wij iedere

de gelegenheid te reageren op een tweetal vragen of stellingen over thema's die

tijen in
in

Zandvoort. Tot aan

in

leeftijdscategorieën.

In

de periode 2004- 2010 geëvalueerd. De nieuwe

raad zal het beleid voorde periode 2011

-2014 bepalen. OPZ

moeten

in

staat

daarbij een positie verwerven voor het

accommoderen en

faciliteren daarvan.

van mening dat het ingezette beleid waar mogelijk moet

is

worden gecontinueerd. Bepalend

CDA

daarbij zal zijn of deforse

bezuinigingen waarvoorwij ons geplaatst zien dat toelaten.
Niet denkbeeldig dat ook

cyslag

is

vereist

om

bij

sportverenigingen een efficien-

dat mogelijkte maken.

voor kinderen. Denk onder andere aan deskatebaan aan de

Hoe moet Zandvoort

Tollensstraat.

HPvdA

in

Hoe moet Zandvoort

Hoe moet Zandvoort
de toekomst

uit

er

gaan zien?

Aan het aanvankelijke bouwplan voor het

in

de toekomst

er

gaan zien?
dat er ingespeeld wordt op de

in

Zandvoort, zullen

uit

altijd verschillen. In

deze verschillen

zit

om

in

Zandvoort te

wen-

blijven

wonen entewerken.Elkplan heefteen andere dimensie. In
het Louis Davids Carré (LDC) willen we inzetten op ouderenhuisvesting en op de locaties van het

Wim

Gertenbach

bezien kunje een opzichzelfstaand bouwplan niet als

ia weg op jongerenhuisvesting. Er
moet worden ingezet op kleinschaligheid in woonwijken en

aanwijzen.

geen hoogbouw! Het plan middenboulevard heeft veel te

juist

Louis Davids Carré

meer program ma toegevoegd tene in de daar meer won ingen voorouderen en starters te kunnen realiseren.
Afgezet tegen de omvang van bestaande panden voorzag
het oude bestemmingsplan Centrum naar onze mening
reeds in te ruime mogelijkheden voor schaalvergroting. Want
juist de kleinschaligheid van de aanwezige bebouwing in
is

uit

CDA Zandvoort wil

lijkheden en kansen voor hen zijn

er

gaan zien?
De meningen over de ma nier waarop gebouwd moet worden

in

de toekomst

Het

sen van de Zandvoortse inwoners zodat er voldoen de moge-

opzI

het

de kracht waarmee

visies tot

stand komen.

In

dat

licht

norm
Waar we het wel over eens zijn is het idee dat
nu afgelopen moet zijn met de al veel te ver gevorderde

afbraak van karakteristieke, a ut h ent ieke delen van

dit

dorp.

en, waar mogelijk, behouNieuw te ontwerpen bebouwing moet het oude
De

College en aan de Sop h

veel belastinggelden capaciteit gekost, we willen investeren
in

de ontwikkeling van Nieuw Noord. We willen met betrok-

bouwen

Deze moeten worden gekoesterd

kenheid van ondernemers en bewoners woningen

den

op het huidige industrieterrein en op de locatie van de voor-

blijven.

karakteristieke Zandvoortse dorpskarakter versterken.

malige waterzuivering een nieuw bedrijventerrein realiseren.

-

Zandvoortse Courant

Het

om

een landelijke trend aan het worden
te korten op subsidies van sportverenigingen.

jongeren.

is

Sporten

is

gezond, zowel voor het lichaam

als

Het Zandvoortse sportbeleid moet gericht
tijden. Sport,

meer bewegen,

is

tevens ondergronds parkeren voorde

voor de geest.

zijn

op

essentieel voor een

goede

en sociale functie voor individuen en de Zandvoortse

gemeenschap
zullen voor

als

geheel. Sport- en culturele activiteiten

minder draagkrachtigen, ouderen en gehandi-

capten beschikbaar moeten

zijn.

Het

hoogbouw en

CDA Zand voort

hecht

is een landelijke trend aan het worden
op subsidies van sportverenigingen.
De sportvoorzieningen in Zandvoort zijn op een behoorlijk
niveau en dat moet zo blijven. Ook met de mogelijke bezuinigingen in het vooruitzicht moet niet gekort worden

op sportvoorzieningen en de sportverenigingen. De sportgewicht, ze

waar nodig. Het CDA

is

ook belangrijk

zijn

zijn

laagdrempelig

de bestrijding van over-

in

nummer

•

tweede Scheveningen en

dit

is
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04 februari 2010

•

voor Sociaal Zandvoort van

met het open

essentieel belang. Wij zijn zeer tevreden

om te korten

verenigingen

in

uu rt)bewoners, geen

Het

Zandvoort moet de sportverenigingen financiële en organisatorische ondersteuning bieden

(b

op straatniveau.

rakter van de bouw,

aan een bloeiend (sport) verenigingsleven. De gemeente

voor het realiseren van een overdekte ten nishal

lekker veel groen

\

alle leef-

gezondheid. Ook heeft sport een belangrijke maatschappelijk

de mogelijke toekomstige projecten willen

In

bedoeld voor iedereen en moeten derhalve

er

beschikbaar komen. Tevens

een voorstander

is

zijn

ka-

geen massaliteit ontstaat.

Een ander belangrijk punt voor ons

altijd al

dat er meer woningen

is,

de parkeergarage, waarvan wij

geweest een noodzaak. Door

de komst van de Brede School, openbare bibliotheek en de
ruimte voor sociaal-culturele activiteiten, wordt een open
karakter gecreëerd en dit gegeven
Er

is

zelfs

is

voor ons zeer gewenst.

gedacht aan de weekmarkt en een huisartsencen-

trum. Kortom, wij
dit project

blijven.

waardoor

en

met

Sociaal Zandvoort zeer content

zijn als

zijn

ervan overtuigd dat hiermee

iets

van de

voormalige allure van onze badplaats terug komt.

sportpark

Duintjesveld en een nieuw kunstgrasveld ter compensatie

van het afgekeurde veld.

D66

GBZ

Hoe moet Zandvoort
in

Hoe moet Zandvoort
in

de toekomst

de toekomst

uit

Om te voorkomen

er

gaan zien?

uit

een landelijke trend aan het worden
om te korten op subsidies van sportverenigingen.
We mogen ons gelukkig prijzen met het feit, dat de landelijke trend op bezuiniging van sport, tot nog toe hier niet

Het

Zandvoort verdient het behouden van bestaande bebouwing
waarbij rekening gehouden dient te worden

met de

haal-

er

is

gaan zien?

dat

in

doorgevoerd. Sociaal Zandvoort heeft zich

men

nu

tot

een scheiding van de woon- en toeristische functie.

Het toeristische gebied

krijgt

dient het oude karaktervan Zandvoort gewaarborgd en ver-

het dorpsgebied

In

worden. Een van de kernwaarden
Het Louis Davids Carré heeft

zijn.

ook voor waken dat hierop
de toekomst ook

niet en in

niet bezuinigd wordt,

niet!

meer ontwikkelingsmogelijk-

heden voor toeristische bedrijvigheid.

moeten zoveel mogelijk behouden blijven. In het centrum
geen bouwmogelijkheden meer zonder dat bestaande
bouw daarvoor moet wijken. Nieuwbouw moet dan passen
in het bestemmingsplan, voldoen aan de welstandsnota,

heid

voor de

als

individuele sporters. Wij vinden sport van groot belang en
zullen er

sterkt te

ingezet

altijd

voor sportactiviteiten, zowel voor verenigingen

de toekomst het toerisme het be-

staande dorp ongebreideld nog verder aantast, wil D66 ko-

baarheid ervan. Panden met een historische achtergrond

zijn

is

in

COLUMN

POLTIEK

zal kleinschalig-

Graaien maar!

dat opzicht goede

beeld kwaliteitsplan, en de cultuurhistorische beleidsnota.

woningbouw aan de noordzijde,
maar ook slechte delen, zoals het identiteitsloze nieuwe
plein. D66 streeft naar een kleinschaligere projectmatige

Je

Zandvoort moet een gezellige kleinschalige karakteristieke

aanpak

parkeermeter stond op de

schoven, het parkeren

voorpagina van dat verkie-

weer van stal gehaald. En
nu komt uitgerekend de
met een nieuwe par-

indruk houden en

moet juist

ken baar

voor veel toeristen de aanleiding

te

zijn, dit

is

komen en soms langer

daarin groots uithalen en her-

te blijven.

om

De strandtoerist moet

om

ook ons mooie dorp te bezoeken, juist

hier zou aan-

dacht aan gegeven moeten worden. Het Palacegebied kan

zodanig worden volgebouwd dat er geen open plein meer

GBZ

daarom ook tegen het bestemmingsweek wordt de "Nota Grondbeleid 2010"
besproken. Dit heeft gevolgen voor de toekomstige bouwplannen. Grond uitgeven in erfpacht kan de bouwkosten

over

blijft.

heeft

plan gestemd. Deze

aanmerkelijkverlagen en dus kosten besparen.Degemeente

houd hierdoor wel

grip

op ontwikkel in gen. Goede duidelijke

en open afspraken moeten hier welaan ten grondslag liggen.

Het

om

is

een landelijke trend aan het worden
op subsidies van sportverenigingen.
flink gepromoot worden, er mag een redelijke

te korten

moet

Sport

in

het centrum

waardoor beter op

kwaliteit gestuurd

kan worden. De diversiteit wordt hiermee ook verhoogd.

moest toch even goed

kijken

wie daar nou

bij

die

zingsfoldertje vorige week.

hier

middels een mooie aantrekkelijke boulevard uitgelokt wor-

den

delen.de veranda-acht ige

Het

is

een landelijke trend aan het worden
op subsidies van sportverenigingen.

De arme man stond

om te korten

Sportbeoefening

is

erg ontspannen

een belangrijke bijdrage aan de volksge-

zondheid, het leefklimaat en de ontplooiingsmogelijkheden.

Daarom

bij,

er niet

alsof

hij

net de kleine lettertjes gelezen had

met de bedragen

Middenboulevard

Een vignet voor Zandvoorters

waar

ze vrijwel overal

mee mogen parkeren

de aanwezigheid en de instandhouding van

die voor een uurtje parkeren

worden gevraagd. Of was de

niet het idee

machine net weer kapot?

dit

Aan de kop boven het

men

D66

wil

ook

in

deze moeilijke economische

tijd

de sportsector en het verenigingsleven voldoende ruimte
en (financiële) ondersteuning geven.

D66

wil een proactief

kel viel niet
In

te ontkomen.

koeienletters stonden er

sportbeleid en zal zich inzetten voor een meerjarenbeleid

twee woorden,

waarbij de gemeente een

daad

la

ngete rm nvis ie ontwikkelt ten
ij

arti-

die inder-

direct associaties op-

aanzien van huidige en toekomstige sportaccommodaties

roepen met het parkeren

en sportactiviteiten. Sport geeft ook een handreiking

Zandvoort: Graaien maar!

strijd

tegen overgewicht. D66 wil gezonde voeding

de school stimuleren, naast meer sport en

in

in

en

spel. Alleen

de

om
met

Maar wie

is

die

man

in

nu ook

is

keerservice?

voorzieningenniveau en daarmee een zorg voor het gemeentebestuur.

wat

WD

voldoende sportfaciliteiten een belangrijk aspect van het

zijn

zijn

naar de achtergrond ge-

keu
uit

is

van de VVD,

overgeno-

ig

het parkeerplan

Gemeentebelangen

van

Zandvoort (GBZ). Een raads-

commissie werkt nu concrete plannen uit en

GBZ

is

is

mee

eind van dit jaar

daar

klaar.

bang dat de vergun-

ningen onverantwoord duur

alweer? Natuurlijk! De wet-

voor de inwoners gaan

uit-

week woens-

bijdrage van de gebruiker verwacht worden.

gezonde voedingen voldoende beweging kunnen jongeren

houder van de VVD. Juist ja,

vallen. Vorige

krachtige

gezond opgroeien. Speelruimtes

de wethouder die zelf over

dag werd de raadsvergade-

lingen

goed voorde leefbaarheid.D66wil

het parkeren gaat.

ringvan dinsdagvoortgezet,

Minder draagmoeten geholpen worden, de bestaande regemoeten kenbaar gemaakt worden. Vernieuwen en
meegaan in de is belangrij ken daar moet de gemeente, waar
mogelijk, in voorzien. Extra aandacht moet gegeven worden
aan jeugd tussen de 12-16 jaar omdat die veelal afhaken op
deze

leeftijd bij

in

wijken en buurten

zijn

m uit ifu net ioneleb uiten

speel ruimtes ontwik kelen, zodat er een verbinding ontstaat

tussen het schoolplein, de speelruimte en het sportterrein.

Dat graaien heeft

hij in

ie-

der geval vier jaar keurig

volgehouden. Nooit enige
moeite gedaan

een sportclub.

om

te voor-

komen datje minimaal 60

GROENLINKS
Hoe moet Zandvoort
in

de toekomst

Het huidige LDC
de creatieve

lat

uit
is

Hoe moet Zandvoort

er

gaan zien?

in

een goed begin. Van GroenLinks

toch nog een stukje hoger,

in

mag

het voordeel

de toekomst

uit

er

gaan zien?

Sociaal Zandvoort vindt de huidige opzet van het project Louis Davids Carré een

aanwinst voor de gemeente
dat wij voor ogen

van de Zandvoortse inwoners. Daar bedoelen wij mee: leu-

Zandvoort. Het voldoet aan het

meer sociale woningbouw. Dat laatste
vooral voor gericht op starters op de woningmarkt en de

hebben, betreffende het centrum van Zandvoort. Er

kere architectuuren

profiel,

is

im-

mers geen grootschalige hoogbouw gepland, het wordt geen

met het parkeren als onderwerp en juist de vertegenwoordigervan GBZ was verhinderd. En dat

is

zuur. Het

standpunt van GBZ ontbrak

eurocent kwijt bent voor

en de partij vreest nu lege

een boodschap van twee

straten, toeristen die uitwij-

minuutjes. Of tot een voor

ken naar

iedereen aanvaardbaar par-

wél kunnen parkeren

keerbeleid te komen, ook

en

in

de wijken.
Het parkeren

een van de

onderwer-

pen voor deze verkiezin-

De

een Zandvoort

dat verandert
is

belangrijkste

gen.

Noordw ijk waar ze

perikelen rond de

in

een

slaapdorp.

En als

GBZ nu eens

geen

enkele zetel

meer

haalt?
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Elvitaal Reform, Kruiden

"ZFM Zandvoort 20 jaar

op de markt

en Voedingssupplementen
in

Zandvoort.

live"

ELKE Woensdag aanwezig!!
Dinsdag 9 februari bestaat

Om

dit te

ZFM Zandvoort

precies 20 jaar.

vieren nodigt het bestuur alle medewerkers,

ex-medewerkers, sponsoren, adverteerders
en andere belangstellenden uit
voor de receptie op 9 februari 2010.

Elvitaal
*
*
*

aan zee
Boulevard Paulus Loot 28
2042 AD Zandvoort

Locatie: Take Five

18.00 tot 20.30 uur
Muzikale omlijsting: Ruud Jansen

Tijd:

Wij rekenen op

uw

Cranberry Capsules

Voor een gezonde blaas
Rijk aan fruitzuren
Geschikt voor vegetariërs

60 capsules £ 9,95
150 capsules € 19,95

Tegen inlevering van deze
advertentie aan de kraam:
150 capsules € 17,50

komst!

"Zegt het voort, zegt het voort"

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

I

DANCE CLASSICS

AVOND
ECIALE BARCR

DVOORT

O.L.V.

IER KEUR

BAR
BATTLE

februari

LOCATIE: F.,

AANVANG: 20:00
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Zandvoortse Courant

nummer

•

05

•

04 februari 2010

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving
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Dorpsgenoten

Weinig of geen

meer voorlopig

vorst

teksten foto Nel Kerkman

De

Ina
Wat een

gezellig en hartelijk ontvangst kreeg ik

Ina aan

bij

de Hogeweg! Meestal duurt een dergelijk interview onge-

maar door de

veer een uurtje,

was

vele leuke verhalen

er

doopt

sen beheerd,

want

Ina

Houtacademie gedaan met het idee om eventueel
vierjaarwerken

bij

werd

Canada

in

ruim

uiteindelijk

het Houtvoorlichtingsinstituut!

gevuld kon worden.

werd

a

en

Is

Door de mobilisatie

kind

ig
in

in

1930

in

Amsterdam geboren.

1939 werd haarvader, die reserveof-

met

hebben

al

Ina en Hein hotel

Hoogland zestien jaar

gehad, voordat het eind 1975 verkocht werd en

aan de Hogeweg kochten. Door

zijn

zij

vele contacten

het huis
in

de to-

we

Toen het huis gekocht werd, bleek

ter

Publieke

Werken (PW) en was

in zijn vrije tijd

diegenen had

verdienstelijke schilder en

meegegeven. "Na de HBS-B heb

Ina

ik

ook aan dochter

hij

eerst

Academieklas van Jeroen Voskuil gekozen

een zeer

voorde

al:

voorbereiding op de Rijksacademie, maar
uiteindelijk bleek
niet het heilige

vuur van een

hebben en besloot
stoppen. Wat

ik

volgens mijn vade

ik

na

ik

artiest te

daar

zij

Noortje", vertelt Ina
zij

kwam

ling

Meubilering

zij

als

heeft.

die

zij

maartevens

bij

PW

die tijd ontwierp

In

11

ij

jaar gewerkt

zij

zelfs
tn

op kamers te

daar

zij

een

stoel,

bij

haar gezellige

//}

ook;

zij

zij

dus

had zangles gehad van de befaamde Bep Ogterop

en zowel solo

bij

Jordaanshows

als

Prent en haar moonglowtrio' heeft

met haar eigen
zij

trio 'Ina

jaren lang opgetreden,

Bij het opmeten en maken van nieuwe tekeningen voorde
Stadsschouwburg in Amsterdam in deja ren 50 had zij al eens
kennis gemaakt met Hein Hoogland, die toen nog getrouwd
was met Lia Dorana.Om een lang verhaal kort te maken: in

1963 traden Ina en Hein
al

in

het huwelijk. Via via had Hein

eerder het toenmalige seizoensgebonden pension 'Mon

Plaisir'in

de Westerparkstraat gekocht, dat later werd

omge-

zoveelste sneeuwsituatie.

zuidoost vanaf

bij

ons naar

mo-

dit

ment. Daarmee wordt nog
Inmiddels

is

het bekend dat

de sneeuwrijkste winin

huis

vamg79. Toen was
kouder dan
viel

dit

is

het einde

het veel

eens een keer 6 graden
worden in het Za ndvoortse.
Na een dinsdag waarop het
katten en honden regende,
viel het weer op woensdag

veel la-

bij

gere temperaturen.

Er

zachtere lucht meege-

nomen en aan

van de week kan het best

seizoen en

de sneeuw

iets

die

hebben sinds

overigens een zeker

mee met een

vriendelijk

verband tussen een koude

gende februarimaand, dus

Een ijskoude periode -zo-

louter op grond van dit ge-

als vorige

in

overleden,
actief.

het bestuur van het Cultureel

geven zou

je

kunnen zeg-

gen dat de sprokkelmaand

de Kortebaandraverijen organiseerde

de neiging heeft

is

om

ook

koud(er) uittegaan pakken.

de hond Sparkey. Nadat hun

herdershonden overleden waren,gingen

zangeres. Die kwaliteit had

de druk

boven Noordoost-Europa.

De wind gaat

Centrum, de WV, was actief betrokken

Een apart verhaal tot slot

als

oostwaarts koersen.

lijk

Tegelijkertijd stijgt

zaterdagochtend met de

januari en een daaropvol-

eindelijk

op

afgelopen

was

is

Zandvoort zeer

Het gezin Prent was tevens muzikaal, moeder speelde piano

trad Ina

Neem nu

Zo zat

in

huis.

PW

gend.

vele vakanties naar o.a. Ibiza en

en vader klarinet. Tijdens het feest ter gelegenheid van ioo
jaar

n iet

veel

een heel bijzon-

de autovierdaagse.

o Hoogland-P^

zien een opdringerige

Spanje. Hein, die helaas op 26

december 2002
ook

waa

terecht

opzichter/tekenaar

tijd

is

dere vriendschap ontstaan met

met veel verve.

rond 1950 op de afde-

nu nog te pronken staat

enige

en gezien de grootte van

bleef. Hieruit

heel technisch onderlegd bleek te
zijn,

Heuvel en

geen enkel probleem dat

niet alleen overschil-

derstalent beschikte,

v.d.

het huis vonden Hein en Ina het

name aan orang oetan

Aangezien

al

wonen

twee ja ar te

daarna vooral miste

waren de gratis bezoekjes aan Art is
en met

André

Kennemerland.

We

depressie ver ten wes-

Guus Hermus en zijn vrouw,
Simon Carmiggelt (die zelfs getuige was bij hun huwelijk)
tot Freddy Heineken aan toe. De vele portretten in de gang
zijn hier nog steeds getuigen van. Van meet af aan
was ook Jeanette Harder (bij velen zeer bekend door haarwerk bij deVW) in beeld.

artiesten, zoals

het

Zuid-

in

ten van Ierland geleide-

bekende en beroemde

bij

was

blijft

echt tot de ver-

neelwereld werd het ook daar een zoete inval voor heel veel

Kitty Jansen, grootste vriend

deel van de tijd

echter wel droog

beelding. De veelvuldige
sneeuwperi kelen waren
meer in het oog sprin-

de kou

muiden overgeplaatst en het gezin
in Amsterdam aan de Nassau ka de

IJ

januari-

graden tegen normaal

bijna 2,9 graden. Toch sprak

ging [na naar de meisjes HBS. Vader Prent was ambtenaar

was, tijdel ijk naar

allesbehalve

de koudste januari sinds 1987!

Zandvoort en Bentveld
kwamen uit op een gemiddeldetemperatuurvan zon

ging natuurlijk mee. Terug

ficier

zelfs

-0,2
Al

Ina Prent

het

sinds 1997. In het noordoosten van Nederland

had ondertussen een cursus aan de

of Con go aan de slag te gaan, doch het

zoveel stof dat haast de hele editie van de krant hiermee

men-

louwmaand was

want we noteerden pardoes de koudste

maand

Hotel Hoogland. Het hotel werd door diverse

in

voorbije sneeuwrijke

lauw,

Hoogland-Prent

weerkaarten

in

boven
even
bij

10-12 graden

nul. Die optie

werd

de hoed getoverd

uit

het Europese

weermo-

Deze week

zullen

Spanje geleid door de Neder la n der 'Pedro'. Een

is het wat minmet nogal kwakkeligweer.Soms kan erwat

del afgelopen zondag.

der koud

foto van Sparkey, een leuk zwart hondje dat echter getrau-

neerslag vallen. Meestal

ratuur)

gewoon regen, maar (natsneeuw kan ook nog
als de tempe-

www.weerprimeur.nl

zij

terecht

bij

organisatie

in

de

site 'Animals in need,

second chance', een

matiseerd was door de slechte behandeling dooreen zigeunerfamilie, gaf de doorslag en zo

kwam

het hondje een jaar

geleden naar Zandvoort. Als mensen de beide dames

dorp tegenkomen met een kleine buggy "Nee, er

babyin,het

is

Na een aantal zeer gezellige uurtjes moest

nemen van
terug

om

ligt

in

het

geen

het vervoermiddel van deze bijzondere hond!"

Ina

en Jeanette, maar

ik

ik

te)

wel vallen

ratuur beneden de

3

de

zat- zal er

Hetzalevenmin boterzacht

worden met

gende week weer

iets af.

week nog

waarschijnlijk niet komen.

Waarschijnlijk koelt het vol-

Ina en Jea nette uit-

op zoek naareen andere hond. Via internet kwamen

schijnende februarizon.

het

We

overwegend

normale weer (qua tempe-

nog wel enige

tijd

behouden.

Meer weerinfo

is

er

op

gra-

Mai Putto

den uitkomt. Het grootste

helaas afscheid

kom gaarne nog een

keer

te luisteren naar de vele boeiende verhalen.

2

1

Zon

20%

20%

25%

50%

Neerslag

35%

35%

25%

25%

zzo. 3-4

ozo. 3-4

x>

annnnmmB pwbvmpewüK
Kijkdanwateen knappe

Fortuna.

igen, die

kan zo ontzettend
schattig kijken. Fortuna,

of Fortis voor vrienden,
iseen turkse herder van
4,5 jaar. Hij

is lief

dereen die met

voor

Nou heeft

hij

ie-

iets lek-

komt

kers langs

lopen.

geluk,

want de meeste verzorgers hebben altijd wel iets lekkers in hun zak. Verder maakt Fortuna zich bijna nergens
druk om en loopt hij als een lammetje met je mee. Ei
staat wel duidelijk 'bijna', want als hij een andere reu
zit,

zie je

Dan kan
hij

ineens een hele andere kant van onze
zich

hij

Fortis.

ontzettend druk maken, en niet omdat

zo graag wil spelen...

socializen en

Met

teefjes wil

ook met katten gaat

hij

hij

wel graag

goed om.

We zoe-

ken voor deze prachtige jongen een huis met een grote
tuin,

waar

hem op

hij

de ruimte heeft,

hem

stap gaan en

Kom kennismaken

mensen

bij

die lekker

met

veel knuffelen...

Fortuna

in

het Dierentehuis

Kennemerland aan de Keesomstraat 5. Openingstijden:

maandag tot en met zaterdag van
5713888 of

kijk

n. 00 tot 16. 00 uur. Tel.

op www.dierentehuiskennemerland.nl

Kortingsactie op
neutraliseren van katten
Zoals ieder jaar organiseert de Dierenbescherming afdeling

Haarlem

&

Omstreken weer de populaire kortingsacvan katten. Vanaf 1 febru-

tie

op de castratie en

ari

2010 kunnen particulieren een korting van

sterilisatie

€

10 krijgen

op de kosten van de operatie.

Met deze

actie

IIADIO + TV N()()RI]-HOLLAND
RTV-NH

is

de publieke regionale omroep voor de

provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland
is

bovendien de officiële rampenzender van de

provincie. Frequentie:
(kabel). Zie

FM

87.9 (ether) of

FM

u

een

for-

via tel.
dier-

dbhaarlem.nl. De Dieren-

nen de gevolgen, ongewensnog
meer katten in Nederland,
worden vermeden.
te nesten kittensen dus

Geïnteresseerden kunnen

op maandag t/m vrijdag
tussen
in

ii.

00 en 16.00 uur

het dierentehuis

Ken-

nemerland, Keesomstraat
5,

CL

Ook kunt

mulier aanvragen

enbescherming. haarlem@

93.3

voor programmering: www.rtvnh.nl

vullen.

023-5343440 of e-mail:

tij-

hun huisdier

laten 'helpen'.AIIeen zo kun-

dig voor kiezen

RTV N-H

wordt nog

eens het belang benadrukt
dat katteneigenaren er

een kortingsformulier

in-

bescherming Haarlem

stelt

100 formulieren voor deze
kortingsactie beschikbaar.

Op =op!
De meeste dierenartsen

uit

de regio doen met de actie

mee door

een eigen extra

korting per ingreep te geven. Informeer ernaar
dierenarts.

bij

uw

Zandvoortse Courant

weer van

Repetities jeugdtoneel
Vorige

week

zijn

oude gasgebouw aan de Tolweg, weer van

zolder van het

kinderen

de

in

de repetities van de jeugd van toneelvereniging

leeftijd

van

13

tot 16 jaar, heeft zich daarvoor

start

Wim

Hildering,

op de

gegaan. Een dertiental

Wim

05

04 februari 2010

•

van de middelbare scholen

Hildering gaat spelen

mogen

aangemeld.

nummer

•

start

Het stuk dat de jeugd van

ergens

in

vraag.

Nederland

juni opgevoerd zal

worden, een

ze zelf uitkiezen.

Deze week hebben ze van uit

rol

krijgen

Maar wie

niet

is

de

helpt!

waagt

de leidingeen zestal stukken

die nietwint! Lijkt hetje leuk

De aar beving

gekregen waaruit ze moe-

om ook op een

wereld op

ten kiezen. Daarbij geldt dat

manier begeleid te worden

ene na de andere act ie wordt

naar een carrière

opgezet

om

geld

zamelen

stemmen

de meeste

Ook

gel-

professionele

als

toneel-

kop gezet. De

zoveel mogelijk

om de dui-

speler of —speelster? Ga

Hildering altijd open voor

dan op de maandagavond

zenden slachtoffers

geïnteresseerden. Of die

ook

komende

het

bij

stuk,

dat na de schoolexamens

te

in

de

Haïti heeft

in

zijn

staat de deur van

den.

in

Haïti

na 18.30 uur naar het oude

te helpen. Natuurlijk kan

gasgebouw aan de Tolweg

ons land niet achterblijven.

en meld

De tv-marathon 'Nederland

je aan.

met

helpt Haïti'

Linda,

Beau

en Jeroen leverde 41,72 miljoen euro op. Het bedrag
i

!

is

verdubbeld door minister

Wat uitkomt op

Koenders.

83.448.252 miljoen euro.Met

DeZandvoortsetoneeljeugd
krijgt

daar

tie les in

in

Het
en

eerste instan-

is

een

om

omgaan met

gaat ze bijna met speels ge-

aties die ze vanuit

mak

opgedragen

af. Zij

sa

van

krijgen les

gisseurEd Fransen,

re-

nauwe

in

te horen,

hoe deze creatieve

zien,

jongeren

improvisatie en dat

lust

situ-

de leiding

krijgen. Vooral

diverse emotionele situa-

men werking met zij nassiWendy Jacobs, Hein

ties als boos,

ook geen probleem voor

dan kaan de vele BNN'ers,vrij-

Fransen en

willigers,onzeeigen minister

om

zijn

assistenten

kandidaten naar voren

te krijgen voor

hard nodig met

presidenten natuurlijk de

een nieuw

onderdeel. Deze lessen

name

zijn

als er

Jij, ik,

Nederland

We

landje.

kij-

het Nederlandse

kers.

volk.

een

is

klein

om

staan bekend

bang, verdrie-

tijdens een voorstelling plot-

onze molens, kaas en tulpen.

wordt

seling rare zaken gebeuren

Amsterdam om de sex, drugs
en rock&roll. Maar waar wij

stenten

tig en vele anderen,

Schrama, Kevin Marcus en

geoefend en ze hebben er

(improvisatie) of als detekst

Mark Versteege.

duidelijk zin

dan

een bepaalde emotie vereist.

in.

Het

is

Nederlanders vooral be-

als

om

kend

om

j^ Benji]^a^hip-ti|^fe

What's Happening?
Zaterdag 6 februari:

toch wel

is

een va-

liep ik tijdens

kantie

Egypte op een markt

in

inCaïro."Wheredoyou come

Verlangjeookzonaardezomer?Kunjenietwachtentothet

zo-

merseizoen weer begint? Hier dan een voorproefje: Bloomindale

XXL geeft een

staan,

onze gierigheid. Jaren

geleden

exclusieve

Warm

up partyl Met

DJ 's als

Helder Ricky Rivaro, Lucien Foort, Daniel Bovie

&

Glenn

from?", vroeg een vrolijke

koopman aan

Egyptische

mij.

"From Holland", antwoordde

Roy Rox,

Shermanology en AlexCruz kunnen. Deze DJ's zul je de komende
zomer bij Bloomingdale vast vaker tegen het lijf lopen! Locatie:
The Sand, Amsterdam. Tijd: 22.00 tot 05.00 uur. Entree: €17,50

"Aah, Holland. Kijken,

ik.

ken,
in

maar

kij-

niet kopen!", zei

hij

perfect Nederlands. Ja, wat

moetje daar nou opzeggen?
n

Theater Fabriek Amsterdam worden op

maandag

8 februari twee benefietvoorstel-

ling georganiseerd.

Het eerst geplande con-

eert van 19.30 uur

al

is

uitverkocht.

is

nog

om

plaats.

Op zoek naar Mary

Poppins (Sophie Veldhuizen, Rosalie de Jong
en winnares Noortje Herlaar), zullen

Maar voor een

de extra ingelaste tweede voorstelling
21.30 uur

de drie finalisten van

lied

samen

zingen. Daarnaast geeft de cast van

FullMontyeenspetterendeshowwegtijdens
deze bijzondere avond.

Zaterdag 6 februari:
Vijfjaar Superstijl
Superstijl bepaal

in

jij

Om

Niks.

moet gevierd worden! Bij
draait! Bij binnenkomst krijg je

Patronaat, dat

wat de

een stempas waarmee

DJ

je bij elke

ronde

min) kunt kiezen

(15

Uit verschillende muziekstijlen. De muziekstijl met de meeste
stemmen wordt de volgende ronde gedraaid. Special guest deze

Musicalliefhebbers kunnen genieten van
een avond vol grote
List,

namen

René van Kooten,

zoals: Liesbeth

William Spaaij en Rudy Hellewegen

Burleson, Kim-Lian van der Meij en niet te

Helpt. Joop van de
stelt

zijn slechts

enkele

van de ruim zestig musicalsterren die be-

komen optreden

tijdens de

zal

bijdragen aan de slachtoffers van

de aardbeving

in Haïti.

handen van, niemand

De presentatie

|

gespeeld door Richard Groenendijk. En ook

is

in

uit

Hairspray,

Tijd:

DJ Paullie. Locatie: Patronaat,

paar slippers gekocht, een

sichtkaarten.

23.00 tot 04.00 uur. Entree:

€10

Ik

ter be-

Woensdag

a

af te dingen,

Leeftijd: 18 plus.

Noteer

10 februari:

in je

agenda: Helden voor Helden, benefietfeest voor

Fight Cancer in

Jimmy Woo

serieuze zaak kan
staat

€ 49 en € 59

wat

Tickets, tel.

te koop via See

in

zijn,

in

bewijst

Amsterdam. Dat feesten een
Jimmy Woo. Het benefietfeest

het teken van Fight Cancer, een label dat

0900-1353 (45cpm) ofwww.see-

De opbrengst komt geheel ten goe-

de aan Giro 555 en de Stichting Projecthulp
Haïti. Voor meer informatie kun je een kijkje

nemen op de website van

Stichting Musical

Helpt: www.musicalhelpt.nl

begint de avond met een

live

ondermeer

Zo, kijk

maar eens hoe

De opbrengst van de veiling komt geheel te
Fight Cancer Line-up met o.a.Marnix.Johnnyde Mol, Den nis

n der Geest, Jaziah Yes-R
:

Locatie:

ook houden.

Nederlanders kunnen

als

gul wij

zijn. Wij

helemaal niet zo gierig

zijn

'men' zegt. Hongersnood

Zuid-Afrika?

op de

\

ir.

hij

DeTsunami

in

Azië? Nederland staat gelijk

chefRamonBeuk.Optredensdaarbijvano.a.BoomCh
Dolf Jansen. Van 21.00 tot 04.00 uur barst heffeest

uw held!

Het wis-

mocht

on stage cooking diner met top-

Christie's.
in

het

Egypte

in

is.

selgeld

in

zijn

hem

heb

bedrag betaald. Zonder

Haarlem.

fondsen werft voor kankeronderzoek. Van 18.00 tot 21.00 uur
Kaarten

tickets.nl.

I

ninder dan, Edna Turnblad

Ende Theaterproducties

De Theater Fabriek Amsterdam

schikking.

twee

benefietconcerten, waarvan de opbrengst

geheel

de

Sander en

heel gebruikelijk

vergeten Jim Bakkum. Dit

langeloos

zijn

initiatiefnemers van deze benefietconcerten

Douwes, Stanley en de oprichters van de Stichting Musical

Pia

zijn DJ

hem twee

ik bij

strandtas.armbandjesen an-

volle

avond

het tegendeel te be-

wijzen, heb

en The Opposites. Dresscode:kom

als

Jimmy Woo, Amsterdam. Tijd: 18. 00 tot 04.00

Entree benefietfeest: €25,-; VIP kaarten

incl.

tafel

en drank:

bres.

Het helpt waar het

kan, wereldwijd.

De cheque

van 83.448.252 miljoen euro
bewijst dit

maar weer

Misschien een idee
die miljoenen,

miljoen

in

eens.

om van al

ook een paar

de Nederlandse

voedselbanken te stoppen.

Want ook

huis

is

dicht

bij

hard hulp nodig!

.c

^
^

^>

:

Voor

alle

ZandvoortPashouders de aan
€ 25 KORTING

Hele maand februari voor Pashouders:

Tamme Konijnenbouten
Heel kilo €9,95
kijk

&TROMP

ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

<J«,l#K™hl21 -M3-S7125S0

^toerko op.nl

'"

Medina Woninginrichters
Aanb ie din s
Tapijt!

T(V

Desso Bouquette van € 164,- nu voor € 139.-Desso Twister van € 159.— nu voor € 139.-uw)gordijnen

collectie

T Tapijt
Vinyl

Vitrages

Nieuwe

ss

Luxaflex

Laminaat

Zonwering

Parket

www.medina-woninginrichting.n

meubelen

en klein meubelen.
Alles voor in en

om

het huis.

Bestel

nu de ZandvoortPas 2010

&>&

Achternaam + voorletter(s)
BetreffcO Nieuwe ZandvoortPas (€

7.50)

O Verlenging ZandvoortPas (esooj -Pasnr
Woonadres+huisnr
Postcode

Telefoon

(Handtekening)..
Betaling

CONTANT
Deze pas

met

ra,

31

is

geldig vanaf i januari

2

oio tot en

december 2010.

wordt, tezamen met een welkomstkado,
bij

Betaling PER

BANK

u thuis bezorgd.

Met de aangehechte tegoedbon voor
een Zandkorrel, kunt u op een door u

gewenst

tijdstip gratis

een Zandkorrel

Officiële Pasfoto's

een 2e set
"Leuk Lachende-

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

1

ZANDKORREL

Pasfoto's
vin ftnltt* pvwon
wow da

Halve

f

prijs!

www.l(iiorni-nnDr|Dr!['r.

biedingen van deze

week

Koene Gcarwnq Scvic
10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Lijst
(in

van deelnemende bedrijven

alfabetische volgotde)

Winkeliers:

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

Bloemen aan Zee - Holtestraat
|

Bruna Balkenende

Grote Krocht

-

a

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

<2E3
10%
Met ZandvoortPas io%
op de gehele

Kaashuis Tromp

korting

voor pashouders

korting

Voor

collectie,

al

-

Grote Krocht

Slagerij

Horneman - Grote Krocht

Slagerij

Vreeburg

-

Haitestraat

uw graveerwerk.

m.u.v. afgeprijsde artikelen
Tel:

Verzorging en vrije

023 88B7758

Autobedrijf Zandvoort
Circuit Park

Menno

T

^

T*ï »•T^T »T ^=T
l

,l

Grote Krocht

Piony's Haarwinkel

-

Kosterstraat

Mode en

,

Trike Fïve
GRATIS GLAS WIJN
bij

ons

Menu

van de

Maand

Bibi for

-

Grote Krocht

trends:
Kinderkleding

Belli E Ribelli

Boulevard Paulus Loot, pav. 5
www.tfaz.nl / 023-5716119

Onnesstraat

-

Toerkoop Reisbureau
^
,

tijd:
K.

Gorter

Foto

:

-

Zandvoort -Burg. v.Aiphenstraat

Shoes

Blitzkickers

-

-

Haitestraat

-

Kerkstraat

Haltestraat 6iA

Graveer een keer- 023-888 jj 58
Sea Optiek

Wonen
Officieel

SIKKENS dealer

Voor Zand voor tPashouders
is

-

Haitestraat

en onderhoud:

bloemen aan zee

Avenue

He: ZancIvoo'tPaï 5%

De Bode woonaccessoires

Waar

is

Korting

op

alle

arUK

Bloemen aan Zee mee bezig?

Living

& Giving

-

Kerkstraat
-

Kerkstraat

Koene Cleaning Service - 06 1432444

er een leuke verrassing

Medina woninginrichters - Haltestraat
Mariene Sjerps Internet
Versteege's IJzerhandel

-

-

06

1

Pakveldstraat

Horeca:
Harocamo
Top

3!

Het
Boterham worst +
P al ing worst +
Achterham

-

Kerkstraat

Wapen van Zandvoort

eten en drinken

Gasthuisplein

Mollie&Co Restaurant- Verlengde

!ji
alS4-T.02ï-5J12J51

Holtestraat

Take Five aan Zee Restaurant -Strand
na nr$
nr 5
Zaras, Café Restaurant -Haltestraat

-

Zandvoortse Courant

seniorenpagina
Heeft u tips? Mail dan naar senioren@zandvoortsecourant.nl

'Gezond Leven'
Op donderdagochtend

Senioren en gezond blijven

in

aandeel ouderen van 65-plus

2008 bedroeg

1955 toe. In

is

in

de loop der

tijd flink

1975 tot 4,2 miljoen in 2005. Het

zij al

15%. Naar

al

af.

beperktere lichamelijke activiteit kan zich uiten

in

De steeds

psychische

stoornissen en sociale problemen als eenzaamheid. Sport en

ment te

een middel

zijn

om

deze doelgroep

uit

bij

thema's

uitgewerkt

zijn

hun

isole-

halen.

met

als

in

doel

gezondheidswinst.ln iedere
cursus

zit

•

04 februari 2010

Pluspunt

33 senioren present

een onderdeel

in-

formatie. Daarnaast ervaren

de deelnemers via de bewe-

omdat

tie,

maken

ouderen te

veel

krijgen

metdeverveval.

leven' centraal stond. Verschillende sprekers

De docente benadrukte het

pre-

willen.

Informatieve cursussen
Binnen dit project zijn 5
thema' s geselecteerd om
gezond ou der te worden. De
korte cursussen

bewegen

is

waren

Pluspunt waarbij het onder-

gaven informatie over de onderwerpen GALM+, bewegen,

advies aan senioren
te

sinds

mate men ouder

wordt, neemt de ervaren gezondheidstoestand

wat veel ouderen

in

valpreventie, de ouderenadviseur en het activiteitenaanbod

de bevolking neemt

in

heid te werken. En dat
cies

05

lende gevolgen van een

werp 'gezond
ouder

55 jaar en

gegroeid, van 2,6 miljoen

14 januari

themabijeenkomst

een

bij

De bevolking van

nummer

•

Thema bijeen komst

voor Senioren

preventie die jaarlijks door

Zandvoort.

in

om deel

nemen aan de cursus val-

Pluspunt verzorgd wordt.

Onder het genot van een
kopje koffie werd bij aanvang een quiz gehouden,
waarbij de kennis van de
aanwezigen over de onderwerpen getest werd. Aan
het eind van de ochtend
werd de quiz herhaald en

gingsoefeningenwat bewe-

bleek uit het grote aantal

gen voor hun betekent. Deze

juiste

twee ingangen motiveren
de cursisten om bewust met

informatieve ochtend

antwoorden dat de
zijn

vruchten had afgeworpen.

de eigen gezondheid bezig

Zandvoort met informatie
over het

GALM+ project, wat

op 20 februa ri met een
test

in

De thema bijeen komst werd

fit-

afgerond met informatie

de Korver Sporthal

van de ouderenadviseur,

van start

over wat de ouderenadvi-

gaan.

zal

Na de pauze hervatte een
docente 'Meer Bewegen

seurzoal voor u kan beteke-

nen en dat

u

voor Ouderen' de ochtend

viseur

Pluspunt en

met een beweegactiviteit

Loket Zandvoort kunt berei-

bij

de ouderenadin

aandacht

op muziek. Vanuit de stoel

ken. Tot slot

zwierden de armen en be-

besteed aan het activitei-

nen van de aanwezigen

in

tenaanbod voor senioren,

naar rechts.

toegespitst op Zandvoort.

de zaal van

links

te

zijn.

De cursussen worden

Na deeerstequizrondevolg-

Ook vertelde

in

groepsverband gegeven,

de Sportservice Heemstede-

het belang van valpreven-

zij

iets

over

is

er

Het was een heel geslaagde
ochtend.

maar de deelnemers kunnen ook thuis oefenen met

Dansmiddag voor senioren

behulp van de cursusmap.

Na de cursus kunnen de
deelnemers doorstromen

Op

naar een vervolgaanbod of

oren.

naar reguliere activiteiten.

Bewegen

is

echter niet al-

ren

(meer) te bewegen,

der en voorkomt een hoop

Het project Bewegen en
Gezondheid voor 5enioren
speelt in op de wens van
veel ouderen actiever en

chronische aandoeningen,

daardoor gezonder te leven.

leen

een manierom andere

mensen te ontmoeten, het
maakt ook fitter en gezon-

NI5B ontwikkelt methodieken

programma's

en

om mensen

te stimule-

Bewust bewegen biedt
mogelijkheden

de eigen

om

fitheid en

zelf

Voor informatie

nemen met

Sportservice

Noord-Holland.Tineke Kegel
en Linda Schouten,

tel.

vele

aan

nl,

Ischou ten

Houdt u van

gezelligheid,

dansmiddag voor

seni-

ontmoeting en muziek? Kom

worden vooral

Er

@ sportservice-

noordholland, nl.

een dansmiddag. De
drage

is

dan €

meedoet of de hele middag op de vloer
staat voorop

staat,

de gezelligheid

is

niet

noodzakelijk. Natuurlijk
het mogelijk

om

is

deze mid-

dag met de Belbus te bezoeken. Voor meer informa-

I

Op verzoek van een groep

tot 16.00 uur

in

enthousiastesenioren start

Flerningstraat

55.

OOK

eenkomst is de deelname
gratis. Daarna is er elke

Zandvoort met dit
De start is opvrij-

initiatief.

dag

bij-

per keer

3

inclusief een consumptie.

Aanmelding vooraf
bekende 60'er jaren muziek gedraaid. Of u aan één dans

023-

5319475 of e-mail: tkegel@
sport servicenoordholland.

gezond-

vrijdag 12 februari start de eerste

dan naar deze dansmiddag voor senioren.

Noord-

in

Holland kunt u contact op-

12 februari

van 14.00

ie vrijdag

Pluspunt,

Deze

van de

bij-

maand

tie

opnemen

kan u contact

met Nathalie Lindeboom,
tel.

5740355. (Ze danst zelf

mee, ze komt alleen

niet

kijken).

Reumafonds zoekt collectanten
Voorlopige aanslag/teruggave 2010
Wilt u zich inzetten voor de reumabestrijding en hebt u daar-

voor een paar uur per jaar beschikbaar?

Word

collectant of

langrijkste financier van on-

afhankelijk wetenschappe-

De Belastingdienst heeft onlangs de voorlopige aanslag voor

betekent dat voor

reumaonderzoek, geeft

het jaar 2010 verstuurd. Ook de voorlopige teruggave 2010

financiële verrassing (positief

lijk

mede-organisator voor de collecteweek van het Reumafonds

voorlichting en

van

7

t/m

13

maart 2010.

020-589 6471

om

u

Kijk

op www.reumafonds.nl of

bel

aan te melden.

is

de belan-

verstuurd. Het

is

treft

mensen

2,3

miljoen

Nederland. Dat

in

betekent dat gemiddeld

met reuma. Het fonds

krijgt

een op de
u

vijf

mensen om

heen, jong en oud, dage-

lijks

leeft

met

kingen. Dit

is

pijn

en beper-

op het eerste

gezicht vaak niet te merken.
Terwijl

reuma een enorme

de meeste reumatische

de overheid. De reumabe-

aandoeningen

zijn nog niet
De gevolgen
van reuma treffen ook de

strijding

te genezen.

dus volledig afhankelijk van

Nederlandse samenleving
als geheel: het productie-

verlies

door ziekteverzuim

en arbeidsongeschiktheid

bedraagt

circa 13 miljard

impact heeft op privéleven

euro per

en werk. Van mensen met

onderzoek van TNO.

reuma

zelf,

én hun

jaar,

zo

blijkt uit

want

Het Reumafonds

is

Nederland

voor de voorlopige teruggave.

de be-

is

in

uw geval

klopt.

Ook

melijk
zij

op de gegevens

verzekeringsbank,

mede-organisator van de
U dan

waarin

ook van wezenlijk belang.

gebeuren dat

er

ringen zijn

uw

lijk

de wereld

uit.

die

ontvangen van de Sociale

bedrijven. Als collectant of

collecteweek bent

Geef het Reumafonds zo
snel mogelijk door dat u
meehelpen aan het
doel: reuma zo snel moge-

uw

die kan door

gewij-

zigde omstandigheden te

De Belastingdienst baseert
de aanslag/teruggave na-

giften van particulieren en

wilt

omge-

ving. Vaak levenslang,

in

dan een

belangrijk dat u controleerd of de voorlo-

pige aanslag/teruggave

hiervoor geen subsidie van

Reuma

u

of negatief). Hetzelfde geldt
is

genbehartigervoormensen

uw

pen-

sioenfonds en de gemeente

die
niet

u

woont. Nu kan het

in

verandesituatie

de Belastingdienst nog
weet, maar die wel van

Het kan ook

zijn

dat u geen

hoog of te laag

zijn.

voorlopige aanslag/teruggave ontvangt,

maar dat uden kt

wel daarvoor
te komen.

in

Ook

in

aanmerking
dat geval

is

de volgende informatie voor
u

van belang. Klopt de voorlo-

Komt

u er niet uit?

Neem dan

tijdens kantooruren contact

op met de landelijke
Servicelijn, tel.

ANBO

030-2330060

of stuur een e-mail

naar

pige aanslag niet, dan kan dat

info@anbo.nl. Zandvoortse

betekenen dat

ANBO-leden kunnen contact

u

nu teveel of

juist te

weinig moet betalen.

zoeken met Jaap Molenaar,

2011

wordt dat wei recht-

voorzitter

In

ANBO

Zandvoort,

invloed zijn op de aanslag/

getrokken met de definitieve

tel.

teruggave.

aanslag, maar misschien

jaap.molenaar@casema.nl.

06-18299110 of e-mail:

JS>

(,,

r^Ê
Gemeente Zandvoort
JU
g wa uë s traat
|

Postbus

2,

2,

2040

AA Zandvoort

Gemeentelijke publicatie week 5 -2010

aanbrengen var

op het pand, ingeko-

-

Kert-lem

-

Piet Lefferts straat 24, het plaatsen

lA,

Bezwaarsch rift en

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
Vergadering college

De

van de collegevergadering van week 4 en de

besluitenlijst

verdere

week

5

week 4 door

in

vastgesteld.

De

het college

genomen

besluitenlijst

in

is

van een vlaggenmast,

ingekomen 28 januari 2010, 2010-016 Lv

te zien

bij

de Centra Ie

Verzoek

om

Dekene making

ONTHEFFING
Besluit Maatschappelijke ondersteuning

gemeente

Wet

van de

artikel 3.6

de vergadering van

In

5

ning.

januari 2010 heeft het college van bur-

gemeester en wethouders van Zandvoort

Besluit Maatschap-

ondersteuning gemeente Zandvoort 2010 vastgesteld.

Deze beleidsregel treedt

gedurende 6 weken

in

werking op 1 januari 2010 en

ter inzage

de Centrale Balie

bij

in

Het college van Burgemeester en Wet houde

om met

toepassing van artikel

dakopbouw en

plaatsen van een

-

het

Hogeweg 46

Raadhuis en staat op de website. Het Besluit Maatschappelijke

3.6

206

te

o.a.

hulp

bij

het

Belanghebbenden kunnen

uw

is

In-

de publicatiedatum.

dit

bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar"

U

richt

in

de rechterbovenhoek van

uw

aan het college van

brief

Het bezwaar schorst
besluit

in

waartegen het

beginsel niet de werking van het
is

gericht. In geval

van spoed kunt

dakterras op het perceel

Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 2009-

de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003

Rv).

gerne-mc Zandvoort 2010 betreft de geïn-

ooóefstciir.'ip.q

dexeerde bedragen voor vergoedingen voor

de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze

de verzenddatum van de vergunning.

Burgemeesteren Wethouders, Postbus 2,2040 AA Zandvoort.

van de Wet ruimtelijke

ordening ontheffingen bouwvergunning te verlenen voor het

ligt

is

dien het geen vergunning betreft

ruimtelijke orde-

Zandvoort 2010

pelijke

bij

inzien tijdens openingstijden.

een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van

ontheffing bestemmingsplan

en op de website.

Balie

besluiten liggen

gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking

besluiten zijn in

BR Haarlem. Een

dergelijk

verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het

ONTHEFFING

artikel 3.23

van de Wet ruimteiijke orde-

bezwaarschrift

huishouden, persoonsgebonden budget, woonvoorzieningen

en het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel.
Centraal telefoonnummer

Het college van Burgemeester en Wethouder?
Fietsen fietswrakactie

Op

3

december

sen die

zijn

om met

worden 5-2-2010 vernietigd

2000, vond een fietswrakactie plaats. De fiet-

verzameld en

opgehaald door de recht-

niet zijn

matige eigenaar worden op

5

februari 2010 vernietigd.

toepassing van

artikel 3.23

van de Wet ruimtelijke

ordening ontheffing en bouwvergunning te verlenen voor
-

het:

Alle afdelingen zijn bereikbaar

(bouwaanvraagnummer: 2009-

artikel 192,

tweede

van de Gemeentewet

lid,

liggen de begrotingswijzigingen van de

aan de gemeente -a ad

agendapunten

ter vaststelling

die

op

worden

Voormelde bouwaanvragen met conceptbesluiten liggen met
ingang van
bij

5

februari 2010

gedurende 6 weken

!"n!"igsti|den.

vanaf heden tot en met

kan een ieder schriftelijk haar/zijn zienswijze omtrent de

16 februari

2010 ter nzagebi de

balie

weer

Klein

Gedurende de termijn van de terinzage-

aanvraag kenbaar maken

van het gemeentehuis.

bij

Chemisch
-

Dirk

v.d.

rechter bovenhoek van

6 februari haalt de ecocar van Sita

Afval op.

Broek 9.00-10.00 uur

-

-

Wmo-raad

voor

alle burgers.

18, 2

dunning

9, 2

bomen

iepen, 2 esdoorns,

om

om

Maandagt/m woensdag: 08.30
Donderdag:

08.30

Vrijdag:

0830

Tijdens de

-

-

-

donderdagavondope

00

uur

30 00

uur

12

uur

16

stelllr g

kunt

i

linde,

aangevi aagd

u

maar voor

bij

r Gebouw De ('oct,

De algemene begraafplaats en
Tollensstraat zijn dagelijks

c

ierenbegraafplaats aan de

open tussen =8.00-18.00

Een afspraak

De hierboven genoemde aangevraagde ka-veigunninp;enj
/liggen

bij

de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze :^zien

maken met een

colle gelid

doet u via het centrale

kenbaar make2,

wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst

r

u het collegelid

aar een vakafdeling

verwezen wordt

Belanghebbenden kunnen binnen

een termijn van zes weken na publicatie hun zienswijzen
ïdiriftel jk

bij

het college van de

gemeente

2040 AA Zandvoort.

Vragen over een bouwplan?
Voor vragen over concrete of ge venste bouwplannen

bereikbaar tussen 08.30 en

16. 00 uur.

Bouw-, sloop- en reclameaanvragen

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen

Werkgevers en werkzoekers make ngebr uikvan

Zandvoort:

Zandvoort:

www.werkeninzandvoort.com.

Op zoek naar werk

Kerkplein lA, gedeeltelijk veranderen van een horecapand,

-

Zeestraat

71,

geheel veranderen van een appartementen-

Gemeente Zandvoort
en zee, maar vooral dicht

bij

of aanbiede

1

van

Voor het vinden of aanbieden var bane

complex, verzonden op 26 januari 2010, 2009-iogRvFi

Dichtbij strand

is

de

werkeenheid Vergunningver len in i>opw erkdagen telefonisch

Verzonden besluiten

ingekomen 22 januari 2010, 2010-013 Lv

uur.

Collegelid spreken?

telefoonnummer. Daarbij geeft ua anwa rover

Zandvoort, Postbus

19.30 uur.

Openingstijden begraafplaats

bij

meer verankerd en kunnen dan gevaar

Ingekomen vergunningenaanvragen

-

naarde

een beperkt aantal zaken terechl paspc orten en rijbewijzen

gaan opleveren, geen herplant plicht,

ligt

van harte uitgenodigd de openbare bijeenkomst

te VY:::nen ?e vergadering vind: plaa:s
kleine zaal, en begint

de

de heester laag beter te laten ontwik-

dennen, door graafwerkzaamheden

niet

tijdens openingstijden.
is

in

De vergaderingen van de

Wmo-raad worden gehouden op de tweede maandag van

tedereen

dient

vermelden.

geen herplant plicht, zaaknr 2010-235

Bentveldweg

nr.yzijn de

vergadert de Wmo-raad over welzijnszaken die

zijn

Bentveldsduin

kelen,

Uitnodiging openbare vergadering
B februari

574 02 00, óf vul op de

óf stu ureen brief

in

klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

e.d.

i2januari,

-Tolweg 11.10-12.00 uur

Op

AA Zandvoort. U

brief "zienswijze "te

3)

Aanvraag kapvergunningen

Schema:

-V0mar1o.1o-n.oa uur

van belang

uw

ggi'^g

het college van Burgemeester

en Wethouders, Postbus 2,2040

Chemisch Afval

Op zaterdag

(0

ter inzage

de Centrale Balie van het gemeentehuis tijdens de ope-

voorgelegd endiefinandéleconsecuenties tot gevolg hebben,

Klein

met de Centrale Meldlijn

website het digitale formulier

Begrotin gswijzigin g en

16 februari 2010

vrijda g 8.30 -16.00 uur.

e

Melding of klacht?
Bel

Op grond van

(«1) 57401 00, maandag

vi

t/m donderdag 8.30 -17.00 uur

plaatsen van een schuifbare overkapping op het perceel

Haltestraat 25 te Zandvoort

mensen

acature?

in

Zandvoort.

Zandvoortse Courant

BASKETBAL

-heren

Martina neemt helft
van de productie op zich
Marvin Martina heeft zaterdag een topavond beleefd. Te-

gen het op de vierde plaats staande
productie van

maar

liefst 54(1)

Lisse

ders

in

de hele wedstrijd

bij

kwam

tot een

hij

punten, meer dan de helft

van de Lions productie en bijna evenveel

als

de tegenstan-

elkaar: 107-58!

heb geloof

wel

ik

in

een

'flow'. "Ik

lende verdedigers tegen-

over

me gezien, maar ik zat zo

lekker

in

mannen hebben

dewedstrijd.dat het

meldde

Ik

kwam

uiteindelijk

die

is

dat", glunder-

avond

in

week zo

Lions vorige

team

ten ook verdedigend de zaken

goed op orde en

ten opzichte

Dit

gevolg

de Zandvoorters. Na
eerste

lieten

maar

7tegenpunten per kwart toe.
had een 86-33 stand tot
bij

het begin van het

actie

in

sollicitant bij

de Korverhal, maar het

sollici-

Arbitrale dwalingen zorg-

den voor hoog oplopende

op de Zandvoortse bank

staakte het duel zelfs hal-

waarbij vooral gelegen heids-

verwege de tweede

Beverwijk

coach Vincent Fleers zich ge-

een 2-4tussenstand voor TT

weldig opwond.

Goodnight. Nadat de wed-

uit

blauw tenue de zaal

in

ting

komen tegen

kwam. Aanvankelijk

ver-

helft bij

was gestaa kt, weigerde

strijd

het zonnig voor de

Na een absolute blunder

Fleers hetwedstrijdformulier

Zandvoortse ploeg. Maar na

waarbij één van de spelers

terug te geven aan de arbiter.

een niet gegeven uitbal voor

ZSC viel vlak voor

"Hij heeft mij uitgescholden",

waardoor ZSC opnieuw een

aldus Fleers. Of de scheids-

doelpunt tegen kreeg, ont-

rechter daar op heeft gerea-

plofte aanvoerder Michel van

geerd was na

den ze een beetje

ploeg. Het leidde tot ontzet-

M arm."

niet duidelijk.

tot de

inspiratie-

Ik

vertelde

hem

of het

alle

commotie

duurde dan ook

ge minuut, voordat de

AUTOSPORT

100 punten op het bord verschenen. "Verdedigend lieten

we de

teugels vieren en

plaats van dat

we

er

in

Komende zondag derde

60 of 70

punten verschil van maakten,

werd het
107-58.

Aanvallend was Ron

Meij

maar toch jammer van het

niet te stop-

laatste kwart", aldus Marti na.

onder het bord

een

Marm met

van ZSC een zwieper kreeg

vierde kwart en een monster-

ig voor. In

van

rust uit deze

score gloorde aan de horizon.
v.d.

hij

shirtje kon aantrek-

schaamrood op de kaken.

lijkmakervoorde Beverwij kse

het vierde

in

het

met 34de kwarten tweeen
al riant

blauw

ken", aldus

gemiste overtreding de ge-

vasthouden

kwart stonden de

Zandvoorters

was dat

niet beter

kwart, ging deze wedstrijd

loos en het

is

04 februari 2010

mis. Het laatste kwart speel-

goed deden, de concentra-

had geen antwoord op de

•

emoties. De scheidsrechter

lekker spelen

Wat

aanvallende krachten van

een

zich

ZSC moest afgelopen vrijdag-

TT Goodnight

tie

duidelijk dat Lions als

05

kunnen gelden. Afgelopen vrijdag

tatiegesprek verliep niet goed voor deze scheidsrechter.

liep

gegroeid

sollicitatie

eigenlijk niet zoveel uit-

de Martina.

van de heenwedstrijd. Lisse

leids-

twee voetballende

het

maar voor een

op 54 punten. Soms heb je
van die dagen dat alles lukt,
uit

hadden onze plaatsgeno-

die een duel tussen

ploegen tot een goed einde kunnen brengen. De tekst zou zo

of 6 ver-

5

schil

maakte.

drie

nummer

Scheidsrechter wint van ZSC
De KNVB zoekt naar scheidsrechters en wil graag meer

pen en Martina zat
spreekwoordelijke

me

Vanaf de eerste minuut werd

•

ZAALVOETBAL

om

race

het

Winter Endurance Kampioenschap

uiteindelijk 'slechts'

Mooie score

natuurlijk,

Het nieuwe jaar kon niet beter beginnen. Met een overwinning wist de equipe van Sebastiaan Bleekemolen en Zandvoorter Ronald van de Laar de Nieuwjaarsrace te winnen,

waste merken aan het aantal
uitvallers. Of dat nu ookweer
gaat gebeuren valt niet te
voorspellen. Deze derde race

BASKETBAL

nadat ze eerder in

-dames

al

Lions

dit

Winter Endurance Kampioenschap ook

de Zandvoort 500 op hun naam schreven. Daarmee

dames leggen

race van aanstaande zondag.

Net

als

de Nieuwjaarsrace

gaat de derde race
is

het damesteam van the Lions niet gelukt

dorp te verslaan. Zaterdagavond konden
het verlies, wel

zij

om

echter,

met opgeheven hoofd het

met 37-49 werd

was

het eindklassement wisten te

winnen. De Nieuwjaarsrace

hoofdtri bun e en paddockzijn

Laar leidden ook Rob de Laat

vergdeveelvan de

vrij

zij

slechts een

schamele

2

tegen

11

voor Hoofddorp.

z'n uiterste

best gedaan, de meiden heb-

ben zich gerevancheerd van de
wedstrijd van vorige week. De

coach van Hoofddorp

zij

de equipe die

rijders.

Dat

De toegang tot de Nieuwjaarsrace

is

gratis:

duinen,

toegankelijk.

ADVERTEERDERS
Dankzij onze

zei

ook

en kunnen

ai.ivc

Zandvoort eeft

Administratiekantoor

K.Willemse

Algemene

uitvaartbegeleic

Zandvoort

Auto

ng

3e

wij ü op óe i;ooq:>:

adverteerden

in

r.o'.iric

var, alles

Meijboom Schoonmaak-

Cense en van Lingen

organisatie B.V

Circus Zandvoort

Onderhoudsbedrijf

Confet'ti BV.

P.

Zwemmer

Ouderen

De Sa Ion

Strijder

wat-m

de krant van deze

CDA Zandvoort

Partij

Zandvoort

Dierenarts Dekker

Ba kerst re et

Dorsman Assurantiën

P.

BarBattle

Elvitaal

Riche aan Zee

ij

met

altijd lastig zijn

zoneverdediging.

een 20-

waren

Autobedrijf Ka riMo

we

rust

jaar

omdat de wedstrijden tegen
ons

tweede voor hun gasten

zal

genzin naar Zandvoort komt,

na afloop dat h

Zandvoortse dames (10-8) en

nu

punten wisten te produceHet vierde kwart ging echter

bij

pioenschap. Het afgelopen

den. Naast Bleekemolen/V.d.

eindstand van 37-4g ontstond.

er

en Theo de Prenter het kam-

de race overdag plaatsvin-

in

"Het team heeft

het

het

in

WEK over 4 uur. Alleen

het derde kwart waar-

stak

weer gelijk op waardoor er een

waardoor

het één en

stond. Het venijn voor Lions

ren

Het eerste kwart was voor de

proberen voor

uit te

22 stand op het scorebord

verloren.

De eerste twee kwarten waren

rijders

om

ander

Hoofd-

allerbelabberdst waardoor er

de teams aan elkaar gewaagd,

hetwinterkampioenschap

aangegrepen

ondanks

veld verlaten.
in

Alleen het derde kwart

in

wordt door sommige

het naderende autosportsei-

tegenstander vuur na aan de schenen
Het

zijn

Bleekemolen en van de Laar de te kloppen equipe voor de

Hij

veel te-

door die
vind dat

dat spelletje uitstekend

spelen. Toch een

mooi com-

pliment voor onze dames",
besloot Koper.

Bar Dancing

Bertram

&

FAME

Brood

Beter Mobiel

Bloemsierkunst

Jef&HenkBluijs
Café

Oomstee

Croenestein
Fin.

Groen

&

Schouten

diensten
Links

Laurel& Hardy

Media Markt
Cruquius

va n Kleeff

Uitvaartcentrum

Haarlem
Van Aacken
Glaszettersbed rijf
Vrijehuizenmarkt.nl

ZFM

^D

1

CENSE n
van LINGEN

Jhr. P.N.

Quarles van Uffordlaan 2

VAN SPEIJKSTRAAT
Goed onderhouden,

2042 PR Zandvoort

25

royaal half vrijstaand

wooj

6 slaapkamers, oprit, achterom en zont

Tel:

023 -5

'

erker,

ORANJESTRAAT

zonnig balkon op het zuiden.

•

Moderne badkarner^elBa.^^i^ons whirlpool

•

'

durjDele beglazing

WocApB^Q|t.eTa. 165171-*
^^«oppervlakte 153m J

(ind.

zomerhuis)

28 meter op het zuidwesten met achterom en een

staande stenen schuur.

In 5

minuten bent u

al in

vrij-

het centrum

of op het strand, alle voorzieningen zijn binnen handbereik

en het

is

heerlijk

wonen

Voormalig 4-kamer appartement verbouwd naar 3-kamers

Zandvoort zuid, gewilde woonomgeving

De woning

•

Gebruiksoppervlak ca. 100

•

Perceeloppervlak 281

Vraagprijs:

€

m2

de onderbouw

•

2

•

Berging

•

Woon oppervlakte

€

ca.

In

met o.a. woonkamer-en-suite,
woonkeuken, 4 slaapkamers, grote badkamer
tuin. De woning is v.v. van authentieke
glas in lood, hoge plafonds, paneeldeuren etc.

•

Geheel

•

Woonopp.

•

Huurperiode

v.v.

dubbele beglazing, hardhouten kozijnen en donker

ca.

lift

^360^

Huurprijs:

apparatuur

woon/slaapvertrekken

Inpandige garageplaatsen separaat te koop voor

Luxe en speels ontworpen penthouse gelegen
kleinschalig

•

160 m', inhoud

ca.

700

m

5

complex

Woonkamer met

(Villa Asteria,

april

2010

tot

en met maximaal 31 mei 201

•

€ 2.150,- p/mnd

excl.

2007) met

verspringend plafond

Strak afgewerkte luxe

open keuken

3 Ruime slaapkamers, royale luxe

v.v.

(tot ca.

€

27.500,- p/stuk

(Z)

p

in

garagebox

Vraagprijs:

ca.

1

de afgesloten

€

een

badkamer

Dubbele garageplaats

Woonoppervlakte

in

lift.

3.12m)

apparatuur

Balkon voorzijde, dakterras achterzijde

vraagprijs per

(zonder schuur)
1

in

aanwezig

het centrum en toch rustig gelegen

ZEESTRAAT 60F

31

het centrum van Zandvoort gelegen gerenoveerd, royaal,

en zonnig gelegen
details zoals

in

Gebruiksoppervlak ca. 95 m' (ind. terras)

82 m'

karakteristiek herenhuis,
serre, royale

woonlaag,

275.000,

•

2

329.000,-

C

2

v.v.

badkamer

Massief eiken vloerdelen

Midden

gedateerd

rn

2 slaapkamers, ruime

•
•

blauwe markiezen
is

•

Moderne keuken voorzien van inbouwapparatuur

in

12/4

kamer hoekappartement (bouwjaar 2007) met ruim

Zonnige woonkamer met moderne woonkeuken

Prachtig uitzicht over zee, duinen en circuit

tussen de duinen en de zee!

•
•

3

•

2 slaapkamers, 2 balkons

WILLEMSTRAAT

afstand van beschermd natuurgebied gelegen

woning met 4 slaapkamers, een diepe zonnige achtertuin van
ca.

Modern

(ver)huur, beheer, taxatie

en eigen parkeerterrein.

•

Vraagprijs:

MR. TROELSTRASTRAAT 23
Op steenworp

lift

•

€ 398.000,-

Vraagprijs:

(mjkoop,

BURG. VAN ALPHENSTRAAT 61/36

Moderne keuken v^apparai^"

vrflkvi

WWW.Cvl.nu

huis

betegelde

Zomerhuis rriet^JtrMP^fcgen entree
Geheel

Eli

Goed verzorgd en mooi gelegen 3-kamer hoekappartement
op de 8 S1C etage van appartementencomplex Santhorst
voorzien van

Woonkamer met

>

WBEQ

71 5 71 5

33.000,-

40m'

(excl.

€ 619.000,-

2 terrassen)

c§?

6 e jaargang

week 06

•
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Het wekelijkse nieuwsblad

Courant

voor Zandvoort en Bentveld

www.zandvoortsecourant.nl

KuBRIEK

JPORT

cultureel erfgoed

De romantiek
van het

Zandvoorters

bewaken

verleden

in

Stichting gaat

Pech staat winst

Poesta brood

€4,95

4 Vanille muffins
Let op: volgende

De Bar

week

fantastische Olympische acties

€1,75

*Zonnekorn
*

Appelstrudel 3 plus

*

Boeren

in

Battle die vorige

Lamel

&

week donderdag voor

Hardy werd gehouden,

Niet alleen horeca medewerkers

is

een schot

het eerst

in

de roos.

waren aanwezig maar ook

gratis

1

vrienden en kennissen van de heren die de bar 'bestierden',
pistolets 3 plus

1

grati:

Stap ook eens binnen voor een
kopie koffie mei een punt appelgebak met slagroom voor€ 3 50

waren na een oproep op Hyves naar het etablissement aan
de Haltestraat gekomen

om

hun favorieten een hart onder

61

draaien,

totaal zijn er 12

in

van de gemeente Zandvoort,

helemaal achter

nement

-Zandvoort^'

SV Zandvoort, een team van
Zandvoort en nog

politie

veel

meer teams

die allemaal

hun eigen 'supporters'

zullen

meenemen. De wedstrijden
worden door een jury beoordeeld over alles wat met
horeca te maken heeft, zoals

Deze maand

bij

bediening van de gasten. Het

volgende team

complete COMPUTERBRIL

voordo

is

Laurel

de exploitanten van

&

Hardy,de Klikspaan

en Fameerallesaan gelegen

om

tijdens de

wintermaan-

den zoveel mogelijk gasten

aanloop naar
3 maart 2010
wekelijks 2 stellingen
zie pag. 12-13

in

huis te halen. Dat

was

in

ieder geval afgelopen don-

derdag

in

Laurel

zeer goed gelukt.

De Mannetjespartij
bereikt de jongelui

onze oud-plas

genoot Jan Lammers,

het

feit

Hardy
Het team

om

.

GROENLINKS
Za nd voort-Ncjo rd

ook

een goede buslijn

in

gaan met

kelijkheid

schapen

gaan
in

er veel

makke

een hok. Het was

dus maar goed dat het bestuur deze locatie had
verkoren

kunnen

om

zijn
is

en

liet

vanzelf

muziekdievooral gestoeld

op muziek

uit

dejaren '60

'70.

uit-

de verjaardag te

Gouden microfoon
Hoogtepunt van de avond was

vieren.

de speech van voorzitter
Eerste uur
het eerste

uur en de huidige, veelal

uit.

Zandvoort

in

in

uit

De

receptie

van een speciale erkenning
voor êèn van de

mannen van

het eerste uur: Rob Harms.

ook met

werd

fflllliHiiia

PGB (persoonsgebonden

023

-

budget)

5 735 735

BETER MOBIEL, Max

Plancksttaat 44

Fame; 4 maart: Team ge-

meente Zandvoort
Klikspaan;

brandweer
18 maart:

in

april:

in

Laurel

& Hardy

&

Full

1

in

Fame;

Mystery Team

Klikspaan en 22
3 in

Monty

Zandvoort stemt
3 maart
Bekijk de verkiezingsprogram ma's

www.zandvoort.nl!

Hardy; 8 april:

Mystery Team

Team

in

VVV

de Klikspaan;

in

Team The

Laurel

de

maart: Team

11

in

Team Non-Stop

Fame; 25 maart: Team

april:

Laurel

&

2 in

15

de

Mystery

Hardy.

Pieter

Joustra en het overhandigen

Medewerkers van

jongeren bestaande ploeg

de Klikspaan; 25 februari:
politie

die

onze

als

van de grond

schik-

SCOOTMOBIELEN

uur.

Team De Strandpachters

april:

QPZ

20.00

Overige datums: 18 februari:

de bedoeling

het verleden veel

en die de beentjes

maar met een beetje

maakten kennis met elkaar

de Bar Battle. Zoveel mo|

in

woonplaats heeft opgetreden

dereen te kunnen ontvangen

en trucs

i

Z\t udvrvïr-ntir pa^inait

ie-

en wisselden anekdotes, tips

Zandvoort

Steun XHiie jfiHt Kern

om

vermaken, ledere

zal

hapje voorzagen.

wil

klein

de Klikspaan de

is

de gasten

is

zuidzaal van Take Five aan

plaats van handeling, als het

dagavond,

avond begint

En dat

minder dan Ruud Jansen,

De

Zee was bijna te

team van de strandpachters

e

ex-

om

opgeluisterd door niemand

door Joop van Nes

i

h

gasten,diezijopvakkund

Team

Kies vóór behoud
van het mooie
en ontwikkeling
van het goede
in Zandvoort

ie-

op de donder-

is

200 vrijwilligers en

dat onze lokale radio exact 20 jaar bestond te vieren.

zat n

hetvoorelkaargekregen
de zaak helemaal vol

februari

11

De week daarop,

dere battle

wijze van een drankje en

&

van de'Coureurs',onderaan-

JESSSSSSM

voeri ng van

Fame gastheer

discotheek

in

zal zijn.

Het

Circa

hadden aan de oproep van het bestuur van de

Zandvoortse Omroeporganisatie ZFM gehoor gegeven

dat van SV

is

Zandvoort, dat op

euro!!!

SEA OPTIEK,

in

muziekkeuze en

gastvrijheid,

SEA OPTIEK;

zichtbaar beter!

ningen weerzien na vele jaren.

dit eve-

team van

staat, een

Het was afgelopen dinsdagavond een feest van herken-

vrijwilligers

de brandweer, een team van

de

weg

gasten binnen krijgen en

een zo hoog mogelijke omzet

teams van 4 personen aangemeld uit zeer diverse richtingen. Zo is daar een team
die

de riem te steken.
Raadhuisplein 14
x [. 023-573 64

lijk

de

Grote opkomst
ZFM-receptie

Bar Battle nieuw winterevenement

Gemeente Zandvoort

op

FAMILIEBERICHTEN
een prachtige klaproos

Als

Zomaartussen

Was

Haarlemmermeer

het wilde gras

we

je te snel

in

weer

het veld

kwijt geraakt.

Met verslagenheid en
dat plotseling

Na

alle fijne jaren vol zorg,

en anderen,

is

vzz"

Zandvoort

01-02-2010

11-11-1943

daarvoor ons

jij

En zoals een klaproos
Zijn

is

hartenpijn laten wij

Sinds 1992

weten

uw

overleden

uitvaartondernemer

in

Zandvoort.

aandacht en begrip voor ons

van ons heengegaan mijn

lieve

man, onze

Jeremias Zorge

vaderen opa

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort

Johannes Jacobus Sebregts

2041

PR

Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.

Tollensstraat 67,

Jirre

www.uzn-nederland.nl
Delft,

29 oktober 926

Haarlem, 3 februari 201

1

Mijn zorgzame echtgenoot, onze vader,

Uitvaartcentrum Haarlem

schoonvader en opa.

KW

Hennie Sebregts -van der Weerdt

was zo trots op zijn kinderen en
met zijn kleinzonen.
Hij

Marja en Johan

heel

blij

nhaarlem.nl

Axel, Brian
Karin en Robert

M.J. Zorge-van Beek

Vincent en Maren,
Patricia

Dino en Daniëlle

Stephanie

Bruno, Jonah

Hans en Karolien

Ryanne

Correspondentieadres:

Van Leeuwenhoekstraat 14
2041 VB Zandvoort

Ir.

G. Friedhoffplein 9

2042 BN Zandvoort

De crematieplechtigheid

heeft reeds plaatsgevonden.

De

Dag

liefste

moeder van de

Geborgenheid en

liefde

begrafenisplechtigheid heeft plaatsgevonden.

Werelii.

DANKBETUIGING

heb je ons gegeven,

zo was je hele leven, je wns een schat voor ons allen,
je te aioeten missen zal ons zeer

Tjaltje

zwaar

vallen.

'Carpe Diem' - Pluk de dag

Schouten - Weima
Goede woorden....
Mooie liederen....

- Sjollie ~
'

stende kaarren en brh
Prachtige bloemen..
8 juni 1918

f 9 februari

2010
ie

te

Drachten

te

Kir.

Zandvoort

Wim en Doris

Jan Hempenius

Peter en Marion

Remco

/e

dat

hij bij

velen een bijzondere plaa

Dar biedt ons veel kracht en

Onze grote
Huis

in

daiik gant ait naar de medeiverkersvaji

de Duinen voor hun

is

gelegenheid, tot afscheid

februari

van

nemen op donderdag

uur in Huis

19.00 tot 20.00

Herman Heyermansweg

troost.

Mer oprechte dank,

liefdevolle verzorging.

Alice

Er

11

Hempenius - van den Broek
Tanja Hempenius

in de Duinen,

73 te Zandvoort.

Correspondentieadres:

Iets te

W. Schouten
Zandvoortselaan 153
2042 XK Zandvoort

De crematieplechtigheid

(ver)kopen?

Plaats een Zandkorrel
zal in

stilte

Parklaan 36, 20 11
Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.

plaatsvinden.

Zie

pagina io
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Geboren:

kende covervan de Zabeldans

Thor, zoon van: van Westerloo,

Johannes en: Berg, Valborg

van Katcbadourian,

Kristine.

in

de

voering van de vooral

Dylan, zoon van: van der Wal, San der en: van
Olivia Vera Lisa, dochter van:

Damme,Yasmin

Stokman, Ronald Bernard en

Hovenier, Suzan ne Nathalie.

uit-

in

de

popgroep Ekseption.

trouwens toen nog

After party

Amelia.

Een perfecte avond ging

OscarSimon

Ma rius en: Krot, Lisa nne Er nestien ne

Bernadette.
:

oud Syjaar.

Nico,

kreeg een gouden mi-

Hij

vanderPol,JohannesGerardusWilhelmusMaria,oud76jaar

oud 76 jaar.

Harteveld geb. Paap, Cornelia,oud 64 ja ar.

steun en

zijn vele

gaan

arbeid voor de omroep. Later

cie Ie

kreeg Harms, die
stuurslid

KERKDIENSTEN

zijn

van waardering voor

Snellensgeb. Lourens, Elisabeth,oud88jaar.
jaar.

samen met

toeverlaat Daniël Lefferts zal

Mooiman,Johanna,oud76jaar.
Zorge.Jeremias, oud 66

hij

crofoon opgespeld als teken

jaren be-

al

verzilveren.

Na het

offi-

zoop

gedeelte was er nog een

man kwam

de melkboer schonk

langs de deur. En

lijke,

bekend café

Wel eens gehoord van een

de Haltestraat

zogenaamde

voor een

'af-

De Zandvoortse

ter party'.

Courant

in

benieuwd wat het

is

moet worden

als

ZFM haar

romige melk

met een

deksel vol gaten,

tegen het overkoken. Oude
kranten werden gebruikt

informeel samenzijn en gin-

25-jarig bestaan zal vieren.

om

gen de voetjes o j'iieuw 'egel-

Men

Of voor het konijnenhok. Zo

matig van de vloer op de voor

wijzen voor een concert van

herkenbare muziek van Ruud

zal vroeg met het organiseren daarvan aan de gang
moeten om deze dinsdag te
kunnen overtreffen. Dat zal

'De Toppers' aangeboden, die

Jansen, die uiteindelijk de

niet

gemakkelijkworden!

de kachel aan te maken.

bleef er weinig over

trol d.d. 3 februari

zich

In

een huis-aan-

gemeente

werd verzocht ook

buigen

www.aap-parochies.nl

bijna niet",

overeen aantal belangrijke zaken

& Paulus

Niets

De commissie Planning

&

Control heeft zich afgelopen

woensdag moeten uitspreken over een aantal

Wilt u een

Goed Beter Zandvoort?

Stem GBZ!
GA OOK NAAR WWW.GBZ.NU

CARTOON

was mijn

ik

reactie.

minderwaar. Binnen

is

een week was de aangele-

10.30 uur Pastor C. van Polvliet

3 maart bent u aan zet!

dit te be-

waren. "Plastic? Gebruik

10.30 uur Pastor D. Duijves

GBZ

hebben

nu ook de container voor

plastic afval.

huisfolder van de

Commissie moest

Agatha

de

in

Naast kranten,

glas en groenafval

we

Politiek verslag

ds. mr. J.W. Verwijs

RK Parochie Antonius

om

ijzeren vuilnisbak te kieperen.

Tegenwoordig hebben we
'de recycling'.

KOMENDE ZONDAG

St.

een pan.

in

melkkoker? Een soort ijzeren
kan

www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie

zijn heer-

naar een binnen de omroep

de radiomakers meer dan

Protestantse gem. Zandvoort

10.00 uur

en schillen werden

kliekjes

einde en begaf een groot deel

huidige ploeg vrijwilligers

ook nog door de

De

zijn

opgehaald. Ook de vodden-

van de receptiegangers zich

een tweetal toegangsbe-

is,

we

niet.

kwam met

karretje wekelijks langs. Alle

Huwelijk:
Plas,

hadden gehoord.

nooit van

Zoveel vuilnis hadden

een onnavolgbare wijze ten

Kok, Klaas,

meen waar we vroeger nog

zeventig bekende Haarlemse

schillenman
Silvia

van der Meij, Bas en: de Hamer, Kirsten.

Overleden

Vuilnis scheiden, een feno-

jaren zestig en begin jaren

Ondertrouwd:
van Seggelenjohan en: da Cu ia Radzinsky,

de Groot,

februari 2010
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Recycling

avond afsloot meteen uitste-

van der

•

- p>8">

FEBRUARI 2010

langrijke zaken.

zeer be-

Bijvoorbeeld de organisatie aangaande

de Ondernemersvereniging
Zandvoort een bedrag moet
aanvullen voorde evenementen

de Beeldkwaliteit

het gebied van de Middenboulevard

in

en de evenementenvisie van het college.

in

demuziektent maardat

niet kan

op hoesten, op zich te

een bed rag van

Wethouder Marten Bierman
was ervan overtuigd dat er

riem door
de PvdA

om

nemen. Het zou dan gaan

mede

te delen dat

circa

€20.000.

Kuijken vroeg aandacht voor

verde zak tjokvol. En nu?

Op

naar de Louis Davidsstraat.

Om het in de betreffende bak
Zwaar is dit afval
Wel onhandig, vooral
fiets. Moet ik, naast al

te gooien.
niet.

op de

het andere recyclingspul.ook
plastic

gaan verzamelen? Wil
kunt de betref-

de financiële mogelijkheden

ik

binnenkort wat zaken gaan

heeft gegeven. Hij wii wel

van de gemeente die

fende zakken alleen afhalen

lopen die door een team,

en beetje vaart achter het

ogen teruglopen.

de

Middenboulevard-gebeuren

dervan de vraag die Göransson

folder.

gaan

dan steeds naar Zandvoort

dat de beeldkwaliteit

Middenboulevard

in

altijd

het vertrouwen

in zijn

Dit in het ka-

zetten. Er tekende zich een

gesteld had over de financiële

bewaken, geïnitieerd zullen

meerderheid af voor een

invulling

worden. Volgens hem

nieuw voorstel en Bierman

in

zal

is

het

onlangs vastgestelde bestem-

beloofde dat dat gemaakt

mingsplan Middenboulevard

worden.

in

zal

functie en heeft niemand

om een opschortende werking
daarvan gevraagd. Zandvoort

in

de

Moeten we daarvoor

Noord? Geen goed
extra afhaalpunt

idee.

Een

het cen-

in

me

trum van Zandvoort

evenementenvisie omdat

wel handig. "Als de container

acht

tijd

hij

om daarmee

vol

is,

lijkt

gaat u naar het volgen-

zich

de recyclingpunt". Ook geen

bewust dat de horeca de kurk

goed idee.Wantalsdebakvol

komen:"Het college

te

brak

"Je

de remise", staat

Wilfred Tates komt met deze

het nu

Evenementenvisie
Belinda Göransson (WD)

van de evenementen

de muziektent. Wethouder

dat wel?

bij

is

waarop de economie van

een lans voor ondernemers

is

vooruit, volgens Bierman. Cees

die iets willen organiseren.

Zandvoort

van Deursen (GL) en Gert Jan

Nu is het zo dat veel ondernemers de juiste weg niet
weten om een vergunning

dat de belangen van alle on-

de bak nu twee keer perweek

dernemers meegenomen

geleegd,

kan dus

Blu

ijs

in

de Midden boulevard

(CDA) waren het niet

met hem eens.
hij

het niet

omdat

Bluijs

met de

financiële

onderbouwing eens was en
Van Deursen omdat

hij

vreest

dat de Raad van Staten

een negatief oordeel
len.

weer

zal vel-

Pim Kuijken (PvdA] stak

het college een hart

onderde

lijst

Toch zei

hij

zul-

het beleid dat

is

zet iedereen zijn zak naast

de container. Gelukkig wordt

0,ja,

ik

las ik in

vergeten, die

wens

omdat

die in haar
is.

ogen

Tevens vroeg

de gemeente

om

kort dat ontstaat

het te-

wanneer

in

de laatste raadsvergadering

in

de huidige samenstelling.

lefoon? Lever

daar

mee

in

de raadszaal.

ik

trou-

braaf inlever. En

mijn oude mobielete-

plaats volgende

week dinsdag om 20.00 uur

Die vindt

deze krant.

ben de batterijen nog

het coi iege wil voeren. Het een

en ander zal worden vervolgd

niet volledig
zij

in

wilde ook

Zij

mentenlocaties aangevuld
zien

drijft."

worden

van mogelijke evene-

aan te vragen.
de

len

blijf ik

bellen.

gek nog

ik

niet

in,

gewoon
Oud is zo

niet!

{5

E
2
^

c

j
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COLOFON
Verschijnt iedere donderdag en

huis-aan-huis bezorgd

Kantoor adres:
Tel

in heel

2

-2042^

Zandvoort

info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00
Overige dagen op afspraak.

-17.00 uur.

Advertentie acquisitie: Lettyvanden Brand-Kinderdijk
Tel

06-4342 9783

Bladmanager:
06

-

U

Let Op! Ook de seniorerunemi's a € 7,-en de daghap a

€

10,--

letty@zandvoortsecourant.nl
Brasserie restaurant

Gillis

460 460 26

Kok

gillis@zandvoortsecourant.nl

Harocamo

Geopend van 9.00 tot 22
Woensdags gesloten

W

Hoog

Laac

A

Hoog

Laac

10.06
10.50
11.36
00.34
01.10
00.30
00.55
01.24

14.24
15.09
15.39
04.05
04.35
05.01
05.28
05.59

22.44
23.35

13

02.06
02.49
03.29

FEB

Geen zin om te kokkerellen? Gewoon Haroeamo even bellen!
Wij bezorgen voor ieder wat wils, zoals broodjes, saté,
spareribs, diverse visgerechten of een uitgebreid diner.
kunt het zo gek niet bedenken!

advertentiesi'>z:Hn;voortse::ou rant.nl

Tel.

WATERSTANDEN

HAROCAflIO

wordt GRATIS

Zandvoort en Bentveld!

Kleine Krocht

023 - 5732 752

bezorgen, wij gratis!

#& 5712102
kijk voor meer info:
www.harocamo.nl

DO
VR
ZA
zo

11

«AA

12

14

-

15

-

Dl

16

-

WO

17

-

DO

18

-

X

Hoog

R

E

11.54
12.14
12.50
13.14
14.06

16.09
16.39
17.09
17.39
18.09

Centrale redactie: Joop van Nes
Tel.

06 - 1448 2685

Vormgeving:
Kleine Krocht

2 -

Druk: Dijkman

•

joop@zandvoortsecourant.nl

Design Zandvoort
2042 JN Zandvoort

Set
Schouten
financiële DlENirEN

Groenestein
n

-

Diemen
ons geen

Bij

06-1139 147S

Verzekeringe

offset

Verspreiding: ZVO
Tel.

«»

IR

Visseringsweg 40

WÜ

N int end O

Cadeau

maar

wel:

Verspreiders

^uitvaartverzekeringen

www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press

B.V.

Oplage: 9.250 exemplaren

LA [Ï7NTANELLA
pizzeria

'an advertenties en /of teksten uit deze uitgave

uw

^een goed

en

persoonlijke

we

eerlijk advies.

rlstorante Itallar»
...en

www.zandvoortsecourant.nl

met scherpe premies;

/uitvaartverzekeringen die aansluiten op

gegarandeerd g

d geregeld.

direzione:

Alfredo Caramante

r Tel"

Passage 2-4 Zandvoort

inder uitdrukkelijke toestemming van de uitgeve

Tel.:

***

Hotel Hoogland
Aan de voet van de watertoren.

Dertig kamers, 3 sterren, het gehele jaar geopend.

Gezocht: beschaafde nachtreceptionist; oproepkracht voor
antwoordelijk voor de gasten en er

van 23.00 uur

We

tot

07.00 uur

's

is

een beperkte

is

lijst

1

nachten

a 2

in

de week. U bent

ver-

van opruim- en schoon m aakzaken. U werkt

morgens. Ideaal voor een student of een gepensioneerd iemand.

look for a reliable night porter for

breakfast, butthere

02&571 8731'

www.gsfinancielediensten.nl

023-5716785

or 2 nights a week. You

1

do some

time enoughforf.i. study oryou watch the tv

from 23.00

till

in

cleaning and preparing

the reception. Workinghours

7.00

Tevens gevraagd: receptionist voor de dagdienst
Werktijden in overleg.
Contact:

Floris Faber, tel.

Hotel Hoogland

|

(023) 5715541, e-mail: info@hotelhoogland.nl
2042 AV Zandvoort (The Netherlands)

Westerparkstraat 5

OMSTEE

|

Café Oomstee
Vrijdag 12 febr:

aanvang 21:00

uur:

4 Jazz

'M'

Vivian Mulder uu uurrirabai en

za'iy

Johan Mulder uu piano an zang.
Clous van Mechelcn ap iönorsflït en
Menno veenendaal up dfUtTtS

I--JII-.-JJCI 2'!

'CD-:

t

LflWLNCO'

np 2 1
._.

M uui

h'Edei anc

o Gareia Blanco.
-

Krant niet ontvangen?
öZandvoürtse
TRANT
Cm

Bel vrijdagmiddag

www.oamst&Q.rti

06-1139 1478

of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Zandvoortse Courant

Gemeente zoekt opvolger van
De gemeente Zandvoort
Het

pijp

aan Maarten geeft.

Met

dit jaar

80 hoopt

te

Kappen van bomen
In de eerste week van
bruari

zen jazz te plezieren. Echter
fe-

wordt een volgende

Kostverlorenpark uitgevoerd.

De werkzaamheden
ondermeer de
mg bomen, waar-

betreffen

en

zal

de uiteindelijke nieuwe

dorpsomroeper moeten opleveren.

open

om

na de wedstrijd

plaats

De kandidaten, zowel dames

in

moeten beschik-

op,

wedstrijden eraan te plak-

ken over een duidelijke stem,

via

in

principe

is

dat

niet

zegt de

meer en

niet minder.

De dorpsomroepers

wel mijn laatste wedstrijd",

man met de sonore

en volumineuze stem.

zullen

koren jazzmuziek. Het wordt

het zuid-

een unieke uitzending, welke

bunkerdeel

plaatsvinden. Dit

dat

met nadruk ook da mes
zich aanmelden
dorpsomroeper@zand-

roept

als heren,

maar

onze woon-

den lande te pro-

kunnen

voort.nl.

spe

in

is

Zand-

ook de

Ouarles van

jhr.

Uffordlaan.

De werkzaam-

heden zullen overeen periodevan enkele weken worden uitgevoerd. Detoegang
tot het Kostverlorenpark

zullen in ieder geval tot de

Het concours heeft

voort een plaats gekregen

zal

aanstaande door Koper

te beluisteren
(104,5) °f

via

is

de kabel

de ether (106.9 FM).

Naomi Tamura
een gevariprogramma

de wandelaars niet

om

begint

14.30 uur en

uur. Er

is

geen

pauze.

Lezing over diervoeding

Op donderdag 25 februari
in De Dierenwinkel

wordt

het deel

gelegen tegen detui-

is

Kostverloren straat en deels

selectiewedstrijd op 50 april

in

zal

brengen met werken van

ma

in

nen van de percelen aan de

Zandvoort nog een of twee
ken

in

moten", zegt Koper.

Gegadigden, en degemeente

(io.

duurt één

van het Kostverlorenpark

nog

(piano)

Davidse

en Gershwin.Het program-

om zodoende

ik

eerd klassiek

ZFM Jazz

uur lang

ontvangen dan vele oud-pre-

vanaf n. 15 uur plaatsvinden

mijn geliefde Zandvoort

promoten. Toch zou

(saxofoon),

met als laatste binnenkomer David Habich vanuit de

sentatoren met hun uitver-

westelijke

Kampioen willen worden en
daarom houd ik de mogelijk

Sandbergen, Tom Hendriks

met een

wordt van het genootschap

graag een keer Nederlands

uit Filip

tot 14.00 uur) verzorgen en

verleend.

is

zijn

wedstrijd zal op het Kerkplein

om

bestaande

gele stip aangegeven. De

ben 16 jaar bezig geweest

te

Huis

Duo Davidse/Tamura,

ble

kapvergunning

Deze bomen

lid

In

georganiseerd. Het ensem-

Schumann,Ravel,Bernstein

voornamelijk

Meijer, Klaas

Muziek

Stichting

00

werkzaamheden

gemeester Niek

als

Hans

studio aan het Gasthuisplein

Zandvoortse omroeper

80 jaar en

februari aanstaande

Kroonsberg,

Fred

vier

de bedoeling dat de nieuwe

dit jaar

21

gaan oude getrouwen

kap van

Koper en Gert Toonen. De

word

op

voor eind vorig jaar een

Ik

"Ik

februari 2010
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Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

fase van het Beheerplan

vind het nu wel genoeg.

•

h&E BADPLAATS DOOR

worden, na 16 jaar de

onze woonplaats, op 25 september aanstaande, zijn.

in

nummer 06

•

OOG en OOR

optreden, indien mogelijk, zal tijdens het Stads- en

Zijn laatste

Dorpsom roeperscon cours

Klaas Koper

op zoek naar een opvolger van onze dorpsomroeper Klaas Ko-

een poosje bekend dat Klaas, die

per.

is al

is

Genootschap
Oud Zandvoort

een gratis lezing gegeven

worden door dierenarts

De nieuwe Klink 117 is een
eerbetoon aan de firma
Bakels die gedurende 140
jaar Zandvoort

in

al zijn fa-

en osteopaat Erwin van

Gijtenbeek en paraveterinaireEdith Kuiper. Al les

wat

had willen weten,

o.a.

u al

cetten vastlegde op de ge-

over rauwe voeding voor

voelige plaat. Het extra dik-

de hond en

ke

bewaarexemplaar van 46

pagina's heeft

hoofdonder-

3

kat,

komt aan

de orde. Bespreekpunten
zijn:

de anatomie en fysio-

in-

door de oud-directeur van

worden ontzegd maar het

werpen: de geschiedenis van

logievan de hond en de

met de wethou-

tensief

worden begeleid.

de Zandvoortse VVV, Theo

wordt aanbevolen het bo-

de fotografie

Zandvoort,

productie van brokvoeding;

dervan Cultuur,GertToonen,

Daarna

zal

was

rauwe voeding; onderzoek

mogelijk nog meer inten-

vengenoemde deel tijdens
de werkzaamheden te mijden. De uitvoerders van

de familie Bakels en Bakels

heeft Koper een procedure

de ondernemer. Verder

is

naar het verschil tussen

van

met

4.

In

overleg

uitgedacht waar een opvolger

uit

ieder geval vóór 12

"Ik wil

men

maart

Gegadigden worden uitgeno-

om op

heid' af te leggen

in zijn

vori-

in

1963

(!),

als

eerste

in

Nederland begonnen met zo

Landschap Noord-Holland

moet proberen om

een concours en heeft dat na

zullen

iets niet eerlijk

Koninginnedag

een 'proeve van

krijgen.

Hilbers. Die

ge vestigingsplaats Egmond,

wel benadrukken dat

niet

mij na te doen.

Ik

ben na 16

jaar dermate ervaren dat zo-

aanstaande aan te melden.
digd

hem

sieve hulp van

moet komen.

Geïnteresseerden dienen zich
in

de winnaar zo

is.

Ook

ik

ben

onderaan de ladder van het

zijn

aanstelling

in

Zandvoort

hier voortgezet. Koper

nam

vanaf 1996 deel aan deze
wedstrijd

in

onze woonplaats

bekwaam-

Nederlands Genootschap van

en heeft

tegenover

Stads- en Dorpsomroepers

toen Hilbers juryvoorzitter

begonnen. Het

was, gewonnen.

een jury bestaande

uit bur-

is

echter wel

zijn

bij

het kappen de

nodige voorzichtigheid

in

acht nemen. Desondanks

wordt

u

verzocht voorlopig

eerste wedstrijd,
al

er

het Zandvoorts

een tentoonstel-

met een

selectie uit

collectie Bakels.

de

Noteert

u

meteen even 26 februari in
is er weer
een Genootschapavond in
De Krocht.
de agenda, dan

een ander pad te kiezen.

ZFM swingt

12 februari tot en

april in

Museum
ling

in

zo jaar

De Zandvoortse Omroep-

ZFM

organisatie

bestaat

ZANDVOORT SCHOON!?
Derolemmersvoor

Reinigen CFT-bakken

Bodaan

jaar

is

dat

in

week

op dezelfde dag
verzocht

worden
schoongemaakt door de gemeente. Dit
40 en 46. Het reinigen gebeurt
van de GFT-rolemmers. U wordt

het Groente-, Fruit- en Tuinafval (G FT)

zes keer per jaar gratis

SCHOOM1?

8,

1

6, 24, 32,

als het legen

uw rolemmer

na het legen te laten staan totdat de

schoonmaakploeg geweest is. Let
het legen en schoonmaken zitten!

op: er kan enige tijd tussen

Regelmatig bieden bedrijven aan

om tegen

van de lokale

via

zie

de afvalwijzer 2010 of raadpleeg deze

de gemeentelijke website.

gelegenheid

tot het stellen van vragen.

Graag vóór 18 februari aanin

De Dierenwinkel,

Burg. En gel bertsst raat 90a,

5738808.

Opbrengst voor Haïti
De flessenactie voor de

ra-

ving

ver buiten Zandvoort. Tot

gingen door het emballage-

Bourtange,

Dokkum

klaar

om

zondagmor-

Zandvoort

slachtoffers van de aardbe-

2

uur lang met welgeko-

in

Haïti

was een groot

succes. Ru imiooo lege fles-

sen werden ingezameld en

apparaat

en

Peking aan toe, via de

website www.zfmzandvoort.nl. Elke

gen staat het jazzteam
Voor meer informatie:

om

er uitgebreid

'ZFM Jazz', jubileert.
Het is waarschijnlijk het
oudste jazzprogramma
in de Nederlandse ether
en heeft ook luisteraars

in

betaling de rolemmers

schoon te maken. De gemeente heeft daar geen bemoeienis mee.

ca.

tel.

dio,

zelfs

Gemeente Zandvoort

and raw

(barf). De lezing duurt
V l2 uur en begint stipt
20.00 uur. Na afloop is

food

dat ook het oudste pro-

gramma

ÜANDVOQUT

rauwe en brokvoeding;
Carnivoer, kompleet vers
vlees (kvv) en bon es

melden
Klassiek in

20 jaar en het betekent

kat;

Op zaterdag
2010 vindt
A.G.

Bodaan

in
in

in

de su per mar kt.

Ook waren

er kinderen die

zorgcentrum

op eigen

initiatief geld

Bentveld een

ingezameld hadden met

13

februari

kamermuziekconcert plaats. Het wordt in
nauwe samenwerking met
klassiek

klusjes.

Het totaalbedrag

wat gestort

€

is

op

giro 555

is

285,40.

wO

Zaterdag 6 maart van 12.00-14.00 uur WOONCAFÉ

3

GREEVEN
in

.1

ku

I

.Li

:

(I

;

1

ö.jj.

Louis Davidsstraat 15

2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

shuï
SuzanneGreeven

in

Café Neuf!

Meest verkopende makelaar
Zandvoort 2009! (bron:

in

NVM)

na
R1KDFNE3
[)FS
WONEN

-

Zandvoortse Courant

Horecavereniging groeit
De

afdeling Zandvoort van Koninklijke Horeca Nederland

(KHN)

is

de laatste

aan het groeien.

tijd

Bij

het aantreden

&

zijn

van deze belangenvereniging.

hem had aangespannen, gewonnen. De

voorzitter van de

de teller op 84.

rechtbank Zandvoort,

lid

Precies een jaar later stond

Van Duyn meldde

dit histori-

sche record met grote trots.

hoofddoel een veiliger

als

Zandvoort.

'mr.' H.

achter de bar

Hardy,

heeft de rechtszaak die een drietal van

waren 68 ondernemers

gasten tegen

Kinneging, kreeg van de on-

betrekken

bij

onze

we

activiteipri

Berg.

in

afhankelijke jury de mededeling dat Brouwer ter goeder

trouw heeft gehandeld en dus geen

2010 wil

KHN nog

en dat wordt gewaardeerd,
zo merken wij", vertelde

hij.

laten zien dat

zij
is

beter

reca,

zowel

het strand.

Eénvoorwaardediehet nieu-

wordt

we bestuuraan de landelijke

om

organisatie stelde

was

extra

inzet van de consulent

in

Zandvoort. Dat hebben ze

de belan-

voorde ho-

het dorp als op
De komende tijd
aan gedaan

in

er alles

de samenwerking met

ondernemers kunnen aanschuiven. In 2009 startte ook

vrijblijvend

het project Kwaliteitsmeter

in het oog
met een grote knipoog,

een advertentie
die,

een rechtszaak

& Hardy

in

Laurel

de Haltestraat

in

van de vaste gasten van de

in Zandvoort teoptimaliseren.Ook het overleg met
burgemeester Niek Meijer
heeft een structurele vorm

elke bestuursver-

gen

horecaondernemers kunnen
een afspraak met

KHN-consulent

Ivo

Berkhoff

Veilig Uitgaan. Dit project

(06-51174294) maken.

werkt volgens een beproefd

der geval garandeert

partijen,

over en weer niet en span-

en ondernemersverenigin-

gekregen. Geïnteresseerde

mende

teerden de beschuldigingen

in

aankondigde. Een

spreekuur gehouden waar

concept en laat

van alcoholmisbruik, accep-

de

vorige editie van deze krant

andere belangenbehartigers

gadering een consulenten-

geweten! Zo wordt er vooraf-

gaand aan

In

ie-

KHN

had de exploitant

lokaliteit

café

Fier,

De beide

een groot aantal deskun-

hij

de

digen opgeroepen

ie-

gelijk

meer op de voeten kon-

al ras

om hun

aan zijn hand wist, probeerden de drie stamgasten
toch nog hun gelijkte halen.

kwamen. Zowel

thuis

Erik Koper, Peter

Bol en Jan Terol, die

hun

als

de jury, on der voorzitterschap

van Cerard Kuipers, trapten

gen verdediging voerden,

'mr.'

als

Zowel rechter Kinneging

ei-

dat via allerlei kortingen,

Brouwer, bijgestaan door
Frank Vink en een aantal

deskundigen op het gebied

-

de jaren 70.

Mariska van Kolck treedt
uur.

ANBO

Zandvoort. Gemeenschapshuis, aan vang
i

Rommelmarkt -van

3

Sjoelwedstrijd
in

10. 00-16.00

uur

-

Heren strijden

om

in

14. 30 uui

de Kroch"

de winst

café Koper

VW Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

daar niet

in

SPOTLIGHTS

recht

den staan en slechts moei-

niet

uit

Zandvoort, aanvang 15.00 uur

De Brinck.Van 14.30 tot 16.30

duidelijk

zaam

de heren

v.d.

aan te kunnen voeren.

Ondanks dat

werd dat Brouwer het

uiteindelijk

in

Valentijnbingo- georganiseerd door

6

het

hadden

partijen

opdrong, dat

zij

in

me

Zandvoort, aanvang 20.30 uur

aanvang 17.00 uur

Nieuw Unicum
op

etablissement werd voorge-

dere keer dermate veel drank

waarondereen kortingopde
Buma/Stemra, het lidmaatschap wordt terugverdiend.

optimaal samenwerken met

door'mr.'H. Kinneging

heren willens en wetens

ervan beschuldigd dat

deelne-

politie,

den een rechtszaak aan die

Fa

zeten.

drietal

waaronder

alle

de gemeente en de

Wapen van

Valentijnsfeest-Met muziek

4

straf verdient.

De redactie van de Zandvoortse Courant kreeg

bij

Smartlappen -en zeemansliederenkoor Cré

Valentijn -Optreden Joyce Meisterband

Wapen van
In

gen behartiger

februari 2010

4

6

een

overl eg platform gecreëerd

11

2

"Door onze leden actief te
ten hebben

•

Bar Battle- 2e ronde: Voetballers

1

Horecaondernemer Ron Brouwer, van Laurel

van de huidige voorzitter Raymond van Duyn, eind 2008,

nummer 06

•

EVENEMENTEN AGENDA

Horecaondernemer Brouwer
wint 'rechtszaak'

en ontsloeg de

aimabele horeca-exploitant
van rechtsvervolging.

e

Gratis af te halen:
Oude

postfiets inclusief tassen

want onze opa gaat

heerlijk

genieten van zijn vrije

Opa en oma, genietvan

jullie tuintje,

tijd.

autootje

en van elkaar.

Vaste paviljoens gaan

gebouwd worden

Heel veel

Romy
Strandpaviljoen 23, Club Nautique, begint over enkele we-

ken met de

bouw van een

paal wordt vermoedelijk

vaste accommodatie. De eerste

nog deze maand geslagen. Ko-

mende week wordt het zand geschoven.

heel veel gesprekken
gevoerd met ondermeer
de provincie en het hoogheemraadschap. Iedereen
zit nu op één lijn en alle
zijn

hobbels

zijn

genomen."

rant

"We

willen iets speciaals

neerzetten, zonder dat de
oud e, vertrouwde sfeer van
Club Nautique verdwijnt.
Het paviljoen wordt aanzienlijk groter,

we

waardoor

aparte ruimtes voor

het restaurant en feesten
creëren."

"We

zijn zo'n

geleden

als

eersten aan

twintig jaar

blijft

met
in

vaste

is

het eer-

paviljoen

in

Nederland datvolgens lan-

gen

in

november 2006

al

groen lichtvan degemeente

om

in

Zandvoort met

het strand

bonden gerechten."

bij ons worden
gehouden. Verder hopen

daarna ook

kort officieel partners, kre-

beurd", aldus Coenraad, "er

het

veilig. Zelfs

een su

officieel

Mamma, Frank en lulia
r--V.j^

-.

*^-w.^

Spotlights ratten?
e Spotlights
ï

kunnen

boeken." Het paviljoen wil

wil

-,

Tt-N-y^-r

veel vergaderingen en

april

openen. Wie

de deuvia een

nieuwsbrief op de hoogte

blijft

daarna veel ge-

|e praktijk (adviesinv0edin9.nl)

wordt nu
Liefs

ren

perstorm die een keer in de
lo.ooojaarvoorkomt moeten we kunnen doorstaan",

is

op jouw prestatie!

is ook een
trouwlocatie.

Coenraad: "Het feest kan

voor eind

het tweed e vaste paviljoen

Adèle, wij zijn erg trots

Club Nautique
officiële

meter boven NAP, maar
komt nauwelijks boven

naast Take Five te beginnen. "Er

Dimitri Visser als chef

de keuken. We willen veel

gaan doen met seizoensge-

slechtste

vergunningen wordt

delijke

gelijk,

de zeereep

gebouwd. Maarten Keislair
en Werner Coenraad, sinds

diëtist

culinaire

bedrijfsfeesten te

uit. "Onder de
omstandigheden

Gefeliciteerd

een van de

grotendeels

Het paviljoen staat straks
vijf

ste

en Domimque

voor Club Nautique.

verbeteringen. Het team

we

Club Nautique

kusjes en knuffels.

een belangrijke

blijft

pijler

begonnen met
Voor de horecaondernemers breken spannendetijden aan. Maarten Keislair:

liefs,

Lisa, Larissa

zegt Coenraad. Het restau-

Bel 023-5732752 of mail
info@z9ndvoortseeoHra11t.nl

I

worden gehouden van

de ontwikkelingen kan een
e-mailadres achterlaten via

clubnautique@gmail.com.

f.

Spotlight €35,-

Met ZandvoortPas:

€25,-

J>

m

!

Gastvrijheid
heeft grenzen!

Woon

Veilig

«£
S

I ALARM

ENTINEL

Donderdag

I

18 februar

2o:üü uur

b.v.

met als

24 uur 365 dagen services
www.sentinelalarm.nl

speciale

023 5291987
U»mo Vni

£j

c

,
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do(
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e Nftda
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in

Café

De Klikspaan

Tropical Party
barcrew^

de strandpachten

**£•*!

Mango's, Skyline, Bruxelles

bestaande iit 3 kadailrwl gesplitste vOTliepingen «n garage
in «er &&ede mii yan «n4«rho«i4.
TdUitcflpenrit Me gebouw. 324 m*
-

£oiiteirsnv

Crochure

Verdieping. 55

W

voor hel
pand.

*

het •outeroiii

Hvm loegeaiaan net WMflBWM v*n een

4

contact

antof

opnemen

met underslaanciatfres
In
de brechur* *u9g«st>*s
voor meerdere mogt^ heden

7&m*

Begane grand 91 r
m'
Garage: 18 m'
Op d* bfgpw g«nd

-

OuL

far

info

G*n** part I»
*

&

Ovebfuft

ven

hel

riüan woonfunctie

iSenjoen venenend

tjednjr.

pfaklijhPLxnnEe. [geen detafrundH). Zee gesotiihl
beleggingspand De afzcnde»li|Ke verdiepingen zffi. te venturen
zonder overlast o' verminderen priraty.
Pand is fhpns m gebruik als kantoor
Souterrain veetfeeW in 3 kamer* mat DBJ! nfl* <*0 vertfefing en
greflzeiva ami de gesebge aehlertuin ep lul luiden Badkamer mei
tcilet, üautJie en waslafe

zoals kantoor- of
als

Beganegrand

entre* nel trappenhuis.
grote urwxikamer mei
ïangrenzendff serre, mirre
«h&ff*an»e*. Verdieping; 3 grefle
kamers, badkamer mei bad. lo*M en wastafel, nu* serres op hei
Cui^n. Garage: <|ei£*iki voor 1 *u1oen ruime berging.
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Reijngoud excelleert

in

Zandvoortse Courant

©

Q(DOO<D

Zuinig

•

nummer 06

vijftigtal selecte

zondag weer smullen

in

was het afgelopen

jazzliefhebbers

De

Krocht. Trombonist

Reijngoud

llja

trakteerde de muziekliefhebbers op een weergaloos muziek-

Het nummer'Welcome Home',
dat Reijngoud schreef na het
overlijden van zijn grootvader,

gingen en stichtingen met een bestuurslid vertegenwoordigd
in

deze stichting. Gezamenlijk willen

Zandvoortse geschiedenis,

in

zij

de ruimste

de identiteit van de
koesteren.

zin,

was één van de topstukken
concert. Bijgestaan door pianist Johan Clement, bassist

Ben

muziekmiddagen.

Reijngoud kan het

bescheiden, "een

is,

bij

toch mooie

je elkaar kent,

manier waarop

Toget her' werden er nog enke-

'Love For Sale'

werd het

door Lienke Brugm

is

the

Het verbaast

het

om

uw

recensent

zo een moeilijk

muziekinstrumenttebespelen.
is

Vooral

bij

de trombone

een speciale techniek ver-

beslist

de ware jazzliefheb-

bepaald

landschap, bijvoorbeeld het

een andere wijze benaderen.

zeedorpenlandschap waar

Men

Zandvoort zuinig mee moet

invulling

omgaan.

elkaar staat

erfgoed ondermeereen ver-

Tradities

de grond te krijgen. Ook een

zamelnaam voor

Cultureel erfgoed hoeft niet

cultuurhistorische en

zuivere geluid van de trombo-

en de overige musici. "Een mid-

tenschappelijke betekenis

de bot-

dag

om

te koesteren", aldus

Maar ook pianist Clement
en drummer Dijkhuizen deden
De Krocht op zijn grondvesten

Jazz

in

Zandvoort-voorzitter

je tot

in

trillen. Bassist

Janssen, inval-

Ier voor Eric Timmermans,
was goed op dreef en paste

perfect

bij

de overige musici.

Hans Reymers.

7

maart

is

een

zaken die een

hebben. Tevens

is

archeologi-

mon urne nten, vondsten

sche

oorsprong Russische saxofo-

en opgravingen, archieven,

nist

ook gaan over een monumentale

boom of een

monumenten

12

men

iets

van

door de ge-

(tijdslijn

te

schiedenis) over Zandvoort
staat op het verlanglijstje van

nationaal beschermde cul-

men op www.

tuurvoorwerpen en verza-

onder andere klederdrachten,

matie

melingen, plus beschermde

volksdansen, dialecten en

erfgoedzandvoort.nl.

kijkt

daar

sterker en

om

korter

Dm itryBaevsky. Voor meer

jazzinzandvoort.nl.

Oud Zandvoort bevindt

om

aan te geven. Met

lijn

canon

'de

druk bezig

al

is

de

is

gaan. Ook immateriële zaken

alleen over

zoals

sommige

met

tradities

de stichting BZCE. Meer
is

te vinden op

infor-

www.

Doe een huidecho
In

het archief van het Genootschap

daarop

mentendag

is

Zoekplaatje
In

kan het

cultureel

volgend optreden met de van

informatie

en

weer mee.

we-

het kort gaat het

In

om

Het raakt

zij

grote

De meestgestelde vraag is:
"Wat is een cultureel erfgoed?"

bers die een staan de ovatie ga-

ven aan trombonist Reijngoud

ne.

weer hoe gemakkelijk

lijkt

waren! Echter

heftig

niet voor

gebouwen

Buiten

prachtige,

weer dat

doet

smaak van
de 19e eeuw'. Omdat er weinig
gebouwen uit die tijd over zijn,
wil de stichting het thema op

Met

altijd

dit jaar

Het thema 2010 van de monustads- en dorpsgezichten.

door Nel Kerkman

Ocean'ten gehore gebracht.

ten.

altijd

ook

lan-

monumentendag

delijke

geweldige

Na het stuk 'Alone

muziekstukken ten gehore

le

meegedaan met de

jaar

deze eenvoudige maar prach-

gebracht die voor mij wat te

Na

mag

Zo heeft stichting BZCE vorig

muziek kunt maken. Vooral

akoestiek".

nummer 'How Deep

en beslist niet

Meedenken en
meewerken

deze con-

dat je zonder dat

tige zaal heeft een

erin blaast."

blijft

weer de beurt aan Reijngoud.

het instrument en op de

de lucht

belangrijk

is

den wordt,

het

trombone werkt door middel van de beweging van
je

wil

geschiedenis. Het

drummer was

"Het bijzondere

hij

belang-

mensen
en gemeente bewust maken
BZCE

dat er zoveel mogelijk behou-

de

certen

moeilijkheidsgraad",

zijn

bewaren en over te

voor Zandvoort verloren

veel solowerk van de pia-

niet direct uitleggen. "Elk

vertelt

om te

stichting

met

muziekinstrument heeft
zijn

rijk

dragen aan de toekomstige

Zandvoortse inwoners. De

Na het introstuk na de pauze

nist en
eist. llja

volksgewoontes

van de Zandvoortse cultuur en

van deze middag.

Janssen en Gijs Dijkhuizen op drums werd het weer één van
die speciale

februari 2010

11

Zandvoorts cultureel erfgoed
Onder de paraplu van de nieuwe stichting Behoud Zandvoorts

De Krocht

Cultureel Erfgoed (BZCE) zijn alle cultuurhistorische vereni-

Voor een

•

op het

zijn

zich foto BLD17031

met

men. Eenjaar laterzatikal
in

personen. Achterop de foto staat geschreven:

Canada Was getekend,

de regel maakt de zon ons

maak van vitamine D

in

vrolijk

en zorgt

voor de aan-

hij

ons lichaam. Echter veelvuldig, en

vooral onbeschermd, zonnen kan ook leiden tot zonschade.

Kees Bol.
Vroegtijdige huidveroudering, verbranding en

gere zaken

Wie

zijn

het Genootschap

Oud

Zandvoort dat willen we-

om

voor

het vast te leggen

later.

U kunt uw be-

!

voor het

die een broer

was van mijn

vader, Engel Bol.

steker

is

Piet

De tonguit-

Paap (Mok) en

naast

hem op

feltje zit ik

De

het zwarte ta-

met de witte riem.
ik niet meer noe-

rest kan

uit ultraviolette straling

en

aanstaande naarde apotheek

aan het Beatrixplantsoen

met name de zogenoemde

waar

langgolvige straling dringt

16.00 uur een gratis huide-

soms

de huid. Dat

choscan kunt laten maken.

zonder gevolgen.

Met een ultrasound echoap-

diep door

in

naar zoekplaatje@oud-

Dooreen verandering van het

niet altijd

u

paraat

tussen 10.00 uurtot

krijgt u

een heel pre-

zandvoort.nl of dit door-

DNA kunnen

bellen naar Cor Draijer,

en een verlies van elasticiteit

van de diepere lagen van

tel.06-36149717 (na 19.00

en uitdroging van de huid ont-

huid.

staan.

kan u dan adviseren

de foto wilt

het genootschap kosteloos per e-mail

toegestuurd.

pigmentvlekken

uw familie

erop staat, kan deze door

Zondag niddag op

paviljoen van Elias Bol,

dagelijks daglicht bestaat

is

hebben omdat

het strand vla

Ons

richt insturen per e-mail

uur). Als u

194.8.

er-

huidkanker!

als

de mensen op

deze foto? Graag zou

ten

soms nog

worden

cies beeld

van de gezondheid

uw

De huidechospecialiste

hoeu uw

huid kunt herstellen en beWilt u

uw

weten

in

welke mate

huid onder de zonnestra-

ling heeft

geleden en hoe u

deze kunt verbeteren?

dan op woensdag

Kom

17 februari

schermen. Aangezien eerdere

dagen druk bezocht
seert

een

men

tijd

u

om

zijn,

advi-

van tevoren

te reserveren via 06-

Appartement te huur.
G/W/E. €675,maand, maand borg,

Behang- en schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571

31

uw

VAN AACKEN

Inclusief

72 Mobiel

per

i

geen huisdieren.

06-54264259
Vooral

behang-, wit- en

GLASZETTERSBEDRIJF

voor

Bel

schilderswerkzaam heden

Bob

Kluft, tel.

levering en plaatsing alle glassoorten.

06-29527140

Luister

PC-PROBLEMEN. Advies en

leven.

FM

023-5719666 of 06-44696001.

nl

te beluisteren.

Max

en NAP.

6

febr.:

/

06-53498304

www.trade-ard.nl

Van Speijkstraat

Zilver

Alle

Bij

metturquoise

6056

breiden.

Van serviezen en

valentijns

of

***
BIÏU

www.autobtur lluauuvooruil

Tel.

Varkenshaasmedaillons met een
roomsaus van champignons en cognac

06-5387

om

of

Gegrilde Meervalfilet

E

3

met een saus van room,

mijn

dille

en pernod

***

Vanaf 50
in

Italiaanse liefde

rmop

Administratie en
belastingaangiften

min. 2 ver-

Begane grond.

Mail: dietist@planet.

Zandvoort

geopend

nl

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

voor particulieren en ondernemers kleinbedrijf

of tel. 06-22249100

Te huur: gemeubileerd

appartement.

op don-vrij-zat 10-17 Jur
Info:

menu voor € 29,50
Kreeftensoep

(voormalige TZB kantine)
is

café

Kaassoep

grote beurt gratis!

(Hr. Kuipers)

te delen

trekken.

en van kleding tot boeken.

De winkel

-

BY CHRIS KUIN

Diëtisten praktijk uitte

glaswerktot meubels

6

29,-

ook voorzien

nele waarde.

loopwinkel waarvan alles

Kennemerweg

merken vanaf €

ketting hangt een

Ruimte gezocht

is!

restaurant

Naast onze a la carte kaart
deze week een driegangen

APK KEURING

5720108 of 06-48318230

Het Pakhuis, een kringte koop

HUGOOS

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

info?

heeft een grote emotio-

avonds.

's

Meer

van steentjes. De ketting

2/101,

Behandeling volgens
afspraak, ook

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

haar

handgemaakte

hoefijzer,

204iKLZandvoort.

Tel.

in

op 106.9

steentjes links en rechts.

Aan de

MYRNA

Beautysalon

schilderwerk.

indiaanse ketting.

Planckstraat44,

5730519

tel.

is

Verloren op zaterdag

Autobedrijf Trade Ard.

BOVAG

ZFM-radio

of www.zfmzandvoort.

Mail: hetlaatsteuur@live.nl

KvK.

&

vrijblijvende offerte!

'Het Laatste Uur'. Daarin

en de verandering

voor

computergebruikers.

Lid

vernieuwen kozijnen

23.00 uur

vertelt Ria over haar jeugd

Ook avonden/weekend.

Met garantie en

om

op ZFM-radio naar

alle

aanleg (draadloos) netwerk.

Rep-it, totaal service

zondagavond

i4februari

Kabel-internet/adsl
bij

I

NU OOK:

www.arnoldnijkamp.nl

installateur helpt

l

<l

informatie of bezichtiging:

06 -53693409

maart.

Tel.

M.i.v.i

Witte Veld 56, 2041

T 023 573 92 72 M 06 45 30 45

GB
31

Zandvoort
E kittywillemse@planet.nl

te

5718597

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas

korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50

Met Zan dvoortPas

1

€5,-

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst
onder de volgende voorwaarden:

Geen onroerend goed of aL
!.iid; b.:\

2

Valenrijnsfeest

3

Verras daarna

met de
je

4

singletjesmuziek

5

Zakelijke zandkorrel €12,50
Met ZandvoortPas €10,-

(exd.BTW)

uk de

'70!

met ons Valentijnsdiner:

partner
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er ere
In

levering vóór

maandag 11.00 uur betekent

plaatsing dezelfde week.
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Gemeenteraadsverkiezingen 2010
De Zandvoortse Courant

volgt, zoals u al

gemerkt hebt, de aanloop naar komende ge-

meenteraadsverkiezingen nauwlettend. Dit jaar
in

In

er echter

is

plaats van een oproep-

kunt overhandigen,

Tevens heeft de gemeente

nen een zogenaamde sternpas die

ieder

in

gebruikt

stembureau

bepaald dat

mag worden. Met

deze stempas kunt

u

De vragen van deze week
Het parkeerbeleid

2.

in

is

nog

kader dat

ïen. Dit in het

gemeente Zandvoort stemmen, mits u uw legitimatie

parkeren

een aantal

er handmatig geteld moet
worden en als de spoeling
dun is, dan zijn de ster

der stembureau binnen de

1.

er

nbureaus extra zullen

ie-

in

heel Zandvoort ingevoerd.

in

later
in

bekend maken.

dit

kader moet

gedachtworden aan een exstembureau inZandvoort
Nieuw Noord en een
N5-station

Wat

zijn

uw plannen voor

het

grote evenementen binnen de Zandvoortse
u

de voorkeur geven?

Moet Zandvoort pogen
om grote evenementen binnen

m
Parkeren

Courant

Gedacht
tra

zijn:

niet

Moet de gemeente of de ondernemers pogen om

zijn

men eerder geteld. Welke
stembureaus er precies bij
komen, zal de Zandvoortse

Zandvoort voor bewoners en de toeristen?

grenzen binnen te halen? En aan welke evenementen zou

Wat

het een en ander veranderd

mag stemmen.

de wijze waarop men waar

kaart krijgen alle ingezete-

Zandvoort. En natuurlijk moetje proberen zo af en toe groot

te halen?
Evenementen vormen, naast strandbezoek, een

een bezoek aan Zandvoort.

leiding voor

In

schoudermaanden,alseralof nog strandpaviljoens op het

uw plannen voor
mag niet frustreren

melkkoe van de gemeente

het parkeerbeleid?
en het parkeerbeleid

strand staan,

mag geen

is

ons ruimte voor grotere sportieve

er volgens

evenementen op het

strand. Buiten het terrein van Circuit

Het doel isom de beschikbare

Park Zandvoort zijn er niet zoveel locaties die zich lenen voor

plaatsen zo eerlijk mogelijk te verdelen onder bewoners en

echt grootschalige evenementen. Het accent zou naar onze

zijn.

bezoekers van Zandvoort. De
parkeervignet voor

alle

VVD

is

voorstander van één

Zandvoorters, zodat

zij

geheel

in

Zandvoort kunnen parkeren.

mening dan ook moeten
en

in

de

regio,

te halen?

Het binnenhalen van grote of kleine nieuwe en kwalitatief

hoogwaardige evenementen

is bij

liggen

is

iets

onze

visie:

is

valt.

een gezellig dorp waar jaarDoel van evenementen

Jong en oud verleiden

om

Zandvoort

(veel)

De gemeente moet

faciliteren,

maar

andere kustplaatsen

om

ons heen. We

is

CDA

in

vaker

Wat

zijn

uw

plannen voor het parkeerbeleid?

Helaas moet het

nieuwe marketingorganisatie van Zandvoort. Zij moeten
hierbij gezien worden als de spin in hetweb.waarbijookde
zijn als

echt kunstfestijn met speciale thema's

te bezoeken.

uitstek een taak voor de

ondernemers en de gemeente betrokken

zoals indertijd de

die, lokaal

alleen strand' dient doorbroken

want Zandvoort

leukste beleven

rond

op evenementen

een breed publiek aanspreken en aantrekken.

De associatie 'Zandvoort
te worden,

Moet Zandvoort pogen
om grote evenementen binnen

weer eens een grootse muziekuitvoering
CarminaBu ra na op poten. Organiseer een
in samenwerking met
of, als je durft, met de grotere steden
zijn een dorp, maar dan wel een dorp met
miljoenen bezoekers en gasten. Dan mag je best eens proberen wat stedelijkerte denken.
uitte pakken. Zet

extra aan-

de zogenaamde

niet organiseren.

CDA Zandvoort

CDA

ners als voor de toerist duidelijk

ten onderscheiden

Wat

zijn

Het

is

uw plannen voor het

als

zijn

uw plannen voor

het parkeerbeleid?

legde Pa rkeerplan

Meer van

was een

hetzelfde dus.

badplaats, nog

initiatief

van een

altijd niet

op één

lijn zit-

willen af van de begrippen

BELenPAPen

Zandvoort-vergunning wordt ingevoerd.
elke

Dit

tarieven.

willen stre-

betekent voor

Zandvoortse auto een vergunning. Het toeristisch par-

moeteen uithangbord

keren

de parkeerterreinen, de parkeerplaatsen aan de Cort

plekje voor

voortzetting van bestaand beleid.

Op grond van een

we ons moe-

ven naar één systeem, het Zandvoortse model, waarbij de

weerop de lange baan geschoven werd, doet ons
optimaal moet benutten.

Wat

en waarbij

We

gemeentebesturen van

ten. Hetfeit dat het onlangs gepresenteerde parkeerbeleid

vrezen voor de toekomst. Feit

Het door wethouder Tates eind 2009 aan de raad voorge-

is

met scherpe en betaalbare

parkeerbeleid?

natuurlijk idioot dat de

Zandvoort, en de Zandvoortse bevolking, na vele decennia

van ontwikkeling

constateren dat de afge-

lopen 4 jaar geen duidelijk parkeerbeleid is gemaakt. Het
wil een goed parkeerbeleid, dat zowel voor de bewo-

PvdA

partners.

die,

zeker

in

blijft

de deur, maar het kan

het ergste

dat je elke parkeerplaats

We gunnen

iedereen

zijn

eigen

niet zo zijn dat plaatsen

het hoogseizoen, hard nodig zijn onbezet blijven

omdat deze door belanghebbenden overdag
worden. Een parkeerbeleid verschilt

niet

zijn

voor Zandvoort, waarbij
v.d.

Lindenstraat en de parkeerplaatsen aan de boulevards gebruikt dienen te

worden voor het toerisme.

Hier

kunnen

alle

toeristen van hotels, pensions en kamerverhuurbedrijven

hun auto

kwijt.

niet gebruikt

van andere vormen

Moet Zandvoort pogen
om grote evenementen binnen

werkgroep, waarin ook OPZ vertegenwoordigd was, heeft

van beleid. Je voert het

de raad besloten te laten onderzoeken of er een ander, een-

het niet helemaal lekker loopt.

Vast staat dat de afgelopen 4 ja ar te weinig vooruitgang is
geboekt als het gaat om Zandvoort als badplaats op de kaart

AAoet Zandvoort pogen

te zetten. Een

om

voldoende. De ba sis van een goed toeristisch en economisch

voudiger parkeerbeleid denkbaar

is.

in,

evalueert en gaat bijstellen

Zandvoort na aanschaf van een parkeervignet overal

gratis

kunnen parkeren, met uitzondering van winkelstraten,

par-

Ook wordt uitgezocht of de
omlaag kunnen. OPZ wil, in goed overleg

grote evenementen binnen te halen?

keerterreinen en de boulevards.

De kwaliteit van een evenement

parkeertarieven

grootte ervan. Wij vinden dat Zandvoort

met ondernemers, parkeerbeleid voor pension- en

hotel-

gasten (verblijfstoerisme) en werknemers van bedrijven
vaststellen.

In

de loop van 2010

mogelijkheden en de keuzes

zal duidelijk

zijn.

waar

Waarbij inwoners van

worden wat de

zit

natuurlijk niet
in

in

de

meer
evenemen-

ieder geval

te halen?

goedfunctionerendeVW-organisatie

is

moet gaan bieden op het gebied van culturele
De activiteiten in en rond het muziekpaviljoen wijzen
we in de goede richting gaan. Deze zouden in de

tastisch

toekomst uitgebreid kunnen worden naar andere plekken

zouden naar onze mening meer samen moeten werken

ten.

erop dat

in

niet

moet nog steeds gemaakt worden. Het verdwijnen
KLM Open is een groot gemis voor
Zandvoort! Wij zouden deze evenementen weerterugwillen
beleid

van deAiGP races en het

halen. Daarnaast zou de Formule

evenement

zijn!

1

in

Zandvoort een fan-

De gemeente en de ondernemers

om

n

Zandvoortse Courant
grote evenementen binnen te halen, daarnaast

moet

D66

verkrijgen van een vergunning voor het organiseren van een

evenement

veel makkelijker en sneller verlopen!

COLUMN

zijn uw plannen voor het parkeerbeleid?
D6 6 -Zandvoort gaat uit van de nul optie: alle in het verleden
besluiten worden ter uggedraaid. Alle Zandvoortse
inwoners en ondernemers krijgen een parkeervergunning

zijn uw plannen voor het parkeerbeleid?
GBZ heeft een eigen mening over parkeren, een die we al
meer dan 6 jaar uitspreken. Alle andere partijen hebben

tegen een van te voren vastgesteld en aanvaardbaar

nooit een plan gehad, laat staan dat ze een uitspraak durf-

ren en

den te doen. Zandvoort

hoofdlijnen overeenkomsten

Wat

worden.

In je

eigen wijk

mag

in

wijken verdeeld

je vrij parkeren.

de wijken

In

met de minste parkeerruimte, zullen afspraken gemaakt
moeten worden. Elders kunt u gratis 3 uur parkeren. De winkwartier betalen, shop en go dus.

den moeten

we

gime

in

in

in

beheer van de gemeente komen,

Zandvoort Noord en Bentveld geen parkeerre-

maarwei een vignet voor 3 uur vrij parkeren

instellen

elders

de overige fiscale gebie-

In

het huidige parkeerbeleid handhaven. Alle

parkeerterreinen moeten
wij willen

tevens krijgen

Voor

alle

wel

in

de gehele gemeente.

parkeren, dat onlangs

zeker

bij

is

Dit

met het

mogelijkheden

gebruik gemaakt van het

te dringen tot de kiezer.

betrokken

medium

Twitteren, het supersnel

goed bedoeld

zoals die er nu

ligt,

het

is

een

opsomming van

onderdelen. Het woord 'kwaliteit' komt nogal eens voor
het document,

maar hoe

dit

ingevuld wordt staat er niet

op het

circuit

in

Amsterdam

energiebronnen zoals

rol in

alternatieve

en zonne-energie.

elektriciteit

in
in.

wordt een steeds succesvoller en aansprekender

het niet realistisch dat een

is

Ft

of AiGP-evenement

nog terug komt. Het

circuit krijgt

ongetwijfeld leiden tot

dit zal

wel een uitbreiding van

meer evene-

zijn

uw

is

hangijzer. Vorige colleges

gehad het parkeren
in

voor Sociaal Zandvoort een heet

hebben

het,

in

in

gelden. Wij

lijk

burger en geen of minder parkeermeters
ken.

Met een

in

de woonwij-

parkeervignet, exclusief voor inwoners van

Zandvoort waarmee

in al Ie

woon wijken,

behalve

bij

parkeer-

meters, gratis geparkeerd kan worden. Als je dan toch even
bij

een par keer met er moet staan,

parkeren een leuk

zijn

groot voorstander van het inrichten van

is

tarief. Toeristen

locaties. Wij zijn

Zandvoorters
daar,

in

vooreen algemene vergunning voor

plaats of

tijd,

instrument,

is

er

daar een

van. Belinda Göransson
loopt ook hiermee voorop,
al

twitteren

kandidaat-

raadsleden alsVirgil Bawits

en Leo Miezenbeek

(GL)

(GBZ) er ook lustig op

Soms

Kramer

draait niet

om

be-

maar 140 tekens

per bericht

Bouberg Wilson begon

mogen worden

er

los.

het tot aardige

leidt

discussies en het helpt dat

paalde zaken heen.OPZ'er

gebruikt.

ook ooit voortvarend aan,

Verfrissend als je het oe-

maar

verloze gezever

zijn laatste

uit april

bijdrage

2008. Ook

gewend

in

de raad

bent.

is

Dejongste CDA-lijsttrekker

blijven

hangen,

van het land, Cijs de Roode,

want een grappig

fotootje

kon niet achterblijven,

wat we van

het laatste

hem

bij

de PvdA

front

stil.

blijft

maar

het op dit

Het gerucht wil

dat de PvdA'ers

heimeen

hoorden.

lied

in

het ge-

hebben opge-

minste volgens de laatste

nomen, zoals hun collega's
in Kampen. Zij maakten een

berichten) gebruikte zijn

carnavalsnummer dat nóg

weblog

om

zijn frustraties

slechter

is

dan het

van zich af te schrijven

songfestivalliedje

en Willem Paap (Sociaal

van Vader Abraham.

E

Maar

£

Zandvoort)

wezen

aan

goed bijgewerkt en vooral

onze ogen, onzalige

parkeerplaatsen voor deze voertuigen, op daartoe aange-

parkeerbeleid?

dag

bijpraten zonder vast te
zitten

van vandaag worden die

een beleid dat ertoe

parkeerplaatsen innemen. Sociaal Zandvoort wil dit terugdraaien naarde verordeningen die hiervoor algemeen lande-

uw plannen voor het

zijn

om

Fred Paap (ook VVD, ten-

te wijzigen

de woonwijken caravans, campers,

bedrijfsvoertuigen en te koop staande auto's de kostbare

GroenLinkswil meer bewegingsvrijheid voorde Zandvoortse

actief

te bereiken. Tot op de

is

idee

Wat

2006

laatste kortebaandraverij

plannen voor het parkeerbeleid?

gevoerd heeft dat nu

GROENLINKS

in

een weblog de kiezer

van een paard tijdens de

Wat

Het parkeerprobleem

menten.

da Göransson en Jerry

zingen

een beetje

evenement. Het KLM Open komt vanzelf weer eens terug.
Helaas

brengen.

Nico Stammis (PvdA)

hebben van muziek, toneel, sport en evenementent rends. De

geluidsdagen,

in

dicht

snel

voor de vorige verkie-

al

via

stamt

Wij pleiten voor lokale of regionale deskundigen die verstand

Circuit Run

burgers

Kramer van de VVD waren

georganiseerd

worden waar de raceauto gebruik maakt van

dat bestuurders

elkaar kan

Bel

te halen?

voetbalevenementen en golftoern ooien. Mochten

races

door

fractie zal

en windsurfwed strijden, strand-,

kunnen

meer

om

D66

plaatsvinden dan kan Zandvoort daar wel licht ook een
spelen. Daarnaast
is

ergens op

uiteraard

zijn

initiatief

D66 pleit ervoor nationale en internationale sportevenementen naar Zandvoort, terug, te halen. Zij denkt daarbij
kit e-

is

Er

bij

aan zeilwedstrijden,

(Groen Links)

de digitale snelweg gecrasht.

na wordt er nauwelijks

en

Moet Zandvoort pogen
om grote evenementen binnen

Op een paar

positieve uitzonderingen

de Olympische Spelen van 2028 mogelijk
te halen?

Zandvoort heeft veel evenementen. De evenementenvisie

combinatie.

blog van Ceesvan Deursen

raadsvoorstel

gepresenteerd. De

de verdere uitwerking van dit

het lied

blijft

Gemeenteraadsleden in
Zandvoort en internet,
het is geen gelukkige

standpunt heeft op

initiatief

willen worden.

volley- en

het dorp.

Moet Zandvoort pogen
om grote evenementen binnen

tarief,

inwoners/ondernemers een bezoekerspas.

Zandvoortse inwoners geldt betaald parke-

alle niet

kunnen ook per

kelstraten krijgen een laag parkeertarief en

februari 2010

11

van de PvdA

genomen

herkenbaar

•

POLTIEK

Waar

Wat

GBZ
zal

nummer 06

•

het

om

zichzelf

jj

ze scoorden er

een paar flinke schouder-

wel een geweldige

kloppen te geven. Het we-

internethitmee.

j2

-5

de wijken rond het centrum. Voornamelijk

waar de bewoners problemen ondervinden om

avonds hun auto

in

hun eigen

straat te

's

kunnen parkeren.

Verkiezingsprogramma's

Voor de toeristen moet het parkeerterrein Zuid beschikbaar
Middels bewegwijzering moet de toerist hierheen

20 cent voor 6 minuten

blijven.

worden verwezen naar

gedirigeerd worden.

zijn

op internet

te vinden

de parkeerplaatsen en gebieden met parkeermeters. Een
studie naar de mogelijkheden van dit beleid

van de raad

al

is

op verzoek

Moet Zandvoort pogen
grote evenementen binnen

om

gestart.

Onze voorkeur gaat

Moet Zandvoort pogen
om grote evenementen binnen

prioriteit stellen,

te halen?

uit

dat de openbare veiligheid niet

is een samengemeente en ondernemers. De gemeente moet

denken wij dat uitbreiding hiervan
de benodigde veiligheidseisen

open en

eerlijk zijn

evenementen in het dorp. Duidelijkheid naar inwoners en
ondernemers is het allerbelangrijkst. Maak gewoon één
evenementenfondsen geef open ba ar verantwoord ing naar
inwoners. GroenLinks vind dat het aantrekken van nieuwe
evenementen belangrijk is voor het imago van Zandvoort
en de economie, mits die

ons dorpt

iets

toevoegen aan de kwaliteit

kiezingen van

in

het ge-

ding komt. Buiten de reeds bestaande grote evenementen

Het binnenhalen van (grote) evenementen
spel van

over subsidies en vergunningen voor

Alle 8 partijen die

te halen?

naar evenementen waarbij wij als

kleinschalige

is

niet wenselijk

voldaan. Wij

is,

zijn

mits aan

wordt. Door het aantrekken van de bekende organisator Roy

van Buuringen, hebben wij hiermee een creatief brein

onze

partij

gekregen.

eens ervaren

in

Samen met

Peter

in

Versw ijveren, even-

het organiseren van straat- en wijkfeesten,

staat Sociaal Zandvoort hiermee garant voor een actiever

ons betreft ook zeker

blijven.

deelnemen aan de gemeenteraadsver-

maart 2010, hebben een eigen website.

die

meedoen aan de verkiezingen. Alle

partijen

hebben ook

hun verkiezingsprogramma's online gezet. Wij hebben
internetadressen voor

u

op een

rijtje

alle

gezet:

wel voor

evenementen waarbij ook de jeugd betrokken

jongerenbeleid. Een locatie als het Gasthuis plein

3

Hierop worden onder andere de kandidaten voorgesteld

moet wat

VVD
OPZ
PVDA
CDA
GBZ
GL

www.vvdzandvoort.nl

www.opzandvoort.nl

www. zand voort. pvda.n
zandvoort.cda.nl

www.gbz.nu
zandvoort. groen

links.

www.d66zandvoort.nl
www.sociaalzandvoort
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Openingstijden van 07.30

QPZ s f einde YÓórhet bestcmmlngxpian.
Maarb\j voorbaat maximiafe bvbauwingi-

;:.G L -Eo.;

:

professionele opvang voor uv

U kunt met een
Spelen

vj'^imsj

.

Fleming5traat55

-

023

-57

40 330

.

mfo@pluspuntzandvoort.nl

.

T:

VOO.

gerust hart afwezig

met andere kinderen

2041
F:

VW

023-57

nwgeltfktieden bieden vincjvn

.

6

worden

niet verstandig, in de praktijk

Plez

die

Ome va

Zandvoort
I

vnT/

zijn.

Huiselijke sfeer

665

verwerp

www.pluspuntzandvoo

il'J.'Jt

ulji

it./jïüiiJiJ

L-uutUit

.'tij

tem'

jongeren/
Wij doen he

U-juiu

:«; o:

APK

Onderhoud en

reparatie alle

Occasions

in -

Stemi

QPZ

merken

en verkoop

Karim en

Mo

www.autob edrij fka hm o.nl
Curiestraat 10, 2041
F.

Zorgan voor Zandvoort

023-5733793

E.

CD

Zandvoort

T.

023-5733792

autobedrijfkarimo@planet.nl

Steun onze inwtw xtem op

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

QPZ

^mttav

iOIViZl^
Aan

alle

ondernemers

Binnenkort hebben wij de volgende aktiviteiten

waarvoor wij u heel graag uitnodigen:
18 februari inliet Gemeenschapshuis worden door ton e el ver en ism^ Wini Hildei'1112

twee korte eenakters opgevoerd met liet thema gast- en klantvriendelijkheid. Tussen
de twee eenakters zal de heer John Lemmens een voordracht houden met hetzelfde
thema maar dan ook vanuit de verkoopkansen. Deze avond is niet alleen bedoeld
voor de ondernemers maar juist ook voor het personeel. Komt Allen! Toegang gratis!
De zaal is open vanaf 19.30 uur, aanvang 20.15 uur.
!

23 februari organiseren wij een politiek café

in

Hotel Hoogland waarbij onze

5

Aanvang 20.00
welkom vanaf 19.30 uur. Meer bijzonderheden volgen maar U kunt nu alvast de

stellingen (onlangs aan de politiek voorgesteld) leidend zullen zijn.
uur,

datum

OP D E BANKEN
-in

Nederland

staat

Om

/oorkomen dat veel
ingesloten natuur

bij

dier-

kom

Ga dus ook op de banken en sponst
voor € 5 per vierkante meter. Ga

www.natuurmonumenten.nl
CL

uw

agenda blokkeren.

25 maait organiseren wij een grote ondernemer sa vond in Sunparks met een aantrekkelijk programma. Ook hier zal het thema gast- en klantvriendelijkheid centraal
staan. Ook de resultaten van de mystery shoppers worden u gepresenteerd. U ontvangt
nog een officiële uitnodiging maar U kunt alvast de datum blokkeren in de agenda!

VOOR MEER
onder druk.

in

Wij

als bestuur

van

U te

van de

OVZ

hopen zoveel mogelijk

ontmoeten tijdens deze avonden!

Namens het bestuur van het OPZ en
Hanneke Mei, a.i. voorzitter OPZ

§

Gert van Kuijk, voorzitter

OVZ

OVZ
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Dorpsgenoten

we met

diend heeft
schrijver

is.

het onderwijs maar ook een getalenteerde

in

het dagelijkse leven

In

naam Gerard van

zijn

is

het pseudoniem Gerard

Laar, als schrijver gebruikt hij

Delft. Hij

twee

getrouwd en heeft een zoon, een dochter en

is

directeurstoelage en ging ervan aan het eind van de

met het team

katten. Hij

is

sinds

januari gestopt als onderwij-

i

de Hannie Schaftschool, houdt

zer

bij

per

week naar de

zich fit

door

3

keer

verzorgde

een school

uit eten. "Ik

was wat

maand
kunnen

alternatief zou je

of,

maakt graag een

sportschool te gaan,

op vakantie, een bergwandeling.

hield het plezier in het vak hoog. In 1997
een internationaal uitwisselingsprogramma

in

de plaats

en onze school. Groep 8 vloog naar

dat zelfde jaar

Leiria. In

Omdat

het directeurschap steeds

nagementkarakter kreeg en
Gerard

1998

in

zijn

hij

Gerard

v.d.

Laar (1947)

Amsterdam.

de

klas

is

geboren

Alle jaren

Johan

bij

was

nadeel

de wijk Watergraafsmeer
in

onze

bij

meer een ma-

naam Gerard

Delft jeugd-

theaterstukken, gedichten en kinderboeken. De Duinroos

verhuisde naar de Golf en Gerard werd onderwijzer

In

ging Gerard naar de pedagoi

sche academie. Eigenlijk had

de ban van de ring
Voordat de boeken werden gepubliceerd, las Gerard zijn verhaal aan

hij liever

naar de toneelschool gegaan maar

daarvoor werd

de

klas voor.

Daardoor veranderde

de verhalen: "Want een verhaal

te licht bevon-

hij

met de
met
van het woord en

net een muziekstuk

den. 'Ach, onderwijzer had eigenlijk

is

toch ookwel

verhaallijn als compositie,

iets

van toneelspelen

weg", vergoelijkt Gerard

Na

zijn

de klankkleur

keuze.

zijn

studie (1968) ging Gerard

direct werken bij een echte
Amsterdamse volksschool, de Derde
Elthetoschool."lkwerd meteen in ht

diepe gegooid.
ik

een

de

bij

Hannie Schaftschool en heeft daar 10 jaar gewerkt.

geen

Na de MAVO/

Ik

me nog

herinner

was

het

in

febru-

1986 (elfstedenmaand)

was februari 1956

(-6,5

gra-

den gemiddeld).

Vrij

jong

las

Gerard

de ban van de

In

'het

al

het boek

Het ver-

ring'.

hem zodat zijn

Zwaard van

Kristal'

huidige

en 'de

Kristal'

ook meer die richting

kwam devolgendedag
op gaan. Tijdens het interview laat hij mij
erordvan
de La a(
meer op school. Met enig leedvermaak vertelde
een CD horen van een Engelse musical 'In de ban
deklasmijdatdevadereenopvliegendkarakterhadenwel van de Ring' die hij samen met zijn vrouw in Londen oneens vaker onder de les verhaal kwam halen. Ze waren niet
verwachts hoorde. "Het was fantastisch, met verbluffende
De jeugdige belhamel

ik

om

een vluchtweg

er

raam te wijzen waarna

via het

overeen aantal hekjes mijn vege

kwam

niemand opdagen maar

effecten en prachtige muziek.

we

zijn

Londen hebben gezien!" Op mijn vraag of de schoolkinderen
in al

vak

als

huwelijk (1971) werd Gerard

voormalige Mr.

G.J.

als

hij

geweest. Na de fusie met de

in

Zandvoort

van 1977 tot 1998 directeur

Dr. A. Pies

is

man school veranderde

de naam van deschool in'De Duinroos'.
als

onderwijzer aan de

van Heuven Goedhartschool

Noord aan gesteld, waarna

In

de beginperiode

directeur vond Gerard het prettig zoveel mogelijk op ge-

lijkevoet

met

z'n

zo gefascineerd erdoor

dat

had het die dag wel

de ja ren veranderd

nog steeds
Na

was

kon redden. Gelukkig

ik

Spaans benauwd."
Plezier in het

Ik

een van de laatste voorstellingen nog een keer

lijf

medeleerkrachten op te trekken en hen ver-

is

die aardige

zijn, is zijn

zijn

belhamels en deugnieten waar

mee begon.

onderwijzer

antwoord: "Nee, het

in

Alleen de wereld

om

ik

hen heen

veranderd. Daardoor krijgen ze meer prikkels en moeten

veel meer.

Maar

goed

ze passen zich, zoals kinderen dat zo

kunnen, soepel aan. "Gerard geniet van

zijn vrije tijd

en

zich niet snel vervelen. Fietsen, lezen, reizen, schrijven,

muziek

luisteren,

misschien valt
te horen

is

staan bovenaan

hij

nog eens een

zijn verlanglijstje

keertje ergens

in.

zal

er niet te ver-

gen en februari verloopt

in

tegenstelling tot januari

wat somber tot nu

toe.

Het accent van de hoge
druk komt trouwen 5

rich-

de druk voorlopig

laag

Europa.

noordoosten Zandvoort
binnen en daalde de tem-

Voor volgende week

peratuur tot ruim -4 gra-

blijft

boven Zuid-

zit er

nog geen belangrijke

ver-

den. De windchill, ofwel

zachting aan te komen.

gevoelstemperatuur bedroeg de afgelopen dagen
vaak -12 graden. Die was zo

van Scandinavië depres-

laag

vanwege een door-

staande noordooster van
windkracht

dag
in

er

viel

Op woenswat sneeuw

4.

Zuid-Kennemerland. Er

genaamde koude

put: een

gebied met veel kou

in

de

we

Wel zien
sies

ken

ten westen

opkomen en die zakwat uit richting het

Noordzeegebied. Een wat
mildere westenwind

dan ook

in

de

lijn

ligt

der ver-

wachting op den duur,
maar die storingen herbergen wel veel kou (sneeuw?)
in

de bovenlucht.

Pas later

in

de

maand

is

er

kans op serieuze verzachting en kan het kwik na

bovenlucht dat overtrok.

maanden van onderdrukking weer eens de kaap

Na vandaag blijft het vrij
koud met aanhoudend

van 10 graden bereiken, of

niet

te beroerd

is

wachten de komende da-

ting Schotland te liggen,

met wollige vlokken langs
kunnen komen op donderdag. Die sneeuwimpuls
had te maken met een zo-

legt."

Veel zon

terwijl

zou nog een sneeuwbui

haal boeide

onze om-

de koude lucht vanuit het

de melodie die je geboeid houdt

Draak van

in

Maandagochtend stroom-

en waarin je de accenten

boeken

dat

een keer straf had gegeven

leerling

Echt koud
ari

met een gemiddelde
temperatuur van bijna -4
graden. De allerkoudste
maand ooit in Nederland

dat niet ambieerde, besloot

dat de klas ontzettend ver kwar

het schoolvoetbaltoernooi.

HAVO

in

van de basisschool zat Gerard

Cruyff. Een voordeel en zeker

de

functie te ruilen voor het leraarschap.

Inmiddels schreef Gerard onderde

te

kwamen

Portugese kinderen hier en werden ingekwartierd
ouders."

strand-

ik

meteen Portugese school

graden

koud gaan uitpakken.

hij zijn e>rt:ra

zeggen maar dat
de

de zoveelste episode

3

eerste helft van de sprokkel maand zal

maar de

geving,

waarschijnlijk zo'n 3 graden te

antwoord ing te geven. Als consequentie deelde

februari 2010

van Koning Winter. Tot maandag bedroeg de gemiddelde
februaritemperatuur nog bijna plus

die niet alleen zijn sporen ver-

11

met het weekend koud

Begin deze week begonnen

foto en tekst Nel Kerkman

Gerard van de Laar
Dezeweek een dorpsgenoot

•

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Tot en

die

noordoostenwind.

Overdag ligt de temperain de buurt van het

tuur

vriespunt

en

in

(of iets

erboven)

denacht kan het een

paar graden vriezen.

Op

een aantal duinmeertjes

zelfs overschrijden.

Velen

hunkeren vast naar zo'n
vleugje
lucht,

met milde

hoe

kort die

lente-

ook

mag

duren misschien.
Lente eind februari

?

Bel

de weerprimeurlijn eens
(0900-1234554)

kan geschaatst (gaan)

worden

in

het weekend.

nMai Putto

naar

en heel

Maar zo

daar weinig ruimte voor.

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

Max

1

Min

-2

-2

-3

Zon

30%

£
40%

25%

30%

Neerslag

35%

20%

30%

20%

x>

'

1

I

pluspunt

Sherlock Holmes
In

een dynamisch nieuw

ArthurConan
beroemdste per-

portret van

Locatie Noord

Flemingstraat 55
2041
Zandvoort
023 574 03 30

I

Doyle's

VW

Wijksteunpunt
Zandvoort Noord

1

1

Di gitale Fotobewerking
Donderdag 25 maart -29

Zelf Kleding

t/m 17 Februari

|

Vanaf 19 februari
Dagelijks 13.30
16.00

Ook voor

beginners!

Pilatus
Zaterdag

I

februari

3

- 29 mei

I

1

-

:00

m

2:00 uur

I

Faalangst training voor kinderen
Van faalangst kun

I

je

hinder hebben en

maart 15:30- 17:00 uur

KIKKER

een nieuwe vijand on-

i

zijn

-ii

dag 22 februari

om

Hij ontrafelt

SfcUbKL/WDSb ViKSb

I

met anderen.
- 7:00 uur
I

Voorafgaand aan de training

om

23 februari

bijeenkomsten

I

er een ouderbijeenkomst

is

die

de ondei

nen betekenen.
Robert DowneyJr. brengt de legendarische detective tot
leven en Jude La

op dinsdag

w schittert als Watson, de betrouwbare

metgezel van Holmes, een arts en oorlogsveteraan die

Dagelijks 16.00

20:00 uur

5:30

om

een dodelijke

samenzwering

op maan-

lARTHURl
0£ WRAAK
EPJ

Dinsdag 2 maart

ook

schadelijk te maken.

één week
Za/Zo/Wo 13.30

bijeenkomsten

Training sociale vaardigheid voor kinderen
rekening te houden

laat

vuisten spreken

door middi

is

I

er een ouderbijeenkomst

is

blijkt niet

maar

schikken,

'.<

Slechts
Maandag

Voorafgaand aan de training

Holmes

PrinseS
^—
i

uur.

staan.

darisch intellect te be-

maken

Dinsdag 20:00 - 22:00

alleen over een legen-

&..

20:00 - 22:00 uur

april

Holmes en zijn trouwe
partner Watson weer
voor een uitdaging te

20:00

april

Website bouwen en onderhouden
Woensdag 24 maart - 28

sonages komen Sherlock

Filmprogramma

Tel:

|

VAIST

|JVLAXTHA2AKD

I

\® NEDERLANDSE VERSE

[

een formidabele bondgenoot voor Sherlock Holmes

RADIO + TV

r

20:00 uur

U kunt nog instromen met
Engels donderdag

Aquarelleren

korting

Laatste

bi j:

1

3 april

9:00

-

11:30 uur

YogActief donderdag tot april 20:00 - 21:30 uur
Spaans woensdag 9:00 - 20:30 uur
Boetseren en Beeldhouwen maandag 9:30 - 22:00

Week

Do/Di 13.30
|Do/7a/Zo/Ma/Di 19.00

tot 15 april 13:00- 15:00 uur

dinsdag tot

is.

im

1

I

1

I

u

Complicated

©Meryl

Spirituele Lezing

5treeo
Alec Boldwin

Luisteren naar kinderen in deze nieuwe tijd

Vr/Ma 3.30
Do/Za/Zo/Ma/Di/Wo
1

Spirituele
Woensdag

10

Workshop

maart-

6 Bijeenkomsten

Zelfacceptatie

14 april 20:00

21.30

- 22:30 uur

metTineke Buijtenhek www.

I

0voorjeielf.nl

al

bent u wat slechter ter been en doet u

Kostprijs

komst

is

€

per keer inclusief consumptie.

3

©

m

De

Roberl

niddag op elke

i

I

OOK

Zandvoort:

Medial: Bloedafname maandag en donderdag

Loket Zandvoort

Elke donderdag van 09.00

-

I

1

-

I

1

.00 uur

Night V»

I

op de oneven weken: Dinsdag

I

I

5.00 tot

I

6.00 uur

Dinsdag 15.00-16.30 uur

9.00-20.30 uur

|0

pluspuntzandvoort.nl

N IN E

Circus Zandvoort
Gasthuisplein 5

2042
informatie en inschrijffor

Tel:

jlïl,

16.9 (ether)

&

104.5 (kabel)

19.30

RIVER|

La dies Night
Vrijdag 20.00

u kunt een wijkmeester raad-

op de even weken:

Sociaal Raadslieden: elke vrijdag 9:00-1 0:30 uur

meer

Sun* <mm getUm

Woensdag

|LONDON

.00 uur

de spreekkamer, elke dinsdag van

De wijkagent

8.1 5

op het gebied van wonen, welzijn en zorj

De Wijkmeester van de Key

O.

(h)

Eu.obreakdownlh)
Altemat

informatie en advies over voorzieningen,

instellingen en regelingen

Voo

Muziekboulevard

R y on-air

jr,

e vrijdag v;

FilmcluQ

Spreekuren Steunpunt

in

Downey
JudeLaw

gratis.

Vanaf maart

plegen

Ti-tLiakLee-V

HOLMES

Dansmiddag voor senioren
vrijdag I2februari 14.00-16.00 uur.

Ook

SHERLOCK

Zandvoort

023-571 86S6

www.ciscusiandvoori.nl

RTV N-H
RAulu+TV NuORu-HuLLANI]

RTV-NH

is

de publieke regionale omroep voor de

provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland
is

bovendien de officiële rampenzender van de

provincie. Frequentie:
(kabel). Zie

FM

87.9 (ether) of

FM

93.3

voor programmering: www.rtvnh.nl
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OLD SCHOOL
Duidelijke
De wereld verandert. Ontwikkelingen

Ook

teerd.

meer dan normaal en

zijn niet

het uitgaansleven gaat hier in mee. Daarnaast

vrouw, schuift hij haar

supermarkt

Gebeurde

dit

dat alleen uit films? Deze week in Old School kijken

we

aan en staat

stoel

Een klaagzang over lange
wachttijden

Houdt een man de deur nog open voor

anders, dit zie je bijvoorbeeld terug in de liefde.
zijn

boodschap

volledig geaccep-

de mentaliteit van mensen

is

op

hij

de

als zij

tafel verlaat?

Hoe

voor onze ouderen? Leren wij nog van hen of

een

deze nieuwe en vooral snelle wereld

is

iets

rij

van de

dat

ik altijd

hier nooit zo

ik

last van, volgens mij

werkelijke wachttijd

het allemaal omgedraaid?

is

een

in
is

heb

hoor. Zelf

we

vroeger eigenlijk, of hebben

terug naar de jonge jaren van de heer Bos.

in

de

is

een

rij

meestal niet langer dan een

minuut.

Waar
Voor de heer Bos, een 90-jarige

minder en uitgaan

I

het Huis in de Duinen, gaat het allemaal een

meer

"Ik kan het allemaal niet

beetje snel.

worden.

ben geboren
toen

ik

in

Bloemendaal en

naai Zandvoort
-

vroeger niet zo

want

niet,

bij.

ik

was 16

Naai een disco gingen
-

konden we

dat

daarvan deed

ik

maal

we

dat

het

23 jaar

dat

is

niet

Kruis, waai'

we

De heer Bos

gezeten".

maand

zijn vrije tijd

zo'u 60 euro aan uitgaansgelegenheden. Vanaf

wordt

Rode

zijn

we

al

hele-

in.

Omdat

ik

mis

anders
te

bij

Vereniging

kassa werken

zat in

de super-

bij

markten die de

balkjes, die

aangeven dat de volgende

-

met

Of zijn

ro-

uderei

meisje

het

t

-

,

c

klei

l

zelden ver

schuiven. Deze lakse en onver-

misschien we! het

ar

Vlisschien, als

houding,

schillige

hoe

let

voor de

maa r eens op de manier

grap

we wat

zij

de kassabanddivider,

zouden praten, weten

volgendeklant-balkje,volgen-

gen gaat:

deklant-bordje, kassabalkje,

de ideale date

Doe

Geen

zijn,

genoeg naar achteren door-

hun verwachting spatn

is

einde geweest van de oi ,'erdorven schoonheid

geen geld was voor
hij zijn

van onschuldige

dere klant

van de gevoelvolle man.

liefde al

eerste afspraakje."

tijd

de

mooie ontwikkeling, m:

als vrijwilliger

"Ik vroeg haai een strandwandeling

uit:

maken, dat was ons

Romantiek

dan ook behoorlijk afwaai het

gegaan met de

is

mantiek....

op de reddiimsboi.'t

uitgaansgelegenheden, nodigde

gemiddeld 60 euro per week! Er

nagedacht over een eurootje meer of

niet nodig.

klinkt allemaal erg sprookjesachtig

me

boodschappen van een an-

stak hier
er

Het

details.

en ik vraag

tegenwoordig voor

beiden

werkten. Veertig jaar heb

wel anders, 70

procent van de 18-jarigen besteedt elke

was allemaal nog

tot latere leeftijd

maken, geld verdie-

we

toen ik 18 was. Ik ontmoette haai'

niet betalen. In plaats

is

die

ogen hebben. Bos: "Ik trouwde met mijn vrouw

er

veel aan korfbal", vertelt de

heer Bos. Tegenwoordig

ook steeds

blijven

niet bezig... Carrière

nen en reizen, doelen

jaar

kwam. Uitgaan was

We

op stap gaan en niet kinderen

bij-

houden. Het leven was vroeger heel anders. Ik

aan erger

de mensen die achter de

zijn

dure drankjes, bossen rozen of luxe diners, het

een algemeen begrip ge-

is

me wel

ik

i

strand -

klantenstopper, kassastop-

i

shop-stop, boodschap-

per,

er je voordee

penbumper

of pauzelatje

in

de ijzeren gleuf tegen de andere lotgenoten duwen, zorgt

What's Happening?

Ben jij al hip-tip

Donderdag
Lisa Lois,

Wok

Four You

Allyou can eat

in

11

ervoor dat

kunnen

februari

winnares van deX-Factor (met de emotionele uitvoering

repetoire testen

het Patronaat

bij

in

uit koffie, thee,

licht

lische

pen,

frisdranken, wijn, bier

alcoholische dranken. Sterke alcoho-

dranken

maar

te verkrijgen.

de

zijn niet in

Wat

krijg je

inbegre-

prijs

wel tegen betaling

zijn

bij

de bar

nog meer voor

geld? Het voorgerecht bestaat uit soep

er een

buffet

met

nasi,

saté,

gebakken banaanen patat. Wie daarna

mihoen,cha sieuw, krokante

zin heeft kan

3 tot
is

i2jaar€

3 jaar,

dan

4,50]. Vrijdag

ren van

3

€

22,50.

Kinderen

1,50 per leeftijd (stel: leefis

entree

prijs 3 x

€

1,50

Grill, Ti

pan

voor het
Yaki,

met

volgens de ongeschreven regels het klantenstoppertje,

Stimulatoren Bodypainting. De opbrengst van gaat voorde volle

op de band moet zetten. Ze

spek,

Wokken

is

er

nog een uitgebreid
ijs,

in

de Kromhoutstraat 44

in

Umuiden.

Voor meer informatie en openingstijden:
www.wokfouryou.nl.Tip: Reserveer op

tijd.

ijs

buffet

sauzen en verse slagroom. De vriendelijke
bedien ing zorgt ervoor dat hetje verder aan

13

te vergeten.

uur. Entree:

kunnen

€15,- Dresscode: Strictly Carnaval.

Zin

Met

Zondag 14

in

een

gratis feestje?

& Pop

Kom dan

all-d ressed-

DJ's Skizofrenix,

many more!

karretjes staan te

in

VKXF0UUOU
y<s*_i

oar» eat

keer gratis speedaten. Het feest barst los

pelweg langerduurt voordat

men

Amsterdam.

mag je

met

DJ's

het nog een'

Roy en Bo,

o jaar. Tijd: 20.00 tot 01.00
:ddaten

zie:

uur.

bij

Wok

met

band te maken

dit

krijg,

soort

hoop

ik

dat de boodschap duidelijk
en helder

is

voor de caissiè-

inschrijving
res:

www.speeddaten.nl

duw

de balkjes dus hele-

maal door naar achte-

niksontbreekt.Watwiljenog meer?! Succes
verzekerd

ik

praktijken aan de lopende

zij

Leeftijdscategorieën: 20, 30 en

Meer informatie en

heeft kunnen afrekenen.

Aangezien

draaien disco, mixed house, Top 40 en Dance. Locatie: Hotel Arena,
51 in

wachten,

waardoor het allemaal sim-

l'am Single il

Nederland. Heb je geen leuke dat!

aan het speeddaten over gehouden? Dan

All

me

en

de klan-

met hun zware
boodschappenmandjes of
hun volle boodschappen-

Maar wil je graag daten? Kom dan op Valentijnsdag
l'am Single in Hotel Arena. Speeddaten is oveM

me

Amerika en Engeland. De Unlock

dstraat

bij.

ten langer

Club Monza, Potterstraat

naar Unlock

de eerste speeddate party

WOK RtSJAURANT

caissières ervoor dat

Dynamite, Greg van Bueren en

Locatie:

lu ie

onverschillige gedrag van de

Valentine Special. Helaas, voor

gewaaid

uit

niet

gevoel, óók zorgt dit

up

februari

je single?

gewoon

er

Niet alleen geeft dit een on-

gemakkelijk en onwennig

februari

16-20, Utrecht. Ent ree: €10,- (deur €12, 50). Tijd: 23. 00 tot 05. 00 uur.

Ben

je

vruchten,

Locatie: café Ovidius, Spuistraat 139, Amsterdam

22.00 -04.00

Zaterdag

Dames opgelet!

Lucky Charm. And

wilt eten, vul je bord en laat het daarna

met een ruim assortiment aan

Tijd:

de heren geen gratis entree, maar wel een House Eventom nooit

ChineesWokrestaurantWokfourYou vindje

of

door een van de culinaire koks klaarmaken.

100% naar Haïti!

alles te

voor 00.30 uur naa r Shake

tot 12 jaar €1,75 P er leeftijd).

verschillende

soorten vlees, vis en groenten. Kies wat

Tenslotte

=

t/m zondag € 26,50 (kinde-

gebruik maken van twee zeer

uitgebreide buffets

Japanse

Dinsdag t/m donderdag

€

met

is

warm

stokbrood en kruiden boter. Verder
salade buffet en een Chinees

je

Entree prijzen
van
tijd

lopende band heeftgezet,die

doen, zoals het Blonde Stoot

er

is

ook nog van

zijn

of haar boodschappen op de

A Carnaval of Benefit. Van Electric tot de swingende
Oludum Samba Band, van sexy dansers tot mysterieuze magiers.

keus

een onge-

de persoon die het laatst

Rara Haïti

en

zetten.

ruimte

Tafelvoetbal, Balletje Balletje Voodoo, Hold'em Poker, Earthquake

Verder

Je rnag zoveel drinken als je wilt. Je hebt de

niet direct

moment, hoe kort
wanneer er voldoende
is op de band, maar

ook,

februari

12

ik

makkelijk

Haarlem. Aanvang: 20.30

uur. Entree: €10,-.

Vrijdag

en

Dit geeft altijd

van de Leonard Cohen-klassieker 'Halleluja h'), gaat haar eigen

three hours!

jij

de boodschappen op de band

ren,

Four You!
j

dan heeft iedereen

er iets aan!

"o

°

J*

Voor

alle

ZandvoortPashouders de aan

biedingen van deze

week

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.

Lijst

Addie Ottho & Zn

(in

van deelnemende bedrijven

alfabetische volgorde)

Winkeliers:
Bloemen aan Zee - Holtestraat
Bruna Balkenende

Grote Krocht

-

a

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp

-

Grote Krocht

Slagerij

Horneman - Grote Krocht

Slagerij

Vreeburg

-

Haitestraat

Verzorging en vrije
Autobedrijf Zandvoort
Circuit Park

Kwaliteit

Top Slager Vreeburg

bij

& Zn

Menno

nog wel

schien

jarenlang vaste klant

&

Grote Krocht

Piony's Haarwinkel

-

Kosterstraat

kom

sinds

Mode en

heugenis

al

bij Slagerij

Grote Krocht

trends:

mensen-

Kinderkleding

Belli E Ribelli

Vreeburg, en dat

ook niet veranderen. Ik ben een tevreden

want Vreeburg

-

Top

bij

Zn. "Tien? Vijftien jaar? Mis-

langer. Ik

Onnesstraat

-

Toerkoop Reisbureau
is al

Slager Vreeburg

tijd:
K.

Gorter

Foto

Dirk van Zon

-

Zandvoort -Burg. v.Aiphenstraat

Haitestraat

-

zal

Bibi for

klant,

Shoes

Blitzkickers

levert kwaliteit", aldus Dirk.

-

-

Kerkstraat

Haltestraat 61A

Graveer een keer- 023-888 jj 58
Als echte levensgenieter heeft Dirk

Sea Optiek

voorzijn boodschappen een paarvaste

adressen

in

Wonen

ik

vleeswaren ga

het

ik

SlagerVreeburg.Kijk,
zijn

al

liefst

Er

Avenue

naar Top

die produkten

misschien ookte koop

bij

de speciaalzaken veel

beter.

wordt aandacht aan de produkten

besteed.dat proef je", vertelt Dirk en-

voelt je

dat

dan ook erg te spreken over

Vreeburg: "Slager Vreeburg

is

een

dan maak

tradtionele slager die veel produk-

ten zelf maakt. Mijn favorieten

zijn

de rollades, vleeswaren en het vers

gesneden

vlees.

Het smaakt

me

al-

lemaal heel goed. Als je een onsje
van

iets wilt

dat voor je

is

Het

Bij

is

de supermarkt

is

al-

voorgesneden en verpakt. Het

& Giving

-

Kerkstraat

liever

ik

is

een rondje

ook een stuk

Bij

in

leuker.

Vreeburg

voor een babbeltje. Als je

zo lang ergens komt, dan

altijd

is

wel

iets

om

Gewoon voor de

is

altijd bij

me.

Hij zit

standaard

mijn portemonnee, zodat
niet vergeet

weet maar

mee

ik

hem

in

hem

nemen.

te

nooit of je

ik

-

-

06

i

Pa kve ld straat

Horeca:

pas zovaak als het kan."

Harocamo
Op vertoon van uw ZandvoortPas
ontvangt

u

de Top

3

van de vlees-

waren! Drie maal 100 gram boter-

ham

voor slechts

€

Het

-

Kerkstraat

Wapen van Zandvoort

eten en drinken

Gasthuisplein

Mollie&Co Restaurant- Verlengde

Holtestraat

3,25.

Take Five aan Zee Restaurant -Strand
na nr$
nr 5

ZandvoortPas
Over de ZandvoortPas

Mariene Sjerps Internet
Versteege's IJzerhandel

Je

de

hamworst, palingworst en achter-

sitief:

Kerkstraat

ergens

nodig hebt. Eigenlijk gebruik

er

over te praten.

gezelligheid, dat

maakt het allemaal een stuk aan-

-

Medina woninginrichters - Haltestraat

het even kan

dat er persoonlijke aandacht

voor de klant.

er tijd
al

als

heel service- en

er ook een stuk onpersoonlijker. Je

Living

Koene Cleaning Service - 06 1432444

Niet

een supermarkt te

hebben, dan snijden ze

af.

klantgericht.
les al

in

vind het namelijk ook belang-

rijk
is

nummer.

snel een

vinden ben, maar

Ik
is

al

nooit

ik

het dorp. Het

thousiast.

Dirk

Haitestraat

en onderhoud:

De Bode woonaccessoires

de grote

supermarkten, maarikvindde kwaliteit bij

-

het dorp. "Voor brood

naarde warme bakker, voor kaas
naar Kaas hu is Tromp en voor vlees en

ga

is

Dirk po-

"De ZandvoortPas heb

ik

Top Slager Vreeburg
straat 54, tel. 5712451

l

zn, Halte-

Zaras, Café Restaurant -Haltestraat

-

Circus Zandvoort:

Fun

't
Bij

de uitsmijt er, vin den

Wapen van Zandvoort

ren.

we terug op deze kaart. Persoon lijk zou

ik

echter kiezen voorde Zuid Franse Bouillabaisse (€9,50). Een

binnenkomst valt direct de gemoedelijkheid op. Warme

met een heleboel ornamenten aan de mu-

bruine tinten

goed gevulde vissoep die dagelijks van samenstelling verandert en die geserveerd wordt

Maar ja,

en croütons.

u

met

rou

il

Ie

(knoflookmayonaise)

kunt mij wel begraven onderde

vis!

Gaat u mee naar het oudste horeca-etablissement van

Zandvoort: het deze

maand

Wapen van

120 jaar bestaande

Zandvoort! Uitbater Bart Schuitenmaker

zal

van die gele-

is hij

ook één jaar

Deze week werd

De dinerkaart voorspelt een goed
er

geopend, gebruik maken

om

zijn

gasten weer eens

met Dutch Coast

ders voor te schotelen. In samenwerking

Radio

iets an-

middag de zogenaamde Singeltjesmiddag

zal er die

deze

diner. In

staan

tijd

mond

de

1991
zullen snoeren. Zo zagen wij

bij

8,50), lekker klassieken bijna niet

Een ander wildgerecht vonden wij

mooie hertenbiefstuk (€17,50)

bij

laat

meer verkrijg ba ar!

de hoofdgerechten. Een

singels die

hun eigen

singel-

meenemen.

altijd

punt

en gratis koffie en thee staan

bij

nen
als

dat de gasten zeer

is

een ontspan-

zijn in

sfeer,

opdat zowel jong

oud kan genieten van

het ruime
spelen.

aanbod aan kans-

Ma rco: "Naast

automaten op de
De hoofdgerechten houden meteen

in

ieder reken ing. Zo staan

in moderne maar
De ossenhaas geserveerd met

klassieke bereidingen.

Béarnaisesaus (€ 24,50)

er al vele

voetstappen liggen, en menigeen

ook wel eens gegeten hebben.Maarnuisereen nieuwe

om

daar eens een keer doorheen te

nieuwe chef, heeft onder andere
ding gevolgd en heeft als chef
het Centraal Station

gezwaaid.

Hij

keuken en dat
ha alt

hij

in

in

in

'fietsen'!

Arjan Start, de

Zwollezijn vijfjarige oplei-

de 'Wachtkamer

Amsterdam de

scepter

in

ie klas'

van

de keuken

iseen fervent aanhanger van de Hollands Franse

dage

laat hij
|ks z in

ook

in zijn

verse ingrediënten

niet iedere chef zeggen! Verder

dat de kaart van het

gerechten

is

in

blijken.

is

zo een voortreffelijke klassieker.

Mooi zacht rundvlees met een dikke, licht rinse eiersaus met
d ragon. Ook de gebraden eend met si na asappelsaus (€18,50)
komt uit de klassieke keuken. Twee van de drie visschotels
worden meer op een moderne manier bereid. Zo wedijveren
de zonnevis met ges moorde tomaat en verse kruiden (€18,50)
en de filets van dorade met gebakken zeekraal (€17,50) met
elkaar om mijn voorkeuren ik ben er nog niet uit! Vegetarisch e
gasten van het

Wapen van Zandvoort kunnen

zeker vinden

de kaasfondue met diverse soorten brood

in

(€ 16,50) of de dagelijks

maar aan Arjan 5tant

(€15,50). Laat dat

weten

vier keer per jaar

Bij

de desserts eveneens een paar klassiekers waarvan som-

om 12.00 uuropen.Opdelunch kaart staan

dan ook een

10),

met buffelmozzarella, tomaten en basilicum.

is

eveneens

niet te

lunchgerechten derhalve. Het

ei

{€ 7,50)?

Mooie

Wapen van Zandvoort

houdt natuurlijk ook de Nederlandse gewoonte

om

de lunch een aantal broodjes te verorberen. Zo staan

tijdens
er

O.

leeftijdseis

van

acht worden geno-

aan. Zo organiseren wij iedere

zondagmiddag een

gezellige

voetbalmiddag. Onze gasten

kunnen dan geheel gratis
tussen 13.30 - 14.25 uur een
voetbalpool van drie wedstrij-

den invullen en vervolgens
onder het genot van een

lek-

Dit laatste
niet

is

van zelfs prekend

van toepassing op de toe-

gang voor Familyland, want
beneden bevindt zich een
gigantische 'Fun & Games'
afdeling. Hier staan meer
dan 50 leuke en spectaculaire

behendigheids- en

ker-

met stokbrood

rnisspelen voor jong en oud,

gezamenlijk kijken naar een

waarbij ook cadeaus te ver-

voetbalwedstrijd op een van

dienen

kere kop soep

zijn.

Een origineel idee

onze Tv-schermen. De win-

voor een kinderfeestje, elke

naar van deze dag gaat met

woensdag, biedt het Circus

een geweldige

eveneens. 6 tot

naar huis.

nen dan genieten van een

score aan het eind van het

compleet programma

ook

bij

ij

kt.

het

€

Ik

wh

ijs

is

gaat kan

ijscreaties,

reis

prijs

is

er zelfs een

weggelegd."

keuzemenu

uit

de dinerkaart

is

Saturday Night Fever, dat

twee ja ar

12 kinderen,

kun-

leeftijd 5 jaar,

per kind, waarbij dan

ijsje in

Een eveneens leuk evenement

sinds

22,90!

minimum

a

€

11

inbe-

is

grepen: limonade, kinderfilm,

Wapen van Zandvoort op de

de kaart het volgende: Schuiten ma keren

Sta nt bieden u een driegangen

aan voor slechts

de Ierse

meest beroemde

Sta nt terecht. Een van de
in

6),

Maar ook de

iedere laatste

maand vanaf
gehouden wordt.
spelshow met

de pauze,spelletjes

in

Familyland, zakje chips, ver-

rassingszakje na afloop en

een kadootje voor dejarige!

zaterdag van de

Wat

u zeker eens

moet doen

dedagschotel bestellen. U
voor slechts

€

is

zult

op woensdag en donderdag

dan versteld staan wat de chef

21.00 uur

Dit iseen soort

afwisselende on derdelen, zo-

7,50 kan serveren!

een

met warme beenham met mosterdsaus (€ 4,50) en
een broodje met de onvervalste Van Dobben kroket (€ 6) gebroederlijk naast elkaar. Nog een bijna Nederlands fenomeen,
broodje

in

voetbalseizoen

I

versmaden. Of wat dacht

van clubsandwich mettonijn,chorizoen

minimum

18 jaar,

ook veel entertainment

nacotta,een puddingop basis va nmelken suiker, met rode

kaart. Tenslotte over

lichte

dat de eigen huisregels, zoals

een

hendigheidsspellen, bieden
wij

parels en vers fruit spreekt mij zeer aan. Wie voor

de Da me B la nche, staat ook

u

Er

geen

het personeel er goed op

dagbezoeker met de hoogste

paar hele mooie lunchgerechten als Pasta Vongoles (€ 8,50},

Een stokbroodje belegt met carpaccio, tomaten kaas en ba-

let

Voor de vaste zondagmid-

een mooie salade met verse kokkels of de klassieke Salade

silicum (€ 7,50)

(be-

list

alcohol geschonken en verder

khy/

De keuken van het Wapen van Zandvoort gaat

voor de

met een

aanbod aan

hun beschikking.

ring daargelaten, bes

doei

roomdrank, die mij geweldig

al

vier ver-

schillende 'eilanden',
heel divers

de vele

altijd tot

wordt, een enkele uitzonde-

Italiaanse pa n-

dan op de crème brulée van Baileys (€

ingrediënten die van seizoen tot seizoen veranderen.

Caprese (€

over.

migen een vernieuwende smaak hebben gekregen.

wordt vervangen. Dat betekent dat de keuken inspeelt op de

lunch

zich vast en

wisselende vegetarische schotel

luns en dat ka"

het van belang te

Wapen van Zandvoort

Verder

verwend meteen hapje

Een heel belangrijk beleids-

welkom

ook

chef en nieuwechefs zorgen altijdvooreen andere kaart. Tijd

maart

een vrolijke uitstraling, mede door de gezellige kleurenmix en
de bijzondere architectuur.

vam zalm, tonijn engember/wasabi (11,50)
beroemde Cesar Salad met kip en ansjovis (€ 9,50) en
die laten het vakmanschap van de chef zien. Bij de soepen
opnieuw de bovengenoemde Bouillabaisse en een sterke ossenstaartsoep afgemaakt met Madeira (€ 7,50).
saus (€12), sahimi

ervis-,v!ees-en veget arische gerechten op,

zal er

Delil in

in

de voorgerechten staan gebakken coquilles met een pittige

en de

Menigeen heeft

rondgeleid door manager Marco

opengesteld voor gasten van velerlei pluimage. Zowel

aan de buitenkant, maar zeer zeker binnen heeft het gebouw

de chef samengaan met

een saus van rode bessen, een prachtige combinatie. Ook

middag voor

losbarsten. Een
tjes (plaatjes)

is

de

voorgerechten een pasteitje met huisgemaakte hertenragout (€

ik

het amusementscentrum van Circus Zandvoort, dat

ook nog eens een aantal wildgerechten op die de meest

kritische eter

genheid, op Valentijnsdag 14 februari

& Games

als 'w heel

Het

Wapen

vanaf 12.00
8223780.

van Zandvoort aan het Gasthuisplein
uur,

maandags

is

en dinsdags gesloten.

geopend
Tel.

023-

of fortune', 'quicky

bingo' of een spel

Ook
te

met

koffers.

hierbij zijn fraaie prijzen

winnen. De gasten worden

Kortom, voor elk wat wils
bij

het Circus Zandvoort dat

gedurende het gehele

jaar,

behalve oudejaarsavond, van

10.00 tot 02.00 uur

is

opend.
www.circuszandvoort.nl

ge-

Gemeente Zand voort
2,

Postbus

Gemeentelijke publicatie week 6

2,

2040

AA Zandvoort

2010

-

tie

Vergadering college

De

besluitenlijst

verdere

in

week

week

6 vastgesteld. De besluitenlijst

Balie

en op de website.

is

in

te zien

bij

de

bei g ne.

u

uw

3

maart 2010 kunt u uw stem uitbrengen

gemeenteraadsverkiezingen. Naast
di;

de ïiitetsüewi

1

;.

~c- -"-eri

geen geldig identi:eitsbew

js.

om

te

uw stempas moe

van het bestemmingsplan of bouwverordening

tijdig

gemeente vindt
titeits bewijs

u

bt

l.

een nieu

onder andere informatie over de stem p,

en verkiezingsprogramma's van de politieke

iden-

voornemen tot het

s:e ling vvorct .-fionoerl

jk

gepuol

iieeic

het raadhuis.

Op de agenda

16 februari

en

21

110,

2

t/rn 20, verwijderen
3

van asbest-

februari 2010, 2010-011S

bouwen van een

garage, verzonden

2010,2009-125^

Ker<L"ler" iA.

gedeekeh

verzonden

Verzonden besluiten

Bezwaarsch riften

k

verouderen

een

va--

" 01

era pand.

februari 2010, 2010-013LV

3

om

2010

20.1

Kapvergui

1

verteend

besluiten liggen

lem Drayerstraat 29, één

met

onifeer

herplantplicht.z

aknr:

in

de voortuin, geeft

bij

de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze

inzien tijdens openingstijden.

Belanghebbenden kunnen

gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking

2009-8193.

een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van

Ingekomen stukken en mededelingen

-Vaststellen

Belanghebbenden

stadium zienswijzen

2006

sniirj scrirr

inatievoorziening

-

Gezamenlijke Programmaraad Noord-Holland.

-

Gemeentelijk rioleringsplan 2010-2014

Plaatselijke

Nota grondbeleid
Organisatie Beeldkwaliteit Middenboulevard

bij

de rechtbank te Haarlem, afdeling

van de rechtbank dat
".

in

een voorlopige voorziening heeft

geval van ü-nverw

de spoed k.int

.1

ee

,_
i

verzoek

bezwaarschrift

Het bezwaar schorst
besluit

in

waartegen het

u een verzoek

om

uw

dit

brief

In-

de publicatiedatum

aan het college van

2,

2040 AA Zandvoort.

beginsel niet de werking van het
is

gericht. In geval

van spoed kunt

een voorlopige voorziening indienen

bij

de president van

de voorzieningen rechter van de Rechtbank Haarlem, sector

de rechtbank te Haarlem. Een dergelijk verzoekschrift dient

Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk

vergezeld te gaan van een kopie van het beroepschrift. Voor

verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het

voorlopige voorziening indienen

om

het incisie ri van eer ve-ioek

bij

vooi lopige vooizien 'g

telefoonnummer

bezwaarschrift.

lensstraat zijn dagelijks

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023)

20.00 uur

sluiting

in

van deze krant nog wijzigen. U vindt de

meest recente agenda op de website. Van de

definitieve

agenda

de vergadering ook exemplaren beschikbaar. Agenda,

-

18.00 uur.

Collegelid spreken?

uur.

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het

de raadzaal. De entree

De deuren gaan om 1930 uur open.

open tussen 08.00

57401 00, maandag t/m

donderdag 8.30-17.00 uur en vrijdag 8.30-16.00

om

vindt u aan het Raadhuisplein.

De agent a -ar na

is

met vermelding van "bezwaar"

de rechterbovenhoek van

Centraal

-Sluiting

zijn tijdens

uw

richt

in

beroep gaan

Verordening Zandvoort 2010

-

-

De vergadering begint

dien het geen vergunning betreft

Burgemeester en Wethouders, Postbus

in

beo 3 aio.

-Subsidiere Run ners's World Zandvoort Circuit Run 2010

de verzero d at u ir var de vergunning

U

om

order

is

Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen

schorsende werking wordt pas bereikt nadat de president

Nota lokaal gezondheidsbeleid Zandvoort 2010-2013,

-Verordening gemeentelijke

beslui-

oekeidma-ung

van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een

ten

Nota cultuurhistorie

-Wijziging Monumentenverordening Zandvoort

Algemene

die in een eerder

hebben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande

agenda

-Vaststellen notulen van 26 januari 2010

-

Kostverlorenstraat

-

belanghebbenden bezwaar indienen.

last,

Loting

-

LTg-

t/m

1

februari 2010, 2009-17 5RVF2

partij-

staat:

-

-

Hofdijkstraat

3 februari

worden

3

houdende materialen, verzonden
-

kunt indienen. Mocht de vergunning of

-Opening

-

op het dak, verzonden

Deze publicatie betekent ook niet dat u een bezwaarschrift
vrijstelling

plaatsen van een seizoens-

2009-234RV

-

vri

24),

gebonden strandpaviljoen, verzonden op 29 januari 2010,

-Herman Heijermansweg 2, plaatsen van een windenergie-in-

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen

De gemeenteraad vergadert dinsdag
in

Boulevard Barnaart (kavel

-

Zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een

Raa d verga dering

uur

Zandvoort:

stallatie

verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen

Op dewebsiti

gehei

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen

kan worden verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een

verlenen va-

"logen stemmen,

vraag dan

decentrale balie van het gemeentehuis.

bij

bouwplannen

zienswijze over deze aangevraagde

kenbaar kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen
vrijstelling

ge

'ordt griffierecht

2--

de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien

bij

tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat

C

Zandvoort stemt 3 maart!

Woensdag

ingekomen 28 januari

De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen

liggen

door het college genomen besluiter

5

op de

Let op.

van de collegevergadering van week

Melding of klacht?
Bel

::eroale ielefxmi'..

met de Centrale Meldlijn

(023)

website het digitale formulier

in

57402 00,

óf vul op de

óf stuur een brief naar de

une'

Daai b

geeft

.1

a?-\ vvaaiovei

u het collegelid wilt spreken.

Het kan

zijn

dat u eerst naar een vakafdeling verwezen

klachtencoördinator.

wordt.

Openingstijden Centrale Balie

Vragen over een bouwplan?

raadsvoorstellen en conceptbesluiten liggen tijdens openingstij-

den

ter inzage

bij

de Centrale Balie en

zijn

tevens tegen betaling

algemeen beschikbaar. De raadvergadering wordt tussen 20.00
uur en

FM

22. 00

uur

live

ukgezo^de^ coo'ZFiVt

{kabel

FM

104. 5, et her

106,9) en op internet via de gemeentelijke website.

Maandag t/m woensdag: 08.30

-

16.00

uur

Donderdag:

08.30

-

20.00

uur

Vrijdag:

08.30

-

12.30

uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen
is

de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen

telefonisch bereikbaartussen 08.30 en 16.00 uur.

maar voor een

Op zoek naar werk

of aanbieden van vacature?

Ingekomen vergunningenaanvragen

beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen

Bouw-, sloop- en redameaanvragen

Openingstijden begraafplaats

www.werkeninzandvoort.com.

Bentveld:

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de Tol-

Voor het vinden of aanbieden van banen

e.d.

Werkgevers en werkzoekers maken gebruikvan

-

Duindoornlaan

17,

gedeeltelijk plaatsen van een kapconstruc-

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand

en zee, maar vooral dicht

bij

mensen

in

Zandvoort.

BASKETBAL

-heren

Opnieuw ruime overwinning basketbalheren

Competitiestand ZBC

ons hebben opnieuw een grote over-

en Lions pakte daardoor veel

Meij trok veel aandacht onder

De eindstand op de woensdag gaf gelukkig weer eens een

winning behaald. De reserves van Flashing Heiloo waren

intercepties. Heiloo zag het

het bord en hierdoor kregen

ander koppel op de eerste plaats te

De heren van The

niet

Li

opgewassen tegen onze plaatsgenoten

gemakke-

die

meer

snel niet

al

zitten en

de frustratie sloeg snel

met

lijk

61-111

wonnen. Wel moest Lions voor

nemen van hun

afscheid

dit

seizoen

langste man, Niels Crabbendam,

nog een boel

bij

ze

had een paarhardeen

onnodige fouten tot gevolg.

De

die een gebroken enkel opliep.

"Hetwasweereen

toe. Dit

konden dat

arbiters

niet

liet

ning echter met een bittere

tie

nasmaak, datwei. De restvan
het seizoen

niet zo breed

maar nu

wordt deze toch wel erg smal.

moeten we het

Ik

jonkies, Lars Lenferinken Ken

doen. Niels probeerde

van Rhee,

bal

het

in

binnen te

muur.

Hij

had veel

en

pijn

is

dit

gemis goed

zul-

opvangen", gaf aanvoer-

len

houden en belandde ongelukkig met zijn voet tegen de

der

met een 30-72
rust

was

ruststand.

i

Korver Sporthal tegen

BC

een makkelijke wedstrijd. Ze

het paar Tineke Drenth

zijn

tegenstan-

gaan denken/spelen. Op het

Jennes Daniels. Vanuit de

in

en strooide

moment dat je dan

eind trekken. Scherp blijven

B-lijn moeten drie paren
hun krachten in de C-lijn
gaan meten en uit die zeer
lastige lijn promoveren vier

met

Na 8 minuten stond Lions

pass,

assists,

mooie

De aanval-

uur n de

20.15

moeten echter wel oppas-

der het bos

2-22 voor.

om

de heren

en hun plaatsen in de A-lijn
worden ingenomen door de
vertrouwde gezichten van
Ada üps&Wim Veldhuizen,
Margriet Busscher & Mark
Holtrop, Mieke Kleijn &

sen dat ze niet te makkelijk

mentaar op de uitschakeling

waaronder een

ally-oop,

een gedunkte

naarMartina.Ten

Pierik

schoot ook met scherp en

lijke

je

tegenstander

een redetreft,

kun

wel eens aan het kortste

Bart Overzier en verrassend

&

derhalve!

stellen terecht weer: Tineke

vervelend, vooral voor Niels,

alle

speelde overigens weer een

Topscorers aan de Zand-

Zanten met bijna

maar ook voor het team na-

Paul Wessels, Philip Prins en

uitmuntende wedstrijd en

voortse kant: Marvin Martina

sprong op

tuurlijk. Je langste speler ver-

Robertten Pierikverdedigden

kwam

43, Paul

de guards van Heiloo goed

van

steld dat zijn enkel aan

nenkant

liezen

is

is

de bin-

gebroken. Dit

is

niet best. Zeker

al

len liepen soepel

erg

met

en bijna

driepunters vielen goed.

kwam tot 18

waar-

2i uit

driepunters. Ronv.d.

& Monique van
40% voorLilian Bosma &

Sikkens

punten. Martina

tot 43 punten,

Brandse voor te

Hans Hogen doorn.
Vierparen degraderen helaas

lek-

van Crabbendam.

verschil (4%) het ge-

& Wim

Een keurige derde plek was voor Margreet Paap en

ker ballen. Wessels stuurde

regelmatig

met

het een kwes-

blijven.

Boon en Eu-

zien: Nell

met een gering

renommeerde paarTiny Molenaar

naar een zeer ruime 61-

overwinning.

Komende zaterdag spelen

Schrobbelaar, op papier ook

Na de

tievan plezier hebben en

der Marvin Martina als com-

meteen naar het ziekenhuis
gegaan. Daar werd vastge-

van de tegenstan-

ga er wel vanuit dat onze

zonder Niels Crabbendam
2de kwart een

'vuile' spel

onze plaatsgenoten

liepen

111

echter

halen en beantwoorde het

is al

de rebound. Uiteindelijk

weg

direct. Lions

zich hierdoor niet uit het spel

genie Spiers wisten
te schieten.

was ook heer en meester

in

waarderen en bestraften deze

den voorde boeg. Onze selec-

om

Hij

fouten
lastige wedstrij-

overwinning. Een overwin-

makkelijke

de Zandvoortse buitenspelers
veel ruimte

Wessels 25 en Robert

Mips Kortekaas,

Els Bruijn

&

Raks Rudolphusen Ineke van

ter PierikiS punten.

voorCobyDaniëls&Tom van
derMeulenen goodold Dick
Polak met Martin Vergeest.
Deze pittige lijn wordt de
komende weken versterkt
met drie paren, te weten Ko
Luijkx

&

Kees Stekelenburg,

Henny Baard &

Bruijn

Els

(dubbele promotie dus voor

en Roos

Els)

&

Prl Ier

Wardenier. Vanuit de

Inge
C-lijn

was het dringen geblazen
maar de gelukkigen,

die het

een trapje hoger gaan proberen,

Jenny

zijn:

Corvan
Bep

Pieters

&

Jaarsveld, ruim voor

Frteda Koper

&

&

Pellerin

Nijsen en

Els

len

Zelden vertoond

Rooijmans.

de voor-

is

sprong van maar

liefst

den Haak met Anja Witte.

opdenummer2,die

Op de donderdagclub was
al een week eerder de span-

te behalen

50%

het paar

EllyPijtak&JeffdeRooywist

BASKETBAL

-dames

Lions

ning

dames naar verdiende overwinning

de vier lijnen ge-

bij

broken. Hans Hogendoorn

en partner Peter Weijers
Eindelijk

hebben de dames van The Lions weer het zoet

van de overwinning mogen smaken.

In

Amsterdam werd

zaterdagavond een nuttige 42-61 winst op SVU Basketbal

op de stand

12-15

bij

aanvang

van het 2e kwart, dat uiteindelijk

naar een 19-26 rust-

stand voor Lions leidde.
geboekt. Door deze overwinning hebben onze plaatsge-

In

snel verklaard. "Over de hele

we

wedstrijd hebben

echt

er een hechte verdediging.

we

Als

den, kunnen

Rayonklasse genomen.

de Zandvoortse dames, werd

nog een keer stunten tegen

nu echter wel gas gegeven

een top

Amsterdamse
dames met boter en suiker

glunderde Koper na afloop.

"Ik

moet zeggen een goede
maar dan ook van
dames.

We

thuis,

wisten dat

ze

hadden we ook

al

van

gewonnen", aldus coach

Richard Koper na de zege.

SVU geen hoogvlieger is in
deze poule maar dat zijn wij

Beide ploegen

ook

sterk aan de wedstrijd gelet

niet. Eerste wedstrijd,

en werden de

in

de pan gehakt

kwart). Toen ook

begonnen

(11-22 in

is

dit vol

5

Komende

we

om 18.30

Jaarkalender 2010
Circuit Park
14 maart

AutoMaxx

28 maart

Runner's World

het

Amsterdamse Mosquitos.

van komende kampioen

oenschap

in

de

zondag niet van het ongeslagen kampi-

district

3e klasse kunnen afhouden. Aristos

volle sporthal.

ling

won

ruim met 25-14.

De ruststand

van 11-6 was echter
geflatteerd.

5

werd

werd de

ProfïleTyrecenter Pinkster ra ces

un

i

3

Zandvoort

DTM

ieder 4 doelpunten. Martine

28 en 29 augustus

Spettacolo Sportivo (SCARB)

Balk zorgde voor de rest van

11

de productie. Komende zon-

18 en 19

Koning en Romena Daniels

nog sterker

Historische Zandvoort Trophy

Masters of Formula

j

Italia a

Na de doelwisserust en

en 16 mei

22 en 24 mei

4 tot 6

Radical Masters

den Maaike Cappel, Laura

den.Ondankseen groteinzet

de eerste

luktedat slechts gedeeltelijk,

meer onder druk gezet en de

dag speelt ZSC

hun tegenstandsters
van doelpunten af te hou-

medeomdat dethuisclubde
steun kreeg van een bom-

aanval aan banden gelegd.

thuis

in

De einduitslag was uitein-

tegen

WeHaVe

Zandvoortseverdediging nog

Edition

American Sunday

20 tot 22 augustus

iets te

Aristos

dan voor de

Power

Paasraces

april

2 7J uni

Voor ZSC scoor-

Een met invalsters spelend
in

Street

Zandvoort Circuit Run
en

24en25juli

delijk 25-14.

ZSC probeerde
helft

Zandvoort

uurin de Korver Sporthal aan

de Duintjesveldweg tegen

15

verliest

gemaakt.

maart

7

werd

de overwinning

C-lijn

team. Wie weet?",

HANDBAL
ZSC

de D- naarde

zaterdag spelen de

Zandvoortse dames

18 april

Het dameshandbalteam van ZSC heeft het Amsterdamse

op-

om

14.00 uur

de Korver Sporthal
3

uit

Weesp.

en

12

september
september

26 september
g en 10 oktober
6

november

&

Gonny Mul &
NanningdeWiten Doke van
& Leo Steegman
wordt nu de overstap van
der Graaf

misschien

3

Aristos afgelopen

A-lijn

Boswijk

gezeld door

nog eens het

vierde kwart een zege

voor Lions,

dat

de

Els

AUTOSPORT

kunnen hou-

het derde kwart, bijna spreek-

woordelijk het slechtste van

wedstrijd,

in

nieuw de toppositie, nipt

op

Kwant. Eveneens ver-

goed aangevallen en stond

notes wat meer afstand van de onderste regionen van de

alie

behaalden

Tin e de

HARCGrand

Prix Classic

Wijzonol Trophy
Nationaal Oldtimer Festival

Formido Finaleraces
Zandvoort 500 (WEK)

Zandvoortse Courant

AUTOSPORT

VOETBAL

Lange rijbeurt kost

nummer 06

•

Het zaterdagelftal van SV Zandvoort heeft afgelopen week-

lukkig geweest.

Ook

in

niet echt ge-

is

de race van afgelopen zondag mocht Van Dongen, die een equipe

vormde met Marijn van Kalmthout, niet op het hoogste

februari 2010

11

Monsterzege SV Zandvoort

Danny van Dongen de zege
Het huwelijk tussen Danny van Dongen en de Winter Endurance Series

•

-ZATERDAG

komen.

plekje van het ereschavot

end de competitie na twee maanden weer opgepakt. Hekkensluiter van de 2e klasse,

Monnickendam, heeft dat gewe-

Max Aardewerk

eerste en

de tweede paal

bij

De

den.

ston-

vrij

strakke voorzet van

Berg werd door De Haan
ten ook.

Na afloop stond

een 5-0 overwinning voor onze

er

plaatsgenoten op het scorebord. Hoewel drie basisspelers op

kwam

vakantie waren,
overigens

de ploeg van trainer Pieter Keur, die

met een jaar verlengt, op een enkele

contract

zijn

met

rust gelaten

waardoor

het leer voor de voeten van

Aardewerk kwam. Een sim-

voetbeweging deed
was

pele

het net bollen en de 5-0

schermutseling na geen

moment in

gevaar.

een

Door de zege kan

feit.

Zandvoort weer naar boven
Grote

man

van de wedstrijd

zou Nigel Berg worden.

nam
voor

zelf drie
zijn

Hij

doelpunten

rekening en stelde

Max Aardewerk
legenheid

om

de ge-

in

het laatste

doelpunt aan te tekenen.

bound werd echter door de
uitmuntende Boy de Vet gekeerd. Een minuut later lag
de bal eraan de andere kant
in.

Een mislukte voorzet van

Berg

de

kwam

via

de paal over

doellijn, 2-0.

Daarvoor had zich een voor

De Radical van het duo

lag

voortdurend binnen de top
drie. Alleen

een te lange

rij-

een kwartier voor het einde

meldde

Peter Fontijn zich

de

pits.

"De wagen

liep

op

in

vijf

III.

met 48 punten bovenaan,

na een vloeiende aanval via

Van Kalmthout/Van Dongen

afloop.

de zege afnamen. Ze kregen

om

het klassement. De

prima zaken te

n iet.

toe.

bij

daarmeewist hettweetalwel

als vijfde

en

van de Laar en Sebastiaan

van de Laar en Bleekemolen

Bleekemolen. Tijdens de eer-

te passeren

in

het klassement

hielpVan derOord

gescoord, niet gestild. Een

en wel tegen het onderaan-

de verdediging

staande Vogelenzang. Het

van Monnickendam was een

wordt een wedstrijd van im-

De

Divisie

II

leverde een zege

op voor Leo en Nick Etman.
In

de Divisie

lil

ging het duo

Raymond Coronel en Mare
Koster met de winst ervandoor.

De win naars

Dam met

maar

Toerwagen Diesel Cup van

race

2009 Jeroen den Boer en Leon

Fourop 7maart.

stil",

al-

niet

de kampioen

in

de

in

de

Divisie

IVwaren LevFridman en Teun
van

ging niet en daarom stonden
dertien minuten

een Toyota

Au ris. De volgende en
in

het

WEK

is

laatste

de Final

nog

vijf

minuten te gaan
bij

reden

samen met Kees Bouin

de Sotrax Porsche.

Even reed het drietal aan kop,

maar door een
derswissel

straf en een

rij-

werd ook die eerste

een doel-

punt. Volgens de arbiter van

dienst bracht Patrick Koper

binnen de zestienmeterlijn
zijn

tegenstander op oncor-

recte wijze ten va

I

en wees

de leidsman naar de

Zowel de penalty

als

stip.

de

re-

slot, 5-0.

klein foutje in

prooi voor
liet hij

hem

en opnieuw

keeper Sanders,

in

de

zullen

in

2010

portantie

in

actie

want beide

gen komen tot nu toe

ijs

komen

ploe-

aan-

in

80e minuut, de gang naar
het net maken, 4-0. Dat
Zandvoort kon doen wat

winst zou dat wel eens vol-

het wilde bleek eigenlijk

te degraderen

in

de 83e minuut. Na een rush
zag Berg

via de rechter kant

dat Michel de Haan

bij

de

merking voor degradatie.

doende kunnen
dit

seizoen

zijn

om

Bij

niet

omdat er na
maar één ploeg

volgend jaar

in

de 6e klasse

zal spelen.

ADVERTEERDERS
Dankzij onze J'fiiU'Ü'"

Het was ook niet de dag voor

huys

Met

voor de rust waren de gasten het dichts

Zandvoort leef't

de andere twee Bleekemolens.
BroerJeroen en vaderMichael

ploeg

zijn

terecht op voorsprong.

"Het verwisselen van het wiel

dus Bleekemolen na afloop.

de

eerst

ste rijderswissel ging het mis.

we

in

vrij. Zij

komende zondag,

zaterdag nog niet veel had

Bleekemolen met 46 punten.

Het duo eindigde

een on-

5e klasse D spelen,

schitterend diagonaal schot

duo Rob de Laat en Theo de
Prenter

er

even aantal ploegen

en weder dienende, voor het

een prima kans voor het

Ookbijhensloegde pech

Nog was

Het zondagelftal van trainer
Marcel Paap was afgelopen

ders op

het viertal Hoevert Vos, Wilko

equipe profiteerde echter

wedstrijd voor de tegen stan-

Zondagelftal

weekend, omdat

de honger van Berg, die tot

de broek en daardoor mocht

doen

de verre hoek en ging de

in

Remko Rondayde balvoorde

daarachter Van de Laar en

Becker, Harry Kolen en Jeroen

speelobject uiterst zuiver

voeten gekregen en meteen

Bovenstaande misere bleek

Teleurstelling

had

het zater-

met 47 punten en

een straf van twee ronden aan

Schothorst de beker ophalen

Hij

het

hij

is

dagelftal vrij in verband met
een inhaalweekend. Dan
worden slechts 3 wedstrijden in de2e klasse gespeeld.

die

Na een aan-

onnavolgbare schijnbe-

wegingen plaatste

het zo goed als

is

Komende week

gevolgd door de Laat en de
Prenter

in

tal

goed", aldus Furth na

meer zo

was er ook
Zandvoorter Ronald

trefzeker was.

deiSe minuut zorgde
Oord voor

Patrick van der

de Divisie

het eerste doelpunt.

commissarissen de equipe

I.

was het opnieuw Berg

sponnen.

Al in

in

Den Boer en Rijnbeek staan

cilinders en

de Divisie

trekkelijke wedstrijd ont-

Rijnbeek. Zijvoeren het totaal-

klassement nuaandankzij de

dan gaat het niet

beurt zorgde ervoor dat de

in

In

tweede

plaats

de eerste minuut na rust

Zandvoort supporters aan-

kijken en

zeker uit de degradatiezone

gekomen.

(In

alfabetische volgorde)

Administratiekantoor

K.Willemse

Algemene uitvaartbegeleiding
Zandvoort
Autobedrijf Ka riMo

1

f5

e

kunnen wiju op de hoogt > houde
adverteerders

in

Circus Zandvoort

Pluspunt
Pluspunt

C reeven, Makelaardij

plaats onbereikbaar.

Autobedrijf Zandvoort

CroenLinks

BarBattle

Croenestein

Bertram

Beter Mobiel

Harocamo

winterrace voorspoedig, tot

Bloemsierkunst

Hotel Hoogland

Brood

Jef&HenkBluijs
Fier

Café

Oomstee

CDA
Cense en van Lingen

Fin.

o.g.

La

Boomhut
Remo de Biase
Riche aan Zee

&

Schou ten

diensten

Hu goos
La

Partij

Zandvoort

Dorsman Assurantie
CBZ

voorter Peter Furth verliep de

Café

wat in

zijn:

Ouderen

Confet'ti BV.

Voor Peter Fontijn en Zand-

&

van alles

de krant an deze week

Chocoladehuis Wille nsen

Bonbonnière
Fontanella

Ondernemers
Vereniging Zandvoort

Sea Optiek
Sentinel Alarm

b.v.

Take Five

Uitvaartcentrum

Haarlem
Van Aa eken
Glaszettersbed rijf

Wapen van

Zandvoort,

eten en drinken...

^D

CENSE n
van LINGEN

Jhr. P.N.

Quarles van Uffordlaan 2

2042 PR Zandvoort

SARA ROOSSTRAAT 28
Ruime 4 kamer maisonnette met zonneterras
Woonkamer met
slaapkamers,

3

bad^mer^wj

MR. TROELSTRASTRAAT 23
woning met 4 slaapkamers, een diepe zonnige achtertuin

•

.parkeerplaats
m'

ORANJESTRAAT
3

in

•

de parkeergar

CS?

Zonnige woonkamer met moderne woonkeuken

•

2 slaapkamers, ruime

•

Massief eiken vloerdelen
2

•
•
•

Midden

in

apparatuur

badkamer

•

lift

in

woon/slaapvertrekken

aanwezig

het centrum en toch rustig gelegen

2 Inpandige garageplaatsen separaat te koop voor

Gebruiksoppervlak ca. 95

Vraagprijs:

€

of

Prachtig uitzicht over zee, duinen en circuit

en het

m

2

(incl.

349.000,-

Berging

27.500,- p/stuk

€

ca.

De woning

82 m'

ile
1

al in

vrij-

het centrum

zee!

•

Nette witte keuken, eenvoudige badkamer

Balkon aan zowel land-

Geheel
Dit

v.v.

2)

op de

(vh 2 kamers)

•

€

Woonoppervlakte

ca.

30.000,-

75

rn

(niet

separaat te koop)

ca.

100 m' (zonder schuur)

m

?

329.000,-

Prachtig gelegen sfeervol 3

&

kamer hoekappartement op de

woonkamer met

•

Ruime

•

Luxe keuken

•

Zonneterras op het westen

•

Lift

sfeervolle
v.v.

parkeerplaats

Woonoppervlakte
^360°

II".

zeezicht

inbouwapparatuur en grote bijkeuken

badkamer met

o.a. ligbad

met beveiligingscode

Incl.

2

€21 9.000,-

€

2 slaapkamers, nette

complex beschikt over een eigen afgesloten parkeerterrein

Vraagprijs garage:

gedateerd

Vraagprijs:

als zeezijde

kunststof kozijnen met dubbele beglazing

Vraagprijs:

is

Perceeloppervlak 281

4 E etage van het luxe appartementencomplex "Monopole

L-vormige

•

gcw' de wocnorngovirg

STATIONSPLEIN 15/12

13/1

verdieping.

woonkamer

•

•

minuten bent u

wonen tussen de duinen en de

zuio,

Gebruiksoppervlak

&

275.000.

Voormalig 3 kamer appartement (verbouwd naar

•

£360^

In 5

strand, alle voorzieningen zijn binnen handbereik
heerlijk

Zardvooit

de onderbouw

in

Vraagprijs:

•

€

terras)

is

Moderne keuken voorzien van inbouwapparatuur

hoek van de

v.v.

28 meter op het zuidwesten met achterom en een

ca.

op het

Voormalig 4-kamer appartement verbouwd naar 3-kamers

TROMPSTRAAT

12/4

kamer hoekappartement (bouwjaar 2007) met

•

woonlaag,

Op steenworp afstand van beschermd natuurgebied gelegen
van

en eigen parkeerterrein.

Woonoppervlakte

bergruimte)

(incl.

ruim zonnig balkon op het zuiden.

e

lift

2 slaapkamers, 2 balkons

€ 259.000,-

(verjkoop, (verjhuur, beheer, taxatie

BURG. VAN ALPHENSTRAAT 61/36

•

Ippefflakte ca. 115

Modern

^enhuis.nl WWW.Cvl.nu

staande stenen schuur.

oneU

^

Eli

Goed verzorgd en mooi gelegen 3-kamer hoekappartement
op de 8 llc etage van appartementencomplex Santhorst

Klndvrieg^HKl

Vraagprijs:

UKEk

023 -5 715 715

voorzien van

ba

Royale inpandige

Bergruimte

inboujj

v.v.

01

$s

lichtkoepel

Moderne woonkeuken

Tel:

Vraagprijs:

ca.

in

de afgesloten parkeergarage

85m

2

€275.000,-

«SS

Zandvoortse Courant

OVZ

een avond gepland

in

het Gemeenschapshuis over gast/

ondernemer uitgeno-

klantvriendelijkheid waarvoor iedere

digd

OVZ ook een

Binnenkort organiseert

is.

Op 26

Zandvoorters tussen 18 en 22

Op
in

het Ge-

maart

3

de gemeen-

zijn

gelijkheden

om

wil door middel van een

politiek café

de klanten en

de Zandvoortse

In

dernemers een

jongste kandidaat te sturen

vijftal stellin-

gen aan de politieke

partijen,

meedoen aan de

verkie-

De antwoor-

van verkoopdeskundige John

zingen, gesteld.

Lemmens

aan de aanwezi-

den die de stellingen hebben

ge Zandvoortse ondernemers

opgeleverd, zullen tijdens het

worden gemaakt

duidelijk
er

onder

klant-

om

al

die partijen, acht

gevraagd

is

uitte leggen

waar zij voor

staan. Burgemeester Niek

Meijer

zal

iedereen die voor

stemmen

het eerst gaat

is

ze willen, zodat je

iedereen

ik

stemt, kan je

la-

het toevallig niet eens

als je

bent met bepaalde politieke
beslissingen. "Het

genwoordigersvan de

kunnen toelichten.

partijen

hun standpunten dan

wil",

gemeenwat ver

tebestuur

zullen

over huisvesting, uitgaan,

zijn

sport en verkeer worden

hun

bus. Zoveel jongeren

kunnen

niet iets

in

en muziek

DJ. Alle

jongere

worden dus uitgeno-

kiezers

weg van je staat. Beslissingen

is

Neuf begint

is

digd en de diverse jongeren

(!)

in

café

Zandvoortse

de

ruim zeshonderd

in

23.00 uur, waarna er

een verloting

gedraaid door een bekende

Die valt deze of volgende
bij

die

op de

staan

kieslijsten

eveneens aanwezig

om

de standpunten van

partij te verduidelijken.

zou zonde

de zenog geldig is.

zijn

In

Dat

huis.

want

elke

telt!

plaats van 7 doen nu 8

mee. De

politieke partijen

spoeling wordt dunner en

de
ger.

strijd

des te grimmi-

Wie

de stoet van de

in

voorop

verkiezingsstrijd
loopt

en

nog

is

niet duidelijk

sommige

om

kreten

de

kiezer over te halen liegen
er niet

om. Zo gaat GBZ

- p>b">

Zandvoort

je lief

stem

is,

bewoners en durf ja te

zeggen tegen D66. Ging
zal

evalueren.

Ondertrouwd:

Het initiatiefvoorstel van de

Veens, Jeroen Alexander en: van der Werff Angelique.

VVD om

Huwelijk:

het tekort aan de

kosten van een volwaardig

Buchel, Willem Hendriken: Martinez Pena.

muziekprogramma

Overleden:

ziektentophet Raadhuisplein

Witte geb.

Piers,

Lammertsma,

Johanna.oud

Bob,

oud 78

57 jaar.
jaar.

jaar.

Schouten, Cat ha ri na Margaretha,oud go

jaar.

Schouten geb. Wei ma, Tja Itje, oud gijaar.
Dersigni, Pieter PaulusCornelis,oud 78 jaar.

Kimman, Sophia

Cornelia Maria,

SUPER POLITICS

oud 84 jaar.

Zo ook niet het gedraai van
een

bepaald

als-

er

doorheen te slepen.

de stemming over het

Bij

NEUF

om
amendement

een enkel raadslid

nog

IN

in

demu-

Weet

omarmd. Ook komend
we dus weer
kunnen genieten van dit

je

eens de

amendement van OPZ werd
helder dat er een meerder-

had gestemd.

heid tegen

Toen

Göransson

Belinda

echter erachter
zich

kwam

dat

zij

had vergist en eigenlijk

voor had moeten stemmen,

hetgeen

zij

ruiterlijk toegaf,

wasCeesvan Deursen
als

de kippen

bepaald, en

bij

in

om

veler

(GLJer

een niet

ogen

ei-

gere-

Het

met

Rioleringsplan,

pareerd zou kunnen worden.

daarin verwerkt de veegkos-

Na een korte schorsing kwa-

ten, kreeg van het

monde

en

hij

met

het 'reparatieamendement'

waar

en

eerste instantie

in

stemmen voor waren, stemden nu ineens 12
raadsleden voor het amen de-

slechts 5

CDA

opnieuw geen goed woord.
Biuijs was het wel met het
rioleringsplan eens maardie
veegkosten zouden volgens
het

CDA

ten worden. Het

Uiteindelijk

erg onduidelijk voor

de nieuwe

APV

vastgesteld,

met dien verstande dat de
in april met een
initiatiefvoorstel zal komen

moe-

eruit gehaald

ment, dat daarmee aangeno-

WD ergens

bij

van Gert Jan Biuijs

men werd.

werd

slagzin.

seizoen zullen

men Göransson

is

dan ook

menig
raadslid en wethouder Gert
Toonen moest alle zeilen bijzetten

om

het uit te leggen.

Het draaide erom

uit

welke

Zandvoort en

partij Sociaal

deWDzijn de enige zonder

te komen, werd door alle frac-

dement, het oorspronkelijke

amendement alsnog

je echt niet

op wie

stemmen?

Leg dan

gaat

8

verkiezingspro-

gramma's naast elkaar. Het
is een klus (ik weet het uit
ervaring) maar dan zie je
pas goed dat er minimale
verschillen zijn. Dan zou je
toch denken dat het straks
harmonieuze raadsvergaderingen gaan worden? Tjonge,
dan wordt politiek pas echt
leuk!

Maar

helaas, niets

minder waar. Want

al

dend en de kreten

bijna on-

blijft

zitten of

Datweten we pasovertwee

komt

straks terug?

c

om

strand te verruimen en bur-

ten worden. Na

niet verloren

jj

gemeester Niek Meijer met

bleek dat het plan alsnog

gaan! Hoort en zegt

^£

unaniem werd aangenomen.

het voort.

z

de sluitingstijden op het

nieuwe college

in

sep-

'pot'die kosten betaald

moe-

stemming

is

begonnen. Welk man netje of
vrouwtje

was van
mening dat er, na het indienen van een nieuw amen-

het

is

zijn

de programma's eensluiveranderd, de stoelendans

gen lij kon moge lijk, alledaags
voorstel te doen. Hij

in

2006 GroenLinks met je in
zee? Nu staat alleen de watertoren veelzeggend op
het voorblad. De nieuwe

ties

OVZ-initiatief.

CARTOON

je

op de PvdA. Maak je en wil je

alle

tember de nieuwe APV

Daan Eduard,zoon van:Berck Beelenkamp, Milan Patriceen:

Sebregtsjohannes Jacobus, oud 83

al

jaren recht door zee en als

dan hetCDA.DeOPZisvoor

VERVOLG

FEBRUARI 2010

Geboren:

Veugelers.Yildiz.

Sips geb.

legitimatiebe-

je

kerheid of het

Anders kanje naar

zorgen voor Zandvoort, kies

BURGERLIJKE STAND

Kol geb.

Vergeet

wijs niet en kijk voor

stem

gaat Meijer verder.

21.00 uur en duurt tot

circa

week

Zandvoortse jongeren

eens bent,

De avond op 26 februari aan-

om

iet

terook nietjestem verheffen

gen een uitnodigingsbrief

zullen

jij

staande

ook, zou

je het

stemmen

die zich wil inzetten voor wat

hem dan

Als je n

kunt

partij

kans vanaf je achttiende, pak

willen zeggen."En gelijk heeft
hij!

Dus
we-

over.

het van belang te

is

wat

bij

krijgt die

de gemeenteraadsverkiezin-

dat omzetverhogend werken.

12

dat te doen

stem te laten horen

de verkiezingen. Je

voor 'Superpolitics' sturen.

gastvriendelijkheid wordt ver-

-

bij

om je

Hoogland

staan. Volgens het bestuur kan

6 FEBRUARI

in

om hun

aan de orde komen. De verte-

politiek café in hotel

dan wel

om

manieren

de aan loop naar

Aan

wat

wordt het rode potlood
weer uit de kast gehaald.

denken

politieke partijen

waarmee

totaal,

die

van een druk op de knop

De

daar verschillend
dan

Zandvoort. Eén van de

mij...

welk stem-

je gaat. En in plaats

de gemeenteraad genomen.

ten

in

de komende gemeenteraads-

Wim

het

de raad

een meedoet en meedenkt

verkiezingen hebben de on-

zal

in

innemen!

partijen.

Zand voort.

Hildering en een presentatie

vier jaar

van de Zandvoortse politieke

zoal schort binnen

het volgens het bestuur van

handvan eentweetalsketches

komende

mag gaan

de ogen van de onder-

OVZ nog wel eens

van toneelvereniging

zijn in

aantal zetels dat een partij de

op een

nemers

aan. Aan de

doorslaggevend

zich te informeren
Meijer: "Ik wil graag dat ieder-

er in

Daar schort

om

over de diverse standpunten

ondernemers wat

vriendelij-

'Super-

is

de ideale voorberei-

politics'

ding

maken wat

politiek duidelijk

gasten van de Zandvoortse

ker te bejegenen.

nieuwe stemmers

Politiek café

OVZ

zal uitvoerig

2010

is
het 'effe' wennen met
stemmen. Zo bepaal je

straks zelf naar

jaar.

bureau
teraadsverkiezingen. Voor

meenschapshuis

ingegaan worden op de mo-

18 februari

Volgens

Neuf aan de Haltetraat de tweede aflevering

februari aanstaande vindt in café

van 'Superpolitics' plaats: het Zandvoortse debat onder de nieuwe stemmers oftewel de

politiek café in

hotel Hoogland.

Tijdens de avond

nummer 07

De nieuwe stemmer aan het woord!

komende

zeer actief. Zo staat er vanavond, donderdag 18 februa-

tijd
ri,

de

is

•

Superpolitics:

zeer actief

is

De Ondernemersvereniging Zandvoort (OVZ)

weken. Dus,

stem

laat

uw

E

J>

!

1

Geniet voor

maar

C

& CT E M Lu r

t/m 7 maart

25,-

Groenestein

'S

alecn mogeEjk

p^i*

teveel te betalen?? __

Bel voor 28 februari
en profiteer nog van
onze dineractie!

VACATURES

va n ore 3-ga ng en verra ssingsmenu
1

Schouten

Goed verzekerd, zonder

Grand Café & Restaurant

p.p.

|ZELFSTANDIG WERKEND KOK (FT)|
MET CULINAIRE PASSIE

via

www.re5taurBntweek.nl

EN OOG VOOR DETAILS

www.gsfinancielediensten.nl

KEUKENPRINSES LUNCHKEUKEN
(PT)

Gemeenschapshuis

weekenden en vakanties
assisteren lunchkok
en afwassen

ZOEKT U RUIMTE VOOR
EEN BRUILOFT, FEEST,

VERGADERING,
CLUB OF PARTIJ
KOMT

U

Mevr. A.C. Dekker

DAN EENS PRATEN MET
Ab

Haltestraat 25, 2042 LK Zandvoort
E-MAIL CAFENEUF@CAFENEUF.NL
TEL 023-571 37 22
/ 06-2617881 9

MIJ!

Moolen

v.cl.

Spreekuur: ma. t/m

>.
IfVeer

13.00

vr.

-

-

Lukkassen

14.00 uur

avond 19.00

-

20.00 uur

en volgens afspraak
Lijsterstraat

Café Oomstee

7

-

2042 CH Zandvoort

-

Tel.

(023)571 5847

Voor vlees -en visspecialiteiten

Zaterdag 20 Februari,
aanvang 21 00 uur:

/I

vr.

ma.- wo.-

B

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVIOSSTRAAT 17
MOB. 06-10792723

TEL. 573 14 47

*)

Dierenartsenpraktijk

~P

Afwas hu lp en

Boom
Strandpaviljoen 11

\J 1^
een avondje lekker zingen en

Ha, tekHer!

V

te

luisteren.

Zandvoort

Tel.023-5717580

Hoofdprijs: Een geweldig Lenlspakket!
Beleef mee... in Oomslee.
'I

|

Zaterdag 27

februari. 21:00 uur:

Aanstaande

Gi

lort Aficsf/i

-

/cfn.-

..fi

\,y

-

.'

lï-J.-fï.vf

Al

in

-

:

,:•>

'.

;*'* ''

's

- k;*,^-

<

aomitor-.nf

uw verzekeringen

bij

Goulashsoep

weer open

Met

Zeebaarsfilet

aardappelpuree/saus

als nagerecht

onze bekende palacinka

voor € 10,50

DORSMAN.NL OF 023-5714534
In

Top Thuiszorg
Een Top Team voor Top zorg

Vissoep

of

3 soorten vlees
aardappelpuree/saus

één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.
DDRSMAhJ

9 februari gaan wij

Behalve onze uitgebreide menukaart beginnen
we ook weer met ons speciale menu:

van (tfin van rid JbüSiü
Flam \iucxti D:il w.iïj".! n. rf .ti.^mti

ivi ii)i-j ori'.nriJr.r?

£n\.'fu.'iT>t!T?.

1

FfSTTiertCO

om Mario Garcia Blanco
iftt/HtatftCapt/

vrijdag

ons verwarmde paviljoen kunt u ook terecht voor
lunch of een kop koffie.

We

Heeft u thuiszorg nodig? Wij hebben ruimte voor nieuwe cliënten

zijn

er

Graag

team van gemotiveerde verpleegkundigen en
verzorgenden, die graag kwaliteit en aandacht geven aan de cliënt

ontbijt,

de gehele dag en de gehele week door.
tot ziens

Wij hebben een

Wij bieden:

Verpleging en verzorging
Huishoudelijke verzorging
Terminale thuiszorg
Psycho- sociale begeleiding

Met een persoonsgebonden budget, het PGB, kunt u bij Top Thuiszorg zorg inkopen
afgestemd op uw persoonlijke wensen en situatie. Wij komen vrijblijvend en kostenloos
bij u langs om uw vraag te bespreken. Voor informatie kunt u bellen met A. Hijner, 0235714635 of 06-52022639

Fam.

3

Boom

maart: Gemeenteraadsverkiezingen

U gaat toch ook stemmen?

-

Zandvoortse Courant

Noodstroomvoorziening
Afgelopen maandagmiddag

in

als

gemeente door

te

voordoet

atie zich

Met

ramp of crisissitu-

Als er een

van het gemeentehuis inwerking gesteld. Deze voorziening

moet het mogelijk maken om

genomen

gebruik

de noodstroomvoorziening

is

is

nummer 07

18 februari

2010

#WÖE BADPLAATS DOOR

de ge-

meentevooreen aantalzaken

kunnen

•

OOG en OOR

verantwoordelijk. Da ar va Hen

werken

als

ling niet

om welke

de nutsbedrijven

meer zouden kunnen

reden dan ook plotse-

leveren.

ondenopvangen depi

Tiaire

levensbehoeften van

nwo-

maar ook comrnu

icatie,

ners

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

schadeafhan-

registratie en

deling.

Valentijnstaart

Wanneer

bijvoor-

(1)

beeld tijdens een calamiteit

GroenLinks was ac-

de stroom

tief tijdens Valentijn.

Vrijdag ging kandiate

wordt het gemeentehuis

Nina Versteege (GL)

geld en gebruikt het voor

Zandvoortse

voedsel en kleding. Jeroen

in

voorzien van elektriciteit via

bij

de noodstroomvoorziening.

scholen

Daardoor kan de ambtelijke

de leerkrachten te

organisatie

in

zoeen

blijven functioneren.

Convenant Wonen, Welzijn en Zorg
afgelopen

maandag

door verschillende partijen ondertekend. Behalve door de

gemeente werd ook ondertekend door enkele grote maatschappelijke instellingen zoals

De

Key, ZorgContact,

de maatschappelijke

en

Nieuw

Unicum, Pluspunt en de RIBW.

De avond begint
uur,

weken

ge aan de toekomst van de

is

het teken van de

Zandvoortse jeugd. Daarom

Zandvoortse

politiek staat,

onderbroken. Wethouder

VVD

komen wat

er speelt in

is

te

weten

deze belangrijke Zandvoortse wijk.

van de bereikbaarheid? Hoe
vindt

u

Hoiland wordt elk jaar een

aangeboden aan een

van 10.00 tot 16.00 uur

Kandi'daten'

weer

Nog meer actie rondom
D66 heeft afge-

Op deze markt worden

lopen zondag 14 februari de

spulletjes

klaard.

te laten

Rode Kruis en de Stichting

werd iedereen uitgenodigd

gemeente

om

Tsunami Weeskinderen.
De bar van het De Krocht

of bijzondere

inzet toont voor de

maat-

eigen wijk?

Met de

houderTates genomineerd.

duidelijk

avond

De toenmalige initiatief nemer van ZFM, de jarige Rob

zich

Harms, nam de taart

voor

vangst en beloofde deze

de studio aan te snijden en

zorgen

we

dat het welzijns-

werk beter aansluit

bij

de

van welzijnsactiviteiten

Nieuw Noord? Wat vindt

in

u

ZANDVOORT SCHOON!? SPREEKUUR

wil

GroenLinks haar
in

de gemeen-

februari, van

19.30-21.30 uur

in

gebouw

Pluspunt, naast deVomar.

IN

OUD NOORD

in

ontin

in

iï

AND VOORT

SCltOO-KF?

in

richting van

vrijwilligers.

Valentijnstaart

(2)

maken hoe

zij

van

Zandvoort houden en hoezij
daar de komende jaren

Want

zullen zetten.

in

van harte welkom op het wijkspreekuur op

uiteindelijk

is

de

liefde alles

DONDERDAG
Gemeente Zandvoort te

25

wat afgesmuld tijdens de dag van de liefde. Ook de lokale partij
is

Vooraf melden hoeft

niet.

De

koffie staat klaar.

Verantwoordelijkheid ne-

men

voor je eigen leven?

Anders reageren op proble-

men?

Respectvol metjezelf

een oefengroep gebaseerd

De evenementencommissie

op de principes van de

van St.Agatha Parochieorga-

losofie

Dat kan!

op 19 februari
bingo

jaarlijkse

In

omgaan?

Zandvoort start

van Louise

Twaalf lessen

om

L.

fi-

Hay.

de twee

weken vanaf maart t/m

avond. De opbrengst

oktober (m.u.v.juli en au-

is altijd bestemd voor
goede doelen welke

gustus) van 19.00 tot 21.30

om

kinde-

uur op de Blvd. Paulus Loot
39

in

Zandvoort. Kosten per

les:€ 7,50

incl.

koffie/thee/

er3 goededoelen:

water en aanschaf boek

een gedeelte gaat

€18, 50. Voor meer informa-

naar een ziekenhuis

tie,

zijn

14

is

Nieuwe oefengroep

Bingo!

gericht zijn

FEBRUARI van iq.oo tot 20.00 uur

RODE KRUISGEBOUW.NICOLAAS BEETSLAAN
ZANDVOORT.

het

de gehele dag geopend,

gratis.

en met anderen

ren te helpen. Dit jaar

in

is

de toegang tot de markt

wat we nodig hebben!

niseert

de open

bare ruimte? Of heeft u vragen over bestrating, groenonderhoud,

u

Wapen van

uiteraard op te eten, sa men

met de ZFM

open ba re verlicht ing, zwerf afval, straat meubilair of soortgelijke
zaken? Dan bent

het

tegenwoordigd, zoals het

D66 Zandvoort

zal

hun
Wilt u iets weten van- of melden over de

kandi'daten'

Zandvoort. Tijdens deze

dagavond 22

avond

standpunt

zoals dat

op vrijdag 19 februari vanaf

avond vindt plaats op maan-

van het huidige aanbod

komen

18.00 uur

teraad bepalen. De inloop-

u

bij

te

nog onder inwoners van

behoeften van bewoners?

enz. Ook dit keer zijn er
weer goede doelen ver-

bijdrage levert binnen de

Za n d voo rt-N oord. Wat vindt

En welke behoeften leven

verzamelingen, boeken

om

een echte Valentijn

er

Hoe

trok-

inwoners

in

weten hoeveel zij van

hoort

(kinderen, ouderen, volwaszijn belangrijk?

De kandidaten

hetdorphouden.En

Welke voorzieningen zijn
belangrijk in ZandvoortNoord? Welke groepen
senen)

De Krocht.

(op vrijwillige of professi-

schappij als geheel.

resultaten van deze

in

tweedehands
aangeboden,

evenals antiek, curiosa,

onele basis} een speciale

uw

Daarbij vindt de partij een aantal vragen heel belangrijk.

plaats

aan Zandvoort ver-

ken het dorp

organisatie of persoon die

het groen? En heeft

voldoende invloed op

Zandvoortse Rommelmarkt

zonnetje te zetten.

De lokale radio was vanwege zijn
20 jarig bestaan door wet -

u

kerk

februari vindt de

uitsluitend

af-

het

taart

avond voor Nieuw Noord. Doel van de avond

Zondag

liefde

Nieuw Noord

organiseert GroenLinks een inloop-

Rommelmarkt

het

21

20.00

R.K.

uur geopend.

alle

Sierk

Keuning verrasten

www.zandvoort.nl.

Op maandag 22 februari

in

om 19.30

Valentijn.

delingsvoorzitter

Statenleden van Noord-

in

om

om

de deur van de

Wilfred Tates en

Zandvoortse instellingen.
Meer informatie vindt u op

Om dat goed te
doen sloten de gemeente

tijd

leraren eens een keer

al

team van de lokale radio
met het aanbieden van
een taart. Namens de WD

voor Zandvoorters en door

ganiseerd.

werd het hoog

te

een samenhangend aanbod

niveau moet worden geor-

Inloopavond GroenLinks

Er zijn mooie prijzen
winnen dus kom vroeg.

komt.

melijkeen belangrijke bijdra-

in

met het

op de goede plek terecht

heerlijke

Nina leveren leerkrachten na-

zoveel mogelijk op lokaal

ondersteuning aan burgers

blij

live

De Wet maatschappelijk
dat de maatschappelijke

erg

is

en de familie Mettes

BI u ijs

programma Goedemorgen

ondersteuning

voor

doos gebak. Volgens

Brazilië

in

zorgen dat de opbrengst

Wethouder Gert Toonen
sprak van een heuglijk moment in het streven naar
van wonen, welzijn en zorg

schrijft

met een

Valentijnskaart én een

boeken en een kindertehuis

Zandvoort werd de
uitzending, die drie

organisaties dit convenant.

om

langs

Tijdens het actualiteiten-

lang
is

alle

verrassen

situatie

conform het rampenplan

Het convenant Wonen, Welzijn en Zorg

schoolse opvangen school-

Zandvoort ge-

heel of gedeeltelijk wegvalt,

en schoolkosten

in

Uganda,

lesdata of aanmelden:

Silvy Peeters, tel. 573 78 58,

een bijdrage gaat naar stich-

06-406 107 80 of e-mail: sil-

ting 'Hart voor Polen' voor na-

vysunshine@hotmail.com

wO

s

R

fvrije
Vrijehuizenmarkt
meer voor uw huist

Emmaweg

Meester Troelstr ast raat 35 Zandvoort
Op steenworp afstand van de "Waterleidingduinen" in Zandvoort Zuid gelegen
onderhouden 50-er jaren eengezinswoning met

in,

I"

een ;..n

Deze woning

is

;;=,

gew

villa (bj

I

2001) met

o.a. fraai

Vuurboetstraat 4 rood Zandvoort

aangelegde

inpandige garage, oprit voor 2 auto's, riante achtertuin met verw;
merhuïs, gelegen op een riant perceel in het "Groene Hart"

garage, voortuin en een 22 mtr diepe achtertuin op hel zuidoosten!
röéiüpé"

25 Zandvoort

irmante en luie vrijstaande

sfeervolle en uitstekend

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

:

2üü ir; duinen 50 mtr en

IdeiVOOioriLieïiiiLi i.-tri":

grotendeels gemoderniseerd en beschikt o.a. overeen zéér royale

woonkamer met

o.a.

massief beuken

andelljke

vloer,

uitbouw (2002) met kamerbrede schuifpui

open keuken vzv
•

div.

Inbouwapp. en

De besloten en diepe
mtr), beschikt

•

ov

3 slaapkamers;

a
ï

actiterom en 2 terrassen;

Ervaar de charme van deze wouIik;
prachtige kavel tijdens eer,

vr jhl

:;;

;:

ye--a

hezichtglngl
•

Woonoppervlólae lc
inhoud

ca.

350

m3

I

-0

m

;
.

:;er::e=:

<0e

.

Vraagprijs:
« 398.000,- k.k.

Haarlemmerstraat SS Zandvoort
Charmant gerenoveerd

•

Gesitueerd aan de rand va

alig vissershuisje uit

TH? Groene Hart",

op

1820

Geen;

ers!

n {meer)

i

Is

9 otendeels gerenoveerd;

r

1

sa

.

diator,

en;

ij

Een uniek vissershu

'^

;je in

70 m', perceel 59

F

—

No

Guts,

No

Glory! Stoere

"

i":,

Mezgerstraat 100 Zandvoort

is;

en design

modern-

radiator.

^nde.i

-.-:

^"i-open keuken vzv

div.

inbDuwapp.,

slaapkamers;

l

InieiJWj
1

een super

gerenoveerd,

m

1

•

ca.

Hm
T ü*

220

m

bezichtiging
ca.

90

mJ

,

w aard

perceel

1

1

02

tri*,

!
.

Vraagprijs:
289.000,- k.k.

11

I

uw

Woonoppervlakte
inhoud

i

Vraagprijs:
€ 237.500,- k.k.

Ventwagen Strand Zandvoort
-

'k 5:ht-r:u

:-.&

ligbad. wastafel

ing te voltooien

vertrekken die reeds gerenoveerd? n!
•

nog mogelijk

vzv

1(optie3) min

aan u

tiefasevandezewo

11

J.G.

te klussen? In de geliefde "Letterkundigen buurt" gelegen

Gelege
straat

(vuanddoset) en design

om

charm
•

eme badkamer
let

H Dr.

Bilderd ijkstraat 4 Zandvoort

1

oektmeuwebewo

loo paf stan

vormgegeven keuken met
inloopdouc!:s .WHiuf-lmT

€

Van Lennepweg 65-29 Zandvoort
Op

ventwagen met overdraagbare

vergunning zoekt ondernemende berijder!

Scherp geprijsd, grijp uv

In Zandvoort Noord gelegen,
met een bruto vloeroppervlakte van maar liefst 330 m'l

representatief bedrijventerrein

nette bedrijfsruimte

Let op; wie voor 08-03-201

Geschikt voor de verkoop van snacks,

ijs,

fris

bj

kan afnemen, profiteert nog eens van het

en aanverwante artikelen;
'voord-; e: ov-a i"d ra : h is

Ventkar (Kawasaki Mule 3010,

2004) en aanhangwagentje;

r;

I

a s~i n g

voor kooer": meer

Info,

vraag naarde

voorwaarden;
lelijke

Glasdeurkoeling;

woonomgeving

in

maarzal per 01-07-2010
jr

opgeleverd worden;
•

1'

I

snel Nick ten Broeke!

Bestemming: bedrijvigheid

(Industrie);

•

Bruto vloeroppervlakte: ca. 330 m';

•

Begane grond netto vloeropp.:

•

Entresol netto vloeropp.: ca.

•

Kantoor: ca. 15 nf.

1

ca.

1

92 m';

32 nf;

Il

d102m',inhoudca.350m

Vraagprijs:
279.000,- k.k.

Vraagprijs:
€ 339.000,- k.k.

Vraagprijs:
€ 25.000,- (hiel. BTW)

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een

rij:

•

De

•

Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook

•

Persoonlijke en pro-actieve karaktervan onze dienstverlening;

leukste courtage van Nederland*;
's

avonds;

•

Etalage op A-1 lokatie aan de Grote Krocht in Zandvoort;

•

Optimale woning presentatie, fotografie en woning beschrijving;

•

Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij verkoop,
aankoop, verhuur en beheer;
No
opay;
Gratis waardebepaling van uw woning*;
Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!
Uw woning wordt geplaatst op de volgende websites:
funda.nl, zah.nl, jaap.nl, huislijn.nl en natuurlijk Vrijehuizenmarkt.nl!

€

BEL 023 - 5 731 999
Nick ten Broeke

2042 NT

Emmaweg 21
ZANDVOORT

R:

023 - 5 732 007

ML: 0655 - 13 03 65
E:

nick@vrijehuizenmarkt.nl

www.vrijehuizenmarkt.nl of
www.nicktenbroeke.nl
Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

Zandvoortse Courant

BOVAG
Afgelopen vrijdag

stations naar Zandvoort

ren

met

de manager van de BOVAG Tank-

om

Leo Barnhoorn

(61} te felicite-

feestvarken willen betitelen.

Maar

50 jarig lidmaatschap. Barnhorn

eerlijk

directeur/

is

ten van

Dr. Gerkestraat.

eerlijk, als je

is

naar de vele activitei-

kijkt

zijn

eigenaar van Shell Duinzicht aan de

hem

en

zijn bedrijf

in

deafgelopen 50jaren,dan

is

hij

een echt feestvarken

met een succesvol en

lang-

durig actief bedrijf dat sinds

1992 de plaats aan de

Dr.

Gerkestraat definitief bezet.

Verbouwing op verbouwing
volgde waardoor pas in 1997
de Barnhoorn's hun Shell

maar al te goed herinneren. Voor Zandvoorters
op weg naar huis was het

in

vooral een station

woon even

om

Bar battle-;je ronde: Strand pachters

20

Jazz café

zelf

Barnhoorn samen met

lid

ënten

BOVAG-

als actief

cli-

klaar staan.

altijd

Nuchtere Leo Barhoorn
reageert wat gelaten als

zijn

zus Ellen zeker vanaf 1960

t/m 2010

voor de honderden

anderen

hem

plotseling als

en verlichting

in

bezoeker de moeite waard.

waren ze weer. Het huidige

Even tanken en rondneuzen

Shell Duinzicht in

zijn

Classic concerts

21

is

aanvang 15.00 uur
Sjoel wed strijd

den worden. En sindsdietijd

station

hij

rekenen op honder-

den vaste klanten die toch
ookzijn Shell

pompen op de

Zandvoortselaan

Bentveld

in

27

altijd gastvrij

-

Heren strijden

om

de winst

café Koper

Film

overoud Zandvoort- Speciaal voor
leden. De Krocht, aanvang 14.00 uur

ANBO
28

Amsterdamse middag- Wapen van Zandvoort,
aanvang 15.00 uur

VW Zandvoort: 7 dagen per week geopend

Zandvoort

ken serviceverlenend tank-

kan

tot 16.00 uur

aanvang 15.00 uur

23

weg te den-

de mogelijkheden die gebo-

waar

café Alex,

Blazersensemble

Amsterdamse middag- Wapen van Zandvoort,

21

huiskamer en weg

een niet meer

-

5eptentriones, Protestantse kerk,

Even zwaaien naar Leo

z'n

in

5 in

De Krocht

werking en

schreven hun eigen bonnen
uit.

Klikspaan

bij

Spoor

Rommelmarkt- van 10.00
in

pomp

de

-

aanvang 16.00 uur
21

nog het advies kreeg even
rustig aan te doen omdat
200 meter verder toevallig
de politie op snelheid controleerde. De twee pompen waren altijd in bedrijf.
Trouwe klanten stelden (in
de avonduren)

18

achter de bar

ge-

te tanken'.

'bij

Een tankstation waar je ook

huidige vorm officieel kondenopenen.Een uitgebreide
shop maakt het voor iedere

en zelfs de krant halen

Bloemen en een echte oorkonde bevestigen dat Leo

de

februari 2010

18

zich

in

tankstation Duinzicht

nummer 07

•

EVENEMENTEN AGENDA

eert Leo Barnhoorn voor 50 jaar lidmaatschap

kwam

f

je als klant

en vriendelijk

Voetbalprominenten
zetten Fame op z'n kop

ontvangen wordt. 50 jaar lid
BOVAG is zeker een

van de

belangrijke mijlpaal.

Afgelopen donderdag hadden bekende Zandvoortse voetbal

Geusebroek organiseert een uniek

Petra

Tot vorig jaar heeft de

met

hart en

knochte Petra Geusebroek

als

ziel

aan Zandvoort ver-

Hypotheekadviseur

bij

de

Zandvoort gewerkt. De jaren daarvoor

Hypotheekshop

in

werkte ze

ABN Amro.

Om
te

haar klanten

WOONCAFÉ

dit advies

kunnen en mogen geven
Petra Geusebroek,

heeft

naast haar erkenningsdi-

om

bij

de

als zelfstandig

hypothecair planner

Zij

heeft het besluit

genomen

onafhankelijk hypotheekadviseur en
in

Zandvoort aan de slag te gaan. Dit

onder de naam van Seven For

ploma, een

HBO

opleiding

dingen. Zij heeft recent de
vergunning gekregen van

staande

de Autoriteit Financiële

om

zij

Markten (AFM)

u adviseren. Zelfs tijdens

de

de hypotheek

om met

haar bedrijf Seven For

Life

ver-

home

Petra heeft
leuk,

doordachten uniek

zij

bezit, te

adviseren en
in

de wirwar

goed

initiatief

genomen door op zaterdag
woon café
6 maart 2010 een
te organiseren.

middag wordt

veel verder dan alleen ad-

een lijdraad te geven. Dit

in

noemt

relatie

is

welkom

tussen 12.00 en 14.00

uur volkomen vrijblijvend
in

een ongedwongen

advies

in

te winnen.

Deze unieke

in

het restau-

rant gedeelte van Café

Neuf

Zandvoort

Bij

de opening rond 20.00

waardering

letterlijk vierka nt

Jan der

achter hun favorieten opstel-

meer heeft dan strand en

Leden, Ron Ka mpman, Reinier

den. Een uitermate gezellige

horeca.

Maak gebruik van
unieke Wooncafé,

Kreuger, Pieter Keuren Sa nder

haar

Hittinger zich vrolijk

onderhoudende avond
met veel dansplezier en het
team van SV Zandvoort in een

Petra vindt dat

De Zandvoortse
een bijzonder

is

ledere potentiële en/of be-

en

om

Woon café

nieuwe renteperiode of een
garantie voor het aflossen

van de hypotheek. Het

haar klanten

'PvdA

een gooi naar de top.

sfeer binnen te stappen

te starten.

van de financiële wereld

Ie-

een architect, een

decoratieen interieurwinkel.

een dreigend ontslag kan

die

het veranderen van

al

koopstyliste.een aannemer,

Planner met daaraan vast

echtscheidingen, ziekte of

dan ook Petra haar passie
om, met deallround kennis

bij

in

de Haltestraat. Met hun sympathieke

unieke middag: een notaris,

een tuinarchitect, een

Hypotheekadvies gaat zo-

ven som stand igh eden zoals

in

een makelaar, een accountant,

gedaan voor Hypothecair

bestaat de mogelijkheid

aankoop

Fame

vijfmansteam maakten ze meteen

een Masterclass echtschei-

tot wijziging, bijvoorbeeld

van je droomwoning. Ook

prominenten van SV Zandvoort de algehele leiding

bar dancing

aanwezig op deze

is

Life.

looptijd van

viseren over de

wonen

kom

langs en

maak

kennis

met deze experts. Op deze
unieke middag kunt u haar
alles

vragen over

Life-style

uur poseerden

bescheiden

(vlnr)

als

maar

één van de

deelnemende teams. Maar
al snel werden zij met hun
niet aflatende ijver

om

alle

gasten te verwennen en te

planning.

de Haltestraat gehouden.

amuseren

in

de ogen van veel

en

opvallende hoofdrol.

Vanavond, donderdag
bruari, vindt

in

de Klikspaan.

Seven For Life, De Wittstraat

bezoekende gasten een echt

Een

uur door Joh nnyKraaijkamp

7,

/

topteam. Natuurlijkwaren er

de strand pachters

gekozen voor de handelsnaam Seven For Life.

gedaan. Een aantal plaatse-

06-19312574. Internet: www.

ook veel fans afgekomen op

avond

leiden.

sevenforlife.nl

dit

20.00

uur.

Life-style plan-

lijke

experts op gebied van

Zandvoort.

NIET JE AFKOMST,

Tel.

5715963

evenement

die zich

in

hun

18 fe-

de volgende Bar

Battle plaats

Deopeningwordtomi2.oo

zij

zij

ning en daarom heeft

gerenommeerd team van
zal

dan de

Aanvang

is

om

MAAR JE TOEKOMST TELT
J>

^

|
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Raphael's Bron

Dorpsgenoten

foto en tekst door Erna Meijer

Mijndert en Noor van den Boogaard
Een leven lang verbonden met ons dierbaar Zandvoort! Dat

de eerste woorden, die zowel op Mijndert

zijn

van toepassing

Hoewel beiden

zijn.

in

als

Noor zeer

Amsterdam

bijna

feit

dat alle drie de zon en

diverse pompstations

met ons

er al heel vroeg

een

link

dorp.

voordat

"Al

ik

jaar werd, zat

ï

op het strand

ik

maandeen

Zandvoort. Mijn ouders huurden eikjaar een

in

huisje

de Ooster parkstraat en vooral het

in

witte hu is van Bouvy-zout op de boulevard en

zijn

bokken wagen,

evenals de grote vliegers maakten diepe indruk." De ouders

van Noor hadden, behalve

de Brederodestraat, waarvoor

Hoewel

zij

Amsterdam

in

hun ontmoeting pas
nog met

telt

Amsterdam, ook een huis aan

in

na de oorlog definitief kozen.

zij

dicht

al vrij

bij

elkaar

1949 op het strand

in

veel plezier: "Ik

zwom

bij

woonden vond

plaats.

bij

was en

Hun

Mijndert ver-

is

allang een grote passie.

aan en op mijn vraag"bent

die tijd

"nee,

zij

ik

was een lange

u

alle

altijd

1955

'Pr in die'

als

werd op
het

in

eerbetoon

is...

met hem

zeeziek alle wedstrijden

watersporten natuurlijk de

bij

ik

de

Vries. Sinds

1997 voert

Zandvoort een

zij

mensen van

allerlei

lid

behorende feesten op het strand
tot dit

zijn

geweest van Tennisclub Zandvoort,

hebben het echtparentoernooi opgericht en ook daar
vrienden gemaakt. Golf

de strandtent

OGZ

bij

de activiteiten, wat eigen
euze sport voor mij

is.

veel

en vroeger heb

ik

zij

een

iets

te seri-

Noor maakt

fraaie

Door een
leeftijd

mogen

is

val

op zeer jonge

haar gezichtsver-

sterk verminderd,

doch hierdoor

Samen

rige zintuigen

zijn

met Noor heeft Mijndert een paar

deld ontwikkeld. Uiteindelijk

jaar voor 'Tafeltje Dekje' gereden,

ervaart

De

handicap

Vries haar visuele

waarbij vooral de confrontatie

met eenzame ouderen hen erg

kracht,

op haar gevoel en

Amsterdam een kolenhandel

die tijd zeer

zwaar werk.

uit

"In

Sinds 1983

worden

Limburg kwamen;

pink. Als

uit

dit kostte mij zelfs

neven handel ging

ik

Na de

sluiting van

een

later centrale

de Limburgse mijnen had

Inmiddels hadden wij drie zonen en

noodsprong ben

ik

gestart

'ik

ik

jaar doen

verwarming.

een probleem.

had geen vak

geleerd'.

met een pomp met goedkope

witte benzine en dat werd uitgebreid

met de

eerste wasst raat

van Amsterdam", vertelt Mijndert. Bijzondertrots

is

hij

op het

mooie dag

zij

haar grootste

intuïtie te

bij

conclusie

Kenamju. Ook bezoeken
is

uitzien naar

dat

zij

peil
zij

samen een mooi

noten dan ook

in

wensen

kelijke

waar

kende

hij

herkende zichzelf op de foto

o.a.

gehouden door te

'keep

graag concerten. De

slot-

hebben en dat

zij

wij deze bijzonder aardige dorpsge-

goede gezondheid van harte

toe!

sloot

op

ik

be-

mijn eerste opleiding

spiritueel gebied te volgen

en tot

opdedag van vandaag

studeer

ik

nog steeds. Sinds

2003 bestudeer
Weten, een

ik

Oude

het

leer die mij

meer bewust gemaakt

nog

heeft

als

hem

is.

iedereen
ik

zit

is

en waarvan

de mensen deze

afgestemde therapieën en
ondersteunende middelen."

Molenaar (Ottetorre),
Theo v/d Koekelt, N.N.

stropdas}, meisje onbekend,

riem), Dick Luttik

(met petje)

volgende week weer ee

In

nieuwe foto en aanvu

studie Holistische Gezond-

Paap (Mok) (tonguitste-

ik

een vitamine- en

opgezet en

advies over het ge-

ik

al

haar behandelingen, die vaak
(deels)

vergoed worden door

de zorgverzekeraars,

is

te vin-

den op haar website:

www.

raphaelsbron.nl.

door middel van persoonlijk

Tot zover de oplossmj

Piet

geef

zeerduidelijkoverzichtvan

in

denk dat

Canada), Kees Bol (metwitte

en Benno Waterdrinker. De

en Japie Waterdrinker.

ker),een'Eusie'(herkenddoor

man

Middelste

Adri Bisen berger uit Toronto,

Jas Bol,

jongetje on-

en phyto(=planten)

heb

mineralenlijn

de engel van de genezing

bekend, Covan Petegem (met

rij:

tijk

bruik van zelfgemaakte krui-

is

energie kan laten ervaren

Tevens her-

werken met etherische

oliën

therapie. Binnen mijn prak-

den zalven en tincturen." Een

ik

degene met

soorten massage, acupressuur, intuïtieve ontwikkeling,
tarot,

dan

Bron

en de Bron staat voor de on-

& Zn. uit de Zee-

ik

in

voetreflexologie, diverse

ook ontstaan omdat Raphael

Dirk

vlnr.;

ben opgeleid door

zelfs. "Op 15-jarige leeftijd

nog de volgende personen:
rij,

Usui Ryoho systeem

ik

Dhyan Duijn. Tevens heb
en opleidingen gevolgd

niet

uitputtelijke levensenergie

Achterste

ik

sinds 1981 vele cursussen

week 6 gepubliceerde foto

het petje, welke overigens niet van

fan-

als Reiki

heeft afgerond, integendeel

die

straat. Hij

ik

Master binnen het oorspron-

heel veel studies op dit terrein

BLD17031 reageerde Dick Uittik, van de voorma-

Zandvoorte Drogisterij Luttik

zijn

praktiserend Reiki healer en

vanaf 2001 werk

zeggen dat Margaretha

naam Raphaels

lige Eerste

Margaretha: "De resultaten
van afgelopen jaren

herkennen

Zoekplaatje
Op foto

de

is

vele ener-

de gezondheid.

tastisch. Sinds 1995 ben

hierdoor haar tweede na-

leven

in

zwemmen
we met

van het grote geheel. De

Reacties op de in

storingen

al

de viering van hun 55-jarige huwelijk en de 80ste

verjaardagen. Dat

is

aanpak op

gieniveaus en het gericht

werken op daadwerkelijke

tuur geworden. Dat wil niet

zij

zee en varen

iedere zaterdag aan Nord ie Wal kingen

de conditie wordt nog verder op
fitten'

aan

balans te

Gezondheidstherapie
totale

met bijzonder

's

in

een motorjacht door mooi Nederland." Al tien

^^'Jndt

kolen- en oliehaarden

verkopen op de Huishoudbeurs en

Als

wij elke

waar

iemand net

in

Zomers

wuiven naar iedereen,
wij ze vaak niet.

de wagons, die

praktijk,

diversiteit

om

persoon weer

op de boulevard. "Wij

wonen

veel plezier

in

de win-

moesten de kolen met een pikhoukt

als

omdatzij heeftgeleerd

vertrouwen. Spiritualiteit

en die werd door diens enige zoon

Mijndert voortgezet. Dat was

haar ove-

bovengemid-

geraakt heeft.

weel losgeha

fijn

is

de meest donkere tijd en

in

brengen of helemaal te laten ontspannen."

ken.

ter

"Het

als geestelijk die

Vader Van den Boogaard bezat
in

in

zelf zegt:

zij

dat kleine lichtpuntje te laten zien

zowel lichamelijk

met buurman Hans

veel autorally's gereden."

een huis aan de Tolweg 39 betrok-

behandelingen. Zoals

behoort tevens tot
lijk

borduurwerken en bridget elke week

hier",

zij

pluimage helpt met een

uitgevaren"! Behalve de

vuldeooktenniseengroot deel van de vrije tijd. "Wij
jaar 57 jaar onafgebroken

deze week met Margaretha

Een bijzondere ontmoeting had

aan haar heeft laten maken met de alleszeggende tekst: "Liefde

verloving nog

werd voltrokken, waarna

ei

een pretje was, komt prachtig

een schilderijtje dat Mijndert

in

gebruikelijk, zodat het huwelijk pas
in

eerste

kustwedstrijden gezeild. Dat dit

bijzonder voor Noor niet

ook badgast"

woon

getreden

de watersportvereniging

gehouden en met Noor hangend aan

januari 1977 ten doop

de trapeze werden

tot uitdrukking

van Ed Fransen tegen een donker krullenkopje

antwoordde

zijn

bezitten.

werd Europa bezocht. Catamaran op de auto

het gezin

en de mast op de caravan. Zeilen

1

Mijndert:

van brandweerman Nu man

vaders voetsporen

in

met wasstraten

8o
Met

was

jaar geleden geboren werden,

die aan

komt lopen

de strand pachter.

is

De

praktijk van

Bron

is

Raphaels

gevestigd aan de

Pasteurstraat 14a, Zandvoort.

2004 begon

zij

met een

lende reacties staan o

heidstherapie diein 2007

met

www.oudzandvoort.nl

succes werd afgerond.

Wat

zo goed werkt

in

Holistische

Tel.

5718771 of 06-46051985.

Uitsluitend op afspraak.
dit zelfde

adres

zit

Op

tevens de

mesologiepraktijkvan Lianne
Jongert.

J>

Gegarandeerd hagelwitte tanden

JijS
fi loc mwcTKLi rist

|

Tóch voorjaar:

Specialist voor al

14 dagen.

Ook luxe schoonheidsbehandelingen voor betaalbare

023-57120 éO

Hoera

Behang- en schildersbedrijf

31

72 Mobiel

06-54264259
Vooral

uw

lieve

behang-, wit- en

opa, van harte

gefeliciteerd

schilderswerkzaam heden

verjaardag!. Dikke knuf-

www.arnoldnijkamp.nl

fel

van Boris Appelman

Kabel-internet/adsl

•

•

•

Klein onderhoud
Overkappingen

P. ZWGITIITiei*

(in

en

om

E

-IISTRATIEKANTOORl

GS2ZHI3ÜH!

het huis)

Te koop:

glas-in-lood

alle

bij

PC-PROBLEMEN.

Ha ndge blazen

Advies en aanleg

agonaal. Ca.

wil ikalsnog iedereen

M 06 45 30 45

Ekittywillemse@planet.nl

BOVAG

Lid

Max

www.trade-ard.nl

GLASZETTERSBEDRIJF

gezond!'

Van Speijkstraat

NU OOK:
&

2/101,

2041KL Zandvoort.

levering en plaatsing alle glassoorten.

vernieuwen kozijnen

MYRNA

in

zandvoort. Inclusief G/W/E.

€
Beautysalon

is

Te huur:

appartement

06-53498304

/

VAN AACKEN
www.sportinzandvoort.nl

het Jaar 2009

en NAP.

Planckstraat 44,

5730519

tel.

'Sporten

die op mij
gestemd hebben.
Zandvoortervan

garantie en KvK.

Autobedrijf TradeArd.

GB te Zandvoort.
31

bedanken

023-5719666 of 06-44696001.

Met

Witte Veld 56, 2041

p.st.

Terug van vakantie

voor

computergebruikers.

voor particulieren en ondernemers kleinbedrijf

T 023 573 92 72

glas, di-

Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service

Bestrating

•

ramen

€15

50x108 cm. Tel. 5715853

(draadloos) netwerk.

Administratie en
belastingaangiften

Timmerwerk
Hekwerken

met je 60e

0623972853
installateur helpt

Onderhoudsbedrijf

1

Opa Geert Dijkstra
60 jaar!

Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571

En een uitgebreide gelaatsbehandeling incl. massage
75 min voor €32,50.
Lucienne's Schoonheids en Massagesaloi
Burg. Mawijnlaan 10 Achter.

2042 PM Zandvoort.

Hw bloem werken.

ZANDKORRELS

prijzen.

Zo heeft u al een standaard gelaatsbehandeling
van 50 minuten voor £24,-

Bolletjes!
Haltcstr-Jiit^ ZünJvoort tcL

in

Tanden bleken met Sourire is c!e ve;iig.-:e methode en wordt
ook bij tandartspraktijken toegepast. Ik heb al 3 Jaar ervaring
me" blekei bij een M-idanse-o-aktijL Voor extra informatie
kuntu kijken op de website:www. sourire.nl
Nu bleken tijdelijk extra voordelig tegen inlevering van
deze advertentie ontvangt u nu 25 euro eittra korting!

675,- per

Bel

maand,! maand

Geen huisdieren.

borg.

voor informatie of

bezichtiging:

Behandeling volgens

tel:

Bob

Kluft,

06-29527140

afspraak, ook's avonds.

schilderwerk.

Tel.

5720108 of 06-48318230

Net gezin met 2 kleine
kinderen zoekt vanaf

vrijblijvende offerte!

C»

f

Nagelstyliste

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

Sport riwnd Zand voort

'

begint met de gratis

introductie avond
A.B.Nails

ZANDKORRELS INVULBON

worden??

De opleiding tot nagelstyliste

in

Schrijf je

bij

Haarlem.
in

mei huurwoning

1

in

Zandvoort. Voor langere
periode, +/-

min

3

2000 p/m,

slaapkamers,

tuin en voldoende

bergruimte. BelTalitha

via

06-45610192

www.abnails.nl
of bel 023-5245005.

Te huur:

Met ZandvoortPas

Pedicure Beata Visser

korting op een zandkorrel

Gespecialiseerd

1

voet- en nagelcorrectie.

€5,-

Tel.

2

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst

06-52461796

/

3

Geen onroerend goed of aL

Zakelijke zandkorrel €12,50
Met ZandvoortPas €10,-

(exd.BTW)

van aquaria.

L. Paap 06-51815360
Aa nmeten therapeutische

water testen, verversen,

elastische kousen,

De

in

gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven

pl;-;-t:iinJ

SVP

..it:

zelfde

week.

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.

Elktijfer,

/eesteten

e/7

Uw{bedrljfs)naam

ette letterofzpotle In

een apottvpkje

06-21454418

pio^ts.ei:

verbandpantoffels,

Patrickvan Kessel;

slechtziende artikelen,

Auto kopen of verkopen?

agenda's, webboxen, enz.

Een dure reparatie
of onderhoudsbeurt? Het

UwZandvoortpasnr.

Garage te huur
De Ruyterstraat € 120,per

O.

voor een afspraak:

diabetes sokken,

bij:

18

maandag 11.00 uur betekent

bakinrichting,

onderhoud planten.
Bel

hulpmiddelen, braces,

redactie van de krant, Kleine Krocht 2

Bruna Balkenende, Grote Krocht
leve ring vóór

G/W/L

5719653

Advies en onderhoud

zorgverzekeringen.

o.a.

7

9

In

675,- p.m.

incl.

Tel.

worden vergoed door

6

8

Deze bon

€

023-

en reumatische voet

5

2)

De Schelp.
Geen huisdieren.

Zandvoort. Diabetische

4

b.:\

de €500,

1)

Voor langere periode

5715921. Bilderd ijkstra at 22,

onder de volgende voorwaarden:

:;id-

de

diabetische en reumatische

Particuliere zandkorrel €7,50

Met Zan dvoortPas

in

gemeubil. appartement.

maand 06-53256274

kan

altijd

goedkoper!!

06-55383624
www.autoverkoper.nu

nummer 07
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Siewertsen en Bakels
de Swaluëstraat staat

in

het teken van de fotografie van

Anth. Bakels en van de kunstschilder Cees Siewerten. Afge-

Zandvoort. Niet alleen

geopend.

officieel

hulp van glasnegatieven en

Siewertsen een talentvolle

tonen de huidige bezoeker

in

de jaren '70

hoe haarscherp destijds de

als

coureur suc-

techniek was.

kunstenaar,

ook

hij

staan verschillende type fototoestellen te pronken en er

het circuit van Zandvoort.

is

De combinatie

tentoongesteld die Bakels
persoonlijk uit Amerika heeft

positie

met portretten van
in het Bouwes

geïmporteerd. Door het ont-

in

autocoureurs

Palace Hotel. Siewertsen
kreeg zelfs van de

BRM-baas

lige

toenma-

Louis Stanley

een uitnodiging voor een

opdracht
een

Londen. Na

in

korte tekenrustperi-

ode

het buitenland, her-

in

vatte Siewertsen

1998

in

het schilderen. Een passie
Olij

nam

woord en

kort het

verzocht de aanwezigen

Op

vrijdag 12 februari

waren

om

eerst de openingsceremonie

familieleden, vrienden en

van de bekende futurist en

belangstellenden naar de

tekenaar Rudolf Das

vernissage van de tentoon-

wonen, om daarna

stelling Bakels

en Siewertsen

gekomen. Voor de expositie

maakte

Arie Koper van het

Museum

Zandvoorts

selectie uit de

een

Merel

toonstelling vakkundig

in.

Persmedewerker van het

Museum

Zandvoorts

Jan

bijzondere

die gemaakt
met een unieke irnpres-

goed

noeg

genoeg om

voorbij, dus reden

gaan.

In

voor-

lijkt

lekker de natuur in te

de Amsterdamse Waterleidingduinen

is

er

ge-

al

te beleven en te zien.

niet te zien

is

bij

de

welke

Zoals Ankie Joustra-

is.

Brokmeier

haar toespraak

in

memoreerde,

de band tus-

is

sen de ondernemers Bakels

meer

en Brokmeier onder
terug te vinden

defotose-

in

lectievan detentoonstelling.
Zij

overhandigde hoofdgast

Ton Bakels een fles chameen oude

Op zondag

om

21

februari start

wandemet natuurgidsen.

13.00 uur een

ling

bij

De Oranjekom.

€

zijn

3,-.

Leyweg

duin. Dat

Vogelenzang.

pagne verpakt

BrokmeiertasannoiSgö.

Buiten de ent reeka art

6,

zijn er

verder geen extra kosten en

om

open baar toilet. Start

flinke struintocht

zijn

sionistischetoets.Het meest

Is

De kosten

terdag 27februari

is

schilderijen

in

a

14.00 uur

het bezoe-

kerscentrum De Oranjekom,

Vertrekpunt

is

Op
er

za-

een

door het

wordt dus buffelen
met de boswachter. Start om

14.00 uur

bij

de ingang aan

Ook het Genootschap Oud
Zandvoort brengt met zijn

woensdag 24

collectie Bakels

een schitterende weergave

kwartaalblad 'De Klink' een

voorde kinderen een poepex-

24en 27februari dient

van het span paarden van

ode aan de fotografie van

curs ie, waar je kan zien welke

van tevoren aan te melden.

de genoot-

dieren de duinen gebruiken

Dat kan

bij

te

vervol-

haar openingstoespraak zou

opvallende schilderij van de

huidige tentoonstelling

is

Bakels. Tevens

Jaap Kroon.

Bakels: een selectie

Cees Siewertsen (1946)
Siewertsen groeide

in

wijd aan 'Bakels, fotograaf

het open gedeelte van

In

Zand-

het

museum hangen

unieke

in

is

niet nodig.

februari

Op

is

er

de Zandvoortselaan. Kosten
zijn

€

drankje).

5,- (incl.

via tel.

Voor

u zich

020-6087595.

in

werden vervaardigd met

bezichtigen.

weer terug

hij

is

het buiin

uit

Blazersensemble

Zandvoort'. De

beelden van Zandvoort

een ver verleden. De foto's

in

meer dan
duo

en ondernemer,
110 jaar

voort op. Na een verblijf van

een aantal jaren
tenland

is

aanmelden

schapavond 26 februari ge-

houden.

museumcol-

lectie en fotografe

Jansson richtte de fototen-

in

basisscholen 'Februarivakantie'. De vorstperiode

gaan waar Ankie Joustra

gens naar de
te

die resulteert

breken van de gegevens

camera's
het

Volgende week hebben de leerlingen van de Zandvoortse

een heel oude Kodak

zelfs

en te-

een ex-

circuit

kenen resulteerde

door Nel Kerk man

de vitrines

In

mee met

diverse racewedstrijden op

cesvol en deed

2010

18 februari

Natuur excursies

is

was
lopen vrijdag werd de duotentoonstelling

Museum

Zandvoorts

in

De nieuwe tentoonstelling van het Zandvoorts Museum aan

tentoonstelling

is

het Zandvoort

tot

4

Septentriones

april

Museum te

Komende zondag

is

het tweede Kerkpleinconcert van dit

jaar in de Protestantse kerk. Het zeer bijzondere Blazersen-

Krasse kunst
De kunstcommissie van de Bodaan heeft
gekozen voor kunstuitingen die

in

het nieuwe jaar

'kras' zijn in

de betekenis

van frappant. Tevens legt de commissie met kras een verbinding naar de

De eerste

leeftijd

solo-expositie

bij

semble Septentriones onder leiding van Herman Draaisma,

de Bodaan

zal

Want, hoe groter de doeken,

rijen

hoe dikker de verf en hoe geva-

verrassing.

met

dit

thema

is

op

3

februari ge-

lekker fel en haar

Passie

divers.

Van jongs

af aan

Dirksen

aan het tekenen.

altijd

"Eigenlijk
ik

weet

ik

niet

is

Loes

van wie

mijn talenten heb gekregen:

het

was

er

later

ontwierp ze

Loes Dirksen (80)

om

heerlijk

tuigen van goed kijken

golven echt

zijn

ge-

in

vooreen penseel. Haar

geen type

gekker"

maar dat

want Loes

is

is

onterecht

een begenadigde

Menig
haar

expositie heeft

naam

kan nog een voorbeeld aan

Duizendpoot

haar kunstobjecten nemen.

Telkens

altijd

zij

op

tonen haar

zijn

hoede

Ook haar

artistieke aanleg.

De tentoonstelling met 20
kunstwerken van Loes Dirksen

de schilde-

werken.

bestaat

uit

klassieke, ro-

mantische en hedendaagse

Septentriones

is

Latijn

voor

een klas-

enerzijds het sterrenbeeld

siek octet bestaande uit
twee hobo's, twee klarinetten, twee fagotten en twee
hoorns. Afhankelijk van
het repertoire wordt deze

Grote Beeren anderzijds het

basisbezetting

is

bezetting uitgebreid

met

noorden en de noordenwind.
Het blaasoctet (windoctet)
Septentriones
in

is

in

Amsterdam Noord
komen (bijna)

en de leden

ten of extra koperblazers.

allemaal

Onder

Noord-Holland.

leiding van dirigent

opgericht

de sterren- en planeten-

buurt

bijvoorbeeld contrabas, flui-

uit

de provincie

Herman Draaisma werkt
het ensemble aan

twee

of

Het concert begint

om 15.00

tot mei voor belangstellen-

drie projecten per jaar. Een

den, van buiten, te bezichti-

korte periode van intensief

uuren de kerk ga at om 14.30
uur open. De toegang is zo-

repeteren wordt afgesloten

als gebruikelijk gratis

met concerten op

na afloop een collectie voor

is

uur,

weer

rollen.

dimensionale kunstwerken

gen van 09.00 uur tot 17.00

staan.

bezig en laat zich

is

gaan

lid bij

de vereniging BKZandvoort.

weerhouden door haar

Zij

te

3

werden

het Zandvoorts Palet gezet,

daarna werd ze actief

kunstenares! Menig 'jonkie'

op de bank

Ook haar zeege-

zichten zijn juweeltjes en ge-

Simplicity Na 46 jaar als ont-

zitten,

bij

niet

is

onderuitgezakt

betitelt

"hoe ouder, hoe

belijningen.

de patronen voor deBurda en

bij

als

is.

naar abstracte vlakken met

Piazzolla.

met een gezamenlijke inin kamermuziek,
vormen sinds het najaar

teresse

semble Septentriones. De

wel van dezelfde schilder

so-

een programma met muziek

Zandvoort. Het repertoire

van 2002 het blazersen-

Van romantische waterlelies

en

zij

Acht enthousiaste musici,

werk

werpster werkzaam te

lood

Haar man

vrouw

heel

praan Marjan Smit brengen

van onder andere Mozart, Brahms en

zich in eerste

instantie afvraagt of het

bij

eerste penseelstreken

leeftijd.
zijn

men

elkaar dat

ze.

de

belle,

is

De schilderijen hebben

vaak zo een groot contrast met

modestyliste

als

Li

stijl

is

gewoon", zegt

Ze begon

weest, ruilde ze haar teken pot-

teksten foto Nel Kerkman

Deze bescheiden

kunstenares maakt prachtige

doeken, haar kleurstelling

van de exposerende kunstenaars.

opend door de Zandvoortse kunstenares Loes Dirksen.

van Loes Dirksen een

rieerder de reliëfjes en lijntjes

door haarworden geschilderd.

dan een concert verzorgen. Met medewerking van de

in

de gang van de eerste

diverse

Nederland, onder

etage. Adres: A.G. Bodaan,

locaties

Bramenlaan

andere komende zondag

2 te Bentveld.

in

in

nieuwe
gen

in

met

sanitaire voorzien in-

de

kerk.

Nieuw systeem van stemmen:

legitimatie

zijn

en dat

ook 'normaal'. Nieuw echter

is

is

de manier waarop gestemd

mag gaan

kunnen vanaf deze

verkiezingen
lekeurig

in

machtiging kan tot en met

kaart of rijbewijs,

wil-

elk

stembureau

men!! Mensen

in

lijst

wordt

in

uit

Gemeenschap kunnen

zich

alleen

met

identificeren

hun verblijfsdocument. Wie
zich niet kan identificeren,

mag

niet

van het)

neentehuis.

zelf.

meeneeen land

van buiten de Europese

ontvangen. De kandidaten-

stemmen!!

bij volmacht
Wie op 3 maart niet kan
gaan stemmen, kan een
andere Zandvoortse kiezer, mits die een stempas

ontvangen of de pas kwijt
is, kan uiterlijk dinsdag 2
maart tot 16.00 uur een
vervangende stempas aanvragen bij de Centrale Balie

terkant van de stempas

zeer belangrijk, een geldig

legitimatiebewijs,

zoals

aa n de

voo r-

De vragen van deze week aan de

samen

volmachtbewijs op de ach-

dus, huis-aan-huis bezorgd.

;:'

laten zien.

net de gemachtigde het

Wie geen stempas heeft

De gemachtigde
mag niet meer dan twee
volmachten aannemen en
moet de volmachtstem ge-

te vullen.

wil beslist niet bezuinigen

sociaal

na

dat de burgers moeten blijven worden ontzien?

u

Pas op de derde dinsdag

in

nigen. Het

is

om in

echter verstandig

bezui-

ieder geval een aantal sce-

hebben. Of en hoeveel de gemeente ge kort ga at

nario's klaar te

worden door het

rijk is

tekorten op te vangen

dus nog niet bekend.

zal

Om de eventuele

de VVD kiezen voor bezuinigingen

plaats van lastenverzwaring voor de burgers.
zal

moeten

in

De eerste keuze

een inkrimping van de ambtelijke organisatie moeten

op hetgeen Zandvoort voor de
moeilijk genoeg.

al

zijn.

flink

het centrum zouden moeten kunnen

wonen?

contingent leven sloop beste ndige

won in gen:

Zandvoort

zijn

de afstanden tot

alles

over het algemeen

te zijn. Laat vooral

thu is voelen. De assistentie

gezondheidsproblemen
huis geleverd

zal in

in

is

het realiseren van dergelijke

mes

aan twee kan-

snijdt

locaties

of nabij centra

in

komen dan

vrij

inziens dus

geen sprake, eerder van het tegendeel.

voor starters. Van een gemiste kans

is

Vindt u dat de burgers moeten

worden ontzien van grote bezuinigingen?
is staat voor overheidstekort van € 35 miljard.
zal rond de € 3 miljoen minder ontvangen. Ook is

niet

bekend of

dit

bedrag ineens opgehoest moet wor-

den of uitgesmeerd gaat worden.

wachten wat

er

We

kunnen

op ons afkomt. Daarom

is

er

niet rustig af-

een werkgroep

bezuinigingen gevormd. Binnen deze werkgroep zullen

Gezien

veel

worden ontzien van grote bezuinigingen?
de omvang van de bezuinigingen zal de ambtelijke

organisatie niet buiten beschouwing kunnen blijven.
wij zullen

Maar

een zodanig robuuste ambtelijke organisatie moe-

gemeente de

wettelijke taken naar

behoren kan vervullen, zodat onze positie

gemeente gewaarborgd

blijft.

Als

als

zelfstandige

dan

iser

maar één

de gemeente beduidend

oplossing: naast bezuinigen en /of afslan-

ken rest dan alleen lastenverzwaring.

Met veel minder mid-

in

staat
in

is

om

met

Als het

het de vraag of

is

te voldoen aan de behoefte

hun eigen omgeving te

blijven

om

wonen.

is

zo
Dit

woningen en leefomgeving. De PvdA
daarom groot voorstander van wijkgericht werken. Jong en
bij

de ontwik-

de eigen woonomgeving.

CDA
worden ontzien van grote bezuinigingen?
CDA staat voor een sterk en financieel gezond en

Het

mogelijkheden tot bezuinigingen onder de loep nemen.
is

natuurlijk wel

zodat op een verstandige wijze met ons

huishoudboekje moet worden omgegaan. Dit betekent dat er
in

dit

ieder geval

kostendekkend gewerkt moet worden, ook

als

een hogere bijdrage vereist van de burger. Het niveau van

zorg en welzijn dient absoluut op peil te blijven! Het kan niet
zo zijn dat

mensen

die het moeilijk

hebben nog eens extra de

den

de gemeentelijke organisatie, minder inhuren van duur

in

en extern personeel, de dienstverlening kan en moet veel
efficiënter.

letten.

Het wordt nu echt

Hierwil het

dat

we op ons

geld gaan

inzetten!

Het

CDA Zandvoort

ren

meer huisvesting

niet alleen

Ook

een grote voorstander

is

om voor oude-

het centrum te realiseren. Dit geldt

in

in

een verzorgingstehuis verblijven.

kleine woon een heden

is

wonen?

voor ouderen die nog zelfstandig wonen, maar

ook voor ouderen die

Het

wonen?

Iedereen van jong tot oud heeft de mogelijkheid vooreen an-

in

het centrum zouden moeten kunnen

in

voorouderen die

het centrum te

niet zelfstandig

worden gehuisvest.

een must voor onze ouderen dat ze deze kans

krijgen,

CDA nog steeds een

project

het Louis Davidscarré

in

het centrum zouden moeten kunnen

tijd

CDA zich voorgaan

Vindt u dat ouderen meer

kunnen wonen dienen

dupe worden.
Vindt u dat ouderen meer

zelf-

bewoners gehandeld. Denk aan de hoge kosten voor de
Midden boulevard, de vele externe inhuur van personeel, het
onnodig aankopen van een strandpaviljoen en flats op het
Midden boulevardgebied. Bezuinigen kunnen worden gevon-

we

minder te besteden heeft en burgers willen dat de maatschappelijke voorzieningen op het hetzelfde niveau blijven,

ouderen die zorg nodig hebben,

standig functionerend Zandvoort. De afgelopen 4 jaar is
er in onze ogen te makkelijk met geld van de Zandvoortse

HPvdA
nog

Vindt u dat de burgers moeten

wonen. Het wonen

Het betekent echter ook

op de leefomgeving.

vergt aanpassingen van

Het

blijven

\Jr£J

om

zijn

Vindt u dat de burgers moeten

Het kabinet

ten behouden, dat de

meebrengt, van invloed

ons-

bij

dat geval zoveel als mogelijk aan

zijn.

facetten die de drukte van een toeristische plaats

al Ie

blijven

de ouderen

moeten worden.

het centrum willen

in

het centrum heeft natuurlijk als voordeel dat vele voorzie-

ningen een voudigerte bereiken

de directe nabijheid van winkel- en

op aantrekkelijke

Zandvoort

blijven

in

dat
zich

keling van

mobiliteit va nouderen

zorgcentra van groot belang. Het

klein.

Dus dat hoeft geen probleem

dat opzicht

mende

seniorenwoningen

zijn. In

zich daar vestigen waarzij zich

in

oud moet de verantwoording nemen en dragen

doorstroming bevorderd. Woningen die ouderen verlaten

WD

is van mening dat de ouderen zelf een keuze moeten
maken waar zij graag willen wonen. Het f aciliteren van woninin de omgeving van voorzieningen zoals winkelcentra en

het LDC

uitermate geschikt voor ouderen dus. Door de vaak afne-

gen

geneeskundige voorzieningen zou een keuze kunnen

de ouderen werkelijk

lang mogelijk

(huur)woningen te kunnen aanbieden wordt immers de

in

Is

derewoonplek, ook inhet nieuwe LDC. H et ismaardevraag of

Zandvoort

in

moeten kunnen wonen?

worden ruim 200 woningen gerealiseerd waar-

het LDC

In

ondereen

ten: door ouderen

Vindt u dat ouderen meer

De

OPZ

dus naarde omvang en de efficiency van de
moeten worden gekeken. Om dezelfde reden
meersamenwerking met andere gemeenten.

het centrum zouden

in

gemiste kans?

zal

Vindt u dat ouderen meer

het centrum te laten wonen.

het daarmee eens en zoja, hoe gaat u dat invullen?

gaat

we

september, Prinsjesdag, weten

ouderen meer

ooit eens sprake

u

niet een

bepleiten wij

of Nederland, en dus ook Zandvoort, zal

om

is

Bent

worden ontzien van grote bezuinigingen?

blijven

wat en

geweest

2. Er

zwakkeren doet. Die hebben het

Met nadruk
organisatie

8 politieke partijen zijn:

Zandvoort staat aan de vooravond van grote bezuinigingen.

i.

Vindt

in

delen hetzelfde blijven uitgeven kan nu eenmaal niet.

Vindt u dat de burgers moeten

gel-

ie ititeitsbewi[S van de
,

-1

vo r'jirhtgever

zittervan het stembureau

heeft ontvangen, machti-

week

Wie gaat stemmen, moet
de stempas en, en dat is

De gemachtigde moet

ook een kopie van een

Stemmen

gen. Dat kan door

de week van

22 februari, volgende

uit-

brengen. Het geven van een

de dag van de stemming

een paspoort, identiteits-

Zandvoort stemmen. De
bureaus zijn op 3 maart geopend van 07.30 tot 21.00
uur. U hebt ondertussen
de nieuwe stempas thuis

met de eigen stem

lijk

wor-

den, en die willen wij u hieronder uitleggen!
Kiezers

verplicht!

is altijd

Op woensdag 3 maart aanstaande zijn de gemeenteraadsverkiezingen, dat mag duidelijk

is

voor het

waar we ouderenhuisvesting kunnen
gemiste kans!

realiseren en dus

geen
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inkomsten zullen dalen. D66wil dat hierover open lijk wordt

GBZ

COLUMN

gediscussieerd en datde bevolking hieroverwordt geconsulteerd. Het geld dat

de gemeente te besteden

heeft,

is

immers

POLTIEK

geld van de inwoners. Daarbij hoorteen goede afstemming

Vindt u dat de burgers moeten
blijven

worden ontzien van grote bezuinigingen?

Het budget voor de gemeente gaat omlaag, niet alleen
dat de kosten
geld

er

metderaaden met de inwoners waardat geld aan besteed
is van mening dat de bezuinigingen niet mogen
worden afgewenteld op de bewoners en het bedrijfsleven
door het zonder meer verhogen van tarieven en belastingen.
Geïnventariseerd zal moeten worden wat de wettelijke taken

Een jachthaven of

wordt. D66

om-

gestegen maar omdat er steeds minder

zijn

komt van uit Den Haag, terwijl

wel meervoor dat geld

een gratis regenton?
De verkiezingsprogramma's
handig

zijn

gedaan moet worden (WMO). Bezuinigingen

zijn

dus onver-

maar dat hoeft nog geen lastenverzwaring voor de

mijdelijk,

zijn

van de gemeente en

stel

daarnaast

via consultatie

van

de burgers vast wat de kerntaken van de gemeente zouden

echter zal hier rekening

mogelijkheden,

dit

is

uit

den boze

zijn.

gehouden moeten worden met de

kan betekenen dat niet tegen alles maar ja

gezegd moet worden.

moeten

Er zal

meer zelfwerkzaamheid gevraagd

Vindt u dat ouderen meer

in

het centrum zouden moeten kunnen wonen?

moeten worden van mensen, waardoor kosten bespaard kun-

D66 ondersteunt

nen worden.

voorouderen en ook gehandicapten vergroten

Vindt u dat ouderen meer

nemen. Wat D66
betreft is het zeer gewenst om ouderen meer in het centrum
te laten wonen. Daar bevinden zich immers de meeste voor-

maatregelen die de mogelijkheden

alle

om

in

Als je

wonen?

ouderen naar het centrum wilt halen

zal je daarin

moeten voorzien door aangepaste huisvesting. GBZ vindt
samenhangend ouderenbeleid moet zijn waar het
sociale uitsluiting uitgangspunt moet zijn,
zullen dan langer zelfstandig kunnen blijver. De meeste
men in het centrum. In het LDC is nu weleen
percentage woningen gepland die door middelvan subsidies

dat ereen

Zorgloket en banken. Voorwaarde

moet
zijn.

er gelijkvloerse

betaalbaar

zijn

voor minder draagkracht igen, ook voor oude-

Met

is

zijn

Er

moeten

en het woonklimaat moet gunstig

betrekking tot het LDC hebben wij begrepen dat

appartementen worden gebouwd

die

moet een badplaats

te bezoeken ophetcircuitter-

waar het goed toeven

pijn

toe

is

er

zijn.

voor

Het gaat hierom koopwoningen. Ons inziens

geen sprake van een gemiste kans.

een jachthaven ofvindt u ook

Zo moet volgens de VVD
Zandvoort een gemeente
worden 'waar de parkeerwachter u beleefd groet
met de hand aan de pet en
zegt dat over

twee minuten uw
Mooi

zo,

op

tijd

want nu staan

om

ze eerder

een hoekje te

de bon

nen uitschrijven. En

al
ik

kun-

ze je tot

Willen bezuinigingen effect hebben, dan

ginnen

bij

blijven
zijn.

moeten we be-

de grootste uitgavenposten: personele lasten

en kapitaalkosten.

Met een

kleinere efficiëntere ambtelijke

organisatie, waarbij kennis

in

huis

gehouden wordt, kun-

nen besparingen worden gerealiseerd, zonder dat bezuinigd

wordt op

kwaliteit.

Daarnaast zullen minder onderzoeken

door externen uitgevoerd kunnen worden; deze

opgebouwde

zijn prijzig

weer uit huis verdwenen.
Verder zal voorzichtiger omgegaan moeten worden met investeringen om de rentelasten in de hand te kunnen houden.
en de

kennis

is

direct

Met

het

worden ontzien van grote bezuinigingen?
oog op de komende bezuinigingen staat SZop

Dat ouderen meer

we

in

het centrum

mee

van de su-

is.

Wat ons

de komende tien

dan

er tot

betreft

jaar, niet

op heden

al

is

te zeggen dat je beter

nog wat geld

LDC

mag voor de Midden boulevard,

nog meer geld worden verkwist

ingestoken. Wij zeggen hiermee niet

niet voltooid

maar zolang het zeer du re
moet de Middenboulevard met

is,

wonen?

moeten kunnen wonen,

ongetwijfeld thuis

stopverbod voor auto's

nog een ROC voor autotechniek en toerisme binnen de

gemeentegrenzen? Dan
u bij

maken voor een permanente ambulance in de

sterk

nieuwe brandweerkazerne
en voor een halte van

het centrum op

deren achter gesloten

drukke zondagen meerdere

deuren afschaffen. En

vards en

in

rust gelaten worden. Indien er gebouwd moet worden, krijgt
woningbouw in een lagere prijsklasse prioriteit. Wij zijn voor
bouwvan seniorenwoningen, zodat er doorstroming plaats-

keren geleegd

PvdA

ziet

worden en de

graag fïtnessapde buitenlucht.

paratuur

in

Want

doen het

die

in

Turkije

en Engeland ook zo goed.

is

En zo

ervoor

het

krijgen. Iedereen zal

de komende

jaren de gevolgen van definancièle crisis gaan voelen

portemonnee, niemand

al

armoede

moeten

heerst, niet

zal

worden ontzien maar

nog meer moeten

zoveel mogelijk

in

in

In

verband met de verwachte kortingen op de rijksbijdragen

van

20% zal Zandvoort de komende ja ren het met €800.000
€3.000.000 minder moeten doen. Lasten zullen stijgen,

{;

^

worden

dat er zeer zeker winst kan

ontzien. Wij zijn van mening,

worden behaald door minder of

Vindt u dat ouderen meer

in

te schakelen.

Wij

zijn

het er zeker

mee

is

er

Nieuw Noord

zijn er

gevestigd.

een stembureau gekomen op het NS Station.

Daar kunnen de Zandvoortse treinreizigers en de kiesgerechtigde bewoners

in

de omgeving van het station, zoals

de Stationsbuurt en Park Duinwijck, hun stem uitbrengen.
Kiezers

in

het centrum zouden moeten kunnen

in

gebouw van Pluspunt twee stembureaus

Tevens
Zij

wonen?

eens, dat de ouderen, indien hier

draagvlak voor bestaat.de mogelijkheid moet worden gebo-

tot

zijn

aantal stembureaus

hun

inleveren. Wij willen

de afgrond laten storten.

geen e>cterne onderzoekbureaus

Vindt u dat de burgers moeten
blijven worden ontzien van grote bezuinigingen?

™

ieder-

gading te vinden.

het

D66

-g

veel teveel,

Uitbreiding van het

Zandvoort één tot drie miljoen euro van

tijd zal

minder te besteden

rijk

verband met het aantal kiezers

wellicht een betere locatie.

is

vindt voor de jongeren. Sociaal Zandvoort heeft steeds aan-

in

is

c

5

het half miljoen voor
het VVV

een wel wat van

In

buiten de ergste drukte,

80

voor het circuit en het verga-

Sociaal

eens. Als de ouderen daar

lijn

het Kennemer Gasthuis.

bij

GroenLinks wil de subsidie

prullenbakken op de boule-

deze mensen niet nog meer

het grotendeels

zit

D66 helemaal geramd.

Sociaal Zandvoort gaat zich

Zandvoort staat op het standpunt dat de minima, waar vaak

zijn

bij

bij

de lagere scholen? En ook

gezellige levendige buurt,

wonen, prima! Maar het uitgaanscentrum en het LDC
met de brede school maakt van het centrum een weliswaar
maar brengt ook rumoerigheid met
zich mee. Huisvesting voor oude ren dichtbij hetcentrum.net

nul,

een compostvat-.? Of een

willen

daar

dan voelt

is

u zich

GBZ. Een gratis regenton of

orde en netheiden wil dat de

dat dit hele plan op de schop kan,
project

de meter

in

kunt gooien. OPZ houdt van

standpunt, dat er niet langer geld moet worden uitgegeven
dat er niet

De komende

in

het centrum zouden moeten kunnen

rij

aan

gelijk

het

gegeven datwij geen tweede 5ch even in gen moeten worden.

Vindt u dat ouderen meer

de

in

permarkt achterna komen

om

Vindt u dat de burgers moeten

worden ontzien van grote bezuinigingen?

GroenLinks vindt dat belastingverhogingen niet nodig

echter uit naar

moet

het nog zien gebeuren dat

blijven

uw voorkeur

dat de voorspelbaarheid van

de huidige gemeenteraad

kijken of ze

Vindt u dat de burgers moeten

vergeet dan vooral niet

op het CDA te stem men. Gaat

voor doorstroom van jong tot oud.

GROENLINKS

rein,

autosportmuseum

als toeristen'

u vriendelijk

geschikt

Woonst icht ing De Keyzou daar een grote rol in kunnen
in woningbouw moeten investeren die
is

zijn

is

wachten een

aan de ogen, maar af en
kom je on verwachte, aar-

digedingen tegen.

is'.

ren!

geschikt

al

drempels op de wegen

nationaal

ook

en moeten spelen en

in

mogen

het binnencircuit,
die

zo snel mogelijk verdwijnen

holle frases als 'Zandvoort

zowel inwoners

dat het aantrekkelijk

voor ouderen zich daar te vestigen.

zijn

geschikte woningen

zij

faciliteiten vindt

Tennist u graag overdekt

of kunt u niet

volwaar-

zieningen zoals het openbaarvervoer, winkels, bibliotheek,

voorkomen van

waar

te zien

moet er wel wat tijd

voor vrijmaken. Soms doen

dig aan het maatschappelijk leven deel te

het centrum zouden moeten kunnen

om

de politieke partijen voor
staan. Je

burgers te betekenen. Bezuinigen op sport

kunnen

zelf kiezen

van welke van de 12 stembureaus ze gebruik willen

ma-

Museum,

School' gevestigd

in

de voor-

malige Gereformeerde
het

gebouw van

kerk,

Pluspunt,

Strandhotel Sunparks, Oranje

Zorgcentrum Huis in de
Duinen, Nieuw Unicum,

LDC een gemiste kans voor wat betreft het aantal senioren-

Nassau school, het voormalige

Stichting A.G.

won in gen. Voor de toekomst

maken voor

VW kantoor op de hoek Louis

NS

Station. Alle

senioren woningen op het perceel gelegen tussen

Davids straat/School straat,

zijn

voor mindervalide kiezers

het Rode Kruisgebouw, 'De

goed te bereiken.

den

in

of nabij het centrum te kunnen wonen. SZ vindt het

bouwen van

zullen wij ons sterk

de Prinsessenweg en de Haarlemmerstraat.

ken: Zandvoorts

Bodaan en het
stembureaus

Kies voor

behoud van het

mooie en ontwikkelin
De speerpunten

van

OPZ:

/Positie

van ouderen en anderen die het moeilijk
hebben versterken en verbeteren

Waarom stemmen

Q Verblijfstoerisme

£

als

In Zandvoort bevorderen
dé motor voor een meer weersonafhankelijke

als bad-

en woonplaats

van burgers

Als onafhankelijke, strikt lokale partij staan wij

Naar onze mening wordt

voor de belangen van

nog

alle

Zandvoorters;

jong én oud, bewoners én ondernemers.

yf Voorkomen dat nieuwbouw In
* vard-gebied te massaal wordt

5

Meer invloed

OPZ ?

op

toeristische ontwikkeling

O Zorgen vooreen evenwichtige ontwikkeling
tj

OPZ

het Mlddenboule-

Overlast voorkomen en zorgen voor

méér

in

wil dat

is.

den genomen.

Zandvoort een zelfstandige

Dat

blijft

de onze een

OPZ

middelen voorzien

niet

is

partij in

is

OPZ

ö Bereikbaarheid van Zandvoort verbeteren door

Daarbij past

zomaar

fractie in

OPZ

alles te

maken

alle beleidsterreinen.

is

Door

behartigen van hun belangen

daadkrachtig voort

beleid.

Met uw

dat ook

in

de

stimulerende
zijn

steun zetten

inzet,

in ieder

item dan op OPZ,

gevat stemmen.

lijst

2.

STEMMEN MOET U ZICH LEGITIMEREN
NEEM DUS EEN GELDIG LEGITIMATIEBEWIJS MEE..!
LET OP: ALS U GAAT

CL

OPZ

Kan mede

met een

actief-

initiatiefne-

startsubsidie

steunt die insteek.

Stem

in politiek

wij

OPZ

Ouderen
Bent u het eens met onze

rol spelen.

of activiteiten

ondersteunen.

komende raadsperiode

Voor méér info, lid worden, actief meedoen of het
partijprogramma downloaden kijk op: www.opzandvoort.nl
of bel fractievoorzitter Carl Simons 023 - 571 27 SI

gemeen teraads verkiezingen.' Ga

veel werkgelegenheid.

de gemeente een ondersteunende en

ondernemers raken. Wij vertalen het

zoveel mogelijk worden voorkomen

a.s.

in

gerichte dienstverlening -bv. de één-loket

functie, vestigingsbeleid, ruimtelijke ordening,

mer

en heeft hart

1 f\ G emeen t e üjb e overheid verder omvormen
1/ tot een klant- en servicegerichte organisatie
zodat conflicten tussen burgers en de gemeente

Maart

serieus wor-

ondersteunt burgers daarbij.

voor de problemen die onze burgers en

M.

3

gemeente

zorgen dat ideeën,

onderzoek naar potenties, promotie e.d- kan

nu de op een na grootste raads-

de Zandvoortse gemeenteraad.

zakelijk, constructief

is

OPZ

te

Ondernemersklimaat
Ondernemers voorzien

uitgegroeid tot de tweede

Zandvoort. Dat heeft

heeft een gestage en solide groei doorge-

maakt en

integraal regionaal wegennetbeheer

er door de

of samenspraak met

brengt daar verandering

voor kleinere gemeenten

flinke uitdaging.

met onze inbreng op

f\ Dorpskarakter behouden. Meer aandacht voor
%J het cultureel erfgoed van Zandvoort

OPZ

meningen of klachten van burgers

als

asthuisplein herinrichten en daar zo mogelijk
een cultureel centrum vestigen

besfat.

door het belang van overleg en inspraak te

belang van Zandvoort

een krachtig en slagvaardig bestuur.

rG

te weinig in overleg

de burger,

wij

benadrukken en ervoor

gemeente

/* Historische en beeldbepalende gebouwen
\J beschermen. Monumentenbeleid van de nodige

Dat betekent dat

ons helemaal kunnen richten op wat in het

OPZ

veiligheid op straat

onafhankelijk.

is

Partij

Zandvoort

nummer 07

Zandvoortse Courant

Dinsdagochtend tijdens de

Heeft u tips? Mail dan naar senioren@zandvoortsecourant.nl

letterlijk in

daan

de bloemetjes gezet.

is

het bereiken van de pensioen-

gerechtigde leeftijd een beetje een treurig gevoel,

mag

niet langer

meer werken voor de firma

bode

de afgelopen jaren.

in

werkzaam

Dat

is

In

hebt gegeven.

ineens afgelopen. Dat geldt niet voor postbode Karel

Bogaart

van

jezelf

zijn

(61) die

afgelopen donderdag de allereerste dag

totaal heeft Karel 39 jaar

postbode

als

in

Zandvoort, Heemstede andere

plaatsen

want

Noord-Holland,

in

sinds 10 februari 1971

bemoeit

pensioen mocht beleven.

omgeving gebleven. Het
recte contact

want je

of het bedrijf

opgetreden

waar je vaak jarenlang het beste van

zich actief

hij

met de

post. Karel herinnert zich

nog

goed de eerste zeven jaar van

postbodewerk toen

zijn

hij

rig

ervaren. Zijn naast hemzit-

"Pa, dat

toch niet helemaal

is

want

waar,

je hebt het altijd

over de stranddienst met

Henk

dan barst

Bos." Ja, en

los

hij

onder de goedkeu-

alle

zijn

tenkampen aan het

vrouw.

strand.

Nostalgie ten top zeggen

dan maar,want

we

raaktdaar-

hij

over niet uitgepraat.

postzegels, ze leverden de en-

veloppen met AOW-geld

bij

Karel Bogaart, een

r?arg die eigen

ül.

pensioen mag. Maar

uit

moet

je als

collega's

kleinkinderen weet

kerdat
zal

hij

het werk

ze-

hij
vrij

snel

kunnen vergeten. Zoveel

plannen en zoveel

activitei-

ten

in

het verschiet

maken

het makkelijk het werk definitief los te laten.

haalt

hij

Toch ver-

met verve en

passie

overzijn ervaringen als post-

Vaste wijken waren er eigenlijk

want

niet

mers

moest im-

je

postbode

als

kunnen

'lopen'.

alle

Toch

is

wijken
z'n fa-

voriete wijk de Kerkstraat en

li

veel

februari ge-

Mieke du Pree toonde indrin-

Pluspunt voor de interessante lezing van Mieke du

gende films over belevenis-

5

van De Geest-

in

Amstelveen.

Zij

gaf op uitnodiging van Plus-

kwamen
gezellige

tieve ervaringen over de 'De kunst van het ouder worden'.

de geestelijke ondersteun ing
van Du Pree en haar
sitief

staf,

po-

konden ombuigen. Een

zeer uitgebreid

ken. Marijke

woon

geheim gehouden

programma

moetje echt en

defi nitief

met

prepensioen, zoals het hoort.

ik

positief

in

het

omgaan met

leik

verlieservarin-

vrijdag

meteen een doorslaand

van onrusten spanning.

lens

licha-

melijke en psychische klach-

Nathalie Lindeboom en Astrid

van Gent, ouderenadvi-

seurs

in

Zandvoort, maken

graag dienstbaar
die

bij

om

ingrijpende

ondervinden

Tunes en dansmuziek van be-

is

hun

in

de

dringende advies en, durf

danszaal van Pluspunt. Devele

steun te vragen

danslustige

als u

denkt

dames hadden

geen enkel probleem mee

dat nodig te hebben. Bel voor

er

een afspraak met Pluspunt,

dat het mannentekort nogal

tel.

in

een spiraal van

negatieve gedachten over

5740335,

om samen

'De

om

meer danslustige mannen
voor deze gezellige dansmid-

als

Last en

ouderwets vertrouwd

voor uzelf op,

Een serieuze oproep

James

Glenn Miller klonken

kende grootheden

daadwerkelijk te helpen.

Kom

gen? Een groot deel van de

vastzitten

Maar

royale ondersteuning toezegde.

we bewust of onbewust bezig met het verleden
of de toekomst. We kunnen
tijd zijn

succes.

vrouwen en helaas maar 4 mannen waren aanwe-

de openingswoorden van Nathalie Lindeboom, die

ten.

problemen

staan? Hoe kan

bijeen-

onszelf, piekeren of gevoe-

veranderingen dergelijke

blijven

bij

met haar vrijwilligsters een

ouderen

Hoe kan

verrast door de lang

komst.

zijn.

De gloednieuwe door Pluspunt georganiseerde dansmiddag

was afgelopen

Karel bedankt.

zich

ven

het Huis

organiserenals afscheid. Dan

hun

den te concretiseren.

in

Dansmiddag voor senioren

februari 2010 een groot feest

deren bovendien gemakkelijk
over het ouder wor-

zelfwas onge-

graag geziene gasten

van cursussen maakt het ou-

visie

in-

oplossing voor. Ook kent ze
verschrikkelijk veel artiesten

gemakkelijk leiden

gelukkig na

mede dankzij

waardering

zijn

planten voor het feestvar-

die regelmatig

toename van)

zij

tijd,

Ron Nijuis

pen. Overal heeft ze wel een

met

Dit kan

ervaringen die

haar aanklop-

wat

tot (een

verloop van

streepte locatiemanager

met cadeaus en

bij

niemand

et

kn

hun negatieve

punt een uitgebreid overzicht van positieve en ook nega-

een bloemenhulde onder-

zet. Vele collega's

tevergeefs

zal

40 sympathieke

sen van anderen die uitvoerig
vertellen over

gronden

Met het overhandigen van

voor haar vaak tomeloze

ook nog eens op 16

De kunst van het ouder worden
in

Pree, sociaal psychiatrisch verpleegkundige

met

opgebouwd en

zig

meld

uiteraard

bewoners een meer of
mindere persoonlijke band

liefst 37

Een tiental belangstellende ouderen had zich

zij

enthousiasme en pasInmiddels heeft ze met

ja,

postbode

hun klanten en gaven daar
een veel grotere service
het bekende postpakket.

Met vrouw, kinderen en

En dat doet

sie.

dere functies. Ze verkochten

feit

jaar

tendedochterstoot hem aam

Karel verhaalt uitvoerig over

de boerderijwijken nog an-

liefst 12,5

de Duinen.

in

di-

de postdienst langs de ten-

in

Huis

in

is

met de mensen

pensioen gaat, op vervanging

Noord-Holland werd ge-

Winters van de Bo-

bijzonder plezie-

hij altijd als

rende blikken van

in

Ria

maandag maar

en develeondernemers heeft

samen met vaste maat Henk
Bos, die in december met

stuurd. Toen had de postbode

februari 2010

werd Marijke ten Haaf

de schijnwerpers vanwege het

in

dat Marijke sinds afgelopen

gaat enthousiast met pensioen

koffie

stichting, en net als Marijke coördinator Activiteiten,

zette haar collega

Postbode Karel Bogaart
Voor de meeste mensen

18

Al 12,5 jaar actief

seniorenpagina

opvallend te

noemen was.

dag

uit te

nodigen

z'n plaats.

is

zeker op

"Muurbloempjes

zijn er niet

nen bieden

en vooral

we

man-

veel keus",

was de oproep van een van
de dames. Vrijdag

5

maart

de volgende bijeenkomst

den' plezierig onder de knie

Heupwiegend gingen ze zij
aan zij met vertrouwde dans-

te krijgen.

bewegingen over de vloer.

uur, kosten: €3,-.

Kunst van het ouder wor-

is

in

Pluspunt. Van 14.00 tot 1 6.00

X>

iiiMMMirrrrrrn
What about
the Morgans
Nadat

Filmprogramma
18

t/m 24 Februari

zij

getuige

zijn

Met

Morgan

in

op de kalender duurt de weerkundige

18 februari

winter nog anderhalve week. Grote verschillen waren er

van

steeds tussen het noordoosten en zuidwesten van Neder-

een moord komen Mery! en
Paul

HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

Kwik steeds vaker boven nul

land en vooral in Groningen

het zoge-

maakt deze winter indruk

heten 'witness protection

qua kouproductie.

program' terecht. Na hun

koudste winter sinds 1996. Officieel kan daar sprake gaan

getuigenis worden ze dus
zijn

doordeFBI

van een

In

delen van die provincie wordt het de

bijna strenge winter.

bescherming

in

genomen, waarop deze

huwelijk zich net

in

het gebied van Zand-

In

twee yuppies uit New York
allebei een nieuwe identiteit krijgen. Terwijl hun

ka ar te gaan,

nieuwe

start

voorlopig niette bereiken.

De kou blijft verten noorden van ons in Noord-

is

ze kent.

Het

vroor nog niet hard geuit el-

moeten ze op een nieuwe locatie sa men een
maken. Ze worden door de FBI naar een of

ander plattelandsgehucht gest uu rd, ergens waar niemand

De Morgans zijn dus meerdan ooit op el kaaraanal kunnen ze nog steeds maar moeilijk met

gewezen, ook

elkaar overweg.

de

als

zachte lucht weet ons

noemen volgens de

officiële richtlijnen.

zware crisis bevond, ze
stonden op het punt om

Zowel de koude

de

winter nauwelijks koud

voort en Bentveld
te

een

noeg om het predikaat
koud te geven aan dit
Kennemerlandse winterseizoen. De vele sn eeuwsituaties deden voorkomen
of de winter kouder was
dan

ie

eigenlijk

is

geweest.

Europa en de lentelucht
vanuit Frankrijk probeert

wel aanstalten te maken

om

naar Nederland

te stromen,

maar

uit

vlot zal

dat niet verlopen. De len-

tegrens

reikt tijdelijk tot

aan Noord-Frankrijk. Daar
kan het even een graad of

Toch neemt de winter
geleidelijk gas terug

in

het tweede deel van deze
week.Dewind is inmiddels

om

naar zuid tot zuidwest

13

worden

volgende

siecorridorvertoeven

met

meestal weinig variatie

temperatuur en weer-

en mildere lucht stroomt

in

onvermijdelijk binnen.

beeld.

Op

later

week. Nederland blijft in
een langgerekte depres-

woensdagvielereerstnog

sneeuw of ijskoude

Diegenen die denken dat

regen en dooide het later

de winter op 1 maart aan-

(natte)

al

staande ook echt

een paar graden.

is

afge-

lopen zouden wel eens

De middagwaarden komen de rest van de week
uit op ongeveer 4.-5 graden en van nachtelijke
vorst zal amper meer sprake zijn. De neerslagkans
(vrijwel alleen regen) blijft

bedrogen kunnen uitkomen. Er zit nog een heleboel kou opgepot boven
het hoge noorden en die
kou zou wel eens een

uit-

weg kunnen gaan zoeken
richting Nederland.

Komt

met het weekeinde

de winter echt nog terug

bestaan en ook daarna.

begin maart? Meererover

tot en

We komen volgendeweek
terecht

in

een situatie die

op de weerprirneurlijn
0900-1234.554..

we

vlees noch vis zouden
kunnen noemen.

weerman Mare

Putto

RTV N-H
liADIO+TV N()()RI]-H()LLAND
RTV-NH

is

de publieke regionale omroep voor de

provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland
is

bovendien de

officiële

provincie. Frequentie:
(kabel). Zie

FM

rampenzender van de
87.9 (ether) of

FM
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4,5 miljoen kijkers za-

ten afgelopen zaterdagavond

geen moment aan te twijfelen: Raymond Teunisse {33)

Er valt
tijd

kwam

hij

hier gelukkig zelf

ook

al

achter en inmiddels

bank staat de tekst 'Struggle

van Nederland. Boven

zijn

succes. 'Geluk creëer je

zelf',

is

gemaakt om muziek te produceren. Op jonge

is hij

gekluisterd aan de

leef-

uitgegroeid tot één van de meest populaire DJ's

Onze

zou het waar gaan maken:

de leidraad weergeeft van Raymond's

for pleasure', die

tv.

schaatstijger Sven Kramer

oud op de Olympische

mundo veroverde

hij

zegt Teunisse.

Raymond

ons kikkerlandje en staat

hij

leeft

met de dag en doet

dit

denaam DJRay-

bewust. Onder

tegenwoordig ook internationaal steeds meer

the picture.

in

Ook

Spelen.

begon

hij

met draaien

SpeedyJ, bekend van

pira-

bij

tenzender Delta (voor loper va nZFM] inZandvoort
en vervolgens kreeg

ma

een eigen danceprogram-

hij

ZFM. Niet alleen draaide

bij

swingbeat plaatjes voor
presentatie
Hij

kwam

ski

al

lis

soundcheck en

hij

waanzinnig.

hiphop en

zijn luisteraars,

ook

met grote ogen

in

muziekbewegingen. Zo ook house, waarvan

in

hij

de

nam

mijn vader

me mee

Antwerpen. Destijds was

hij

naar

in

bezig

ik:

'wauw! te

gek!'

bij

ik

binnenkomst

Mensen waren aan

het

is

wat jaartjes

al

mijn we-

draait

hij

hij

dacht alleen maar: 'wat gaat er gebeuren?!' DJ

resident

bij

Escape Amsterdam en

ïi.j

in

discotheek

de eerste

in

mebusted'

stellen.

contact met Ton Poppes, direc-

hem

liet

draaien

in

zit
is

de

hitlijsten

nog steeds

wat

Tommy Hilfiger

ik

wil."

van

o.a.

heeft

terrein.
uit,

hij in

Binnenkort komt

niet

stil:

geweest

Het draaien

wederom een

ieder geval

nieuwe

we

zak,

zien

zijn

Zuid-Koreaan

om

competitive actviteiten. ledereen kan meeI

doen, ongeacht

leeftijd

en conditie. De war-

biedingen.

Wat dacht

ik

thuis alleen zat te kijken

in

ders,

Een avondje theater

vrijdag tussen

09.00 tot 13.00

uur.

Op

met Extreem! Het verhaal

huisgenoten

doen met hem? Niet

veel later

komen

mes heel verschillend over wat er met de 'would-be' verkrachter
moet gebeuren. Met Birgit Schuurman, Jennifer Hoffman, Eva
Duijvestein en Loek Peters. Locatie:

je

uit o.a.

Daarnaast biedt SnowPlanet verschillende

lee Curling, Skistok

soorten CombiDeals aan, waarbij je kunt

toch echt aan de slag. Je kunt kiezen

Langlauf Estafette Race,

werpen, Boomstamzagen, Spijkerslaan, pinguïn bowlen en Rendier vangen. Tussen de
spelen door

de spieren

is

er

warm

teams kunnen

te

kiezen uit een pisteproduct,
dra nk. Zoals de

menu

en

fris-

ChooseYourOwn CombiDeal,

om

Tryout CombiDeal en de Crill&Fondue

houden. De strijdende

CombiDeal. De Saturday Ribs CombiDeal

een glühwein pauze

alleen door slim spel, creati-

bestaat

uit

twee uur

piste

toegang

inclusief

samenwerking en sportieve inspan-

matenaalverh uur en on beperkt sparibs eten

ning de SnowPlanet Winterse Spelen de

en een uur lang onbeperkt drinken vooreen

eindstreep halen. De winnaars worden

als

vast bedrag van

ware kampioenen gehuldigd! Durf jij de

uit-

viteit,

€

43,50 per persoon.

|

Entree: zie

bij

Haar echtgenoot

is

Vanaf dat moment

bij-

The Lodge.

naar de

hij

Naomi

vriendin

zij

i

waar Nederland gek

op

won met

is.

Ze

het Neder-

Hockeyteam goud

lands

in

latiedrama

rspel n

Igt

komt alles boven tafel. Als
zijn

zij

zich

bedrogen door

gevoel.

geen

prijs

Waar

ligt

al

jaren

meer gewonnen.
het verschil dat

ik

zijn stii

de rollen omgedraaid en ontstaat er een

met veel humoren

ik

Onze voetbal-

voor uitga, hebben

op de hoogte va

hierachter komen, voelen

thuis.

mannen, waarikweldedeur

voor Giovanni van Bronckre-

Met SaskiaTemminck, Rick

Stadsschouwburg Haarlem.

Entree: zie www.theater-haarlem.nl Aanvang: 20.15 u Jr

horst wel vlaggetjes op mijn

wangen

schilder en voor

Sven niet? Ach, onze voet-

Tien jaar SnowPlanet

ballers

SnowPlanet bestaat

veel harder nodig, Sven

dit jaar 10 jaar! Tijd

wel.

sporter

gewoon

m

kes en Bastiaan Ragas. Locatie

voor een feestie ire: aani'ekkelijke aan-

het

in zijn

Hmmm, Naomi, ook een top-

maar

theaterstuk 'Bedi

vrouw gaat vreemd

Jaren later

in

in,

is

2008, maar ook toen zat
Bedrog ten top
bedriegt. Een

reserveringen naar: www.snowplanet.nl

de dag sportief af met

een dinerbuffet of een lekker

goed

Woensdag 24 februari:

SnowPlanet ligt in het recreatiegebied
Spaarnwoude. Ca voor meer informatie en

Sluit

,

om

tribune

van As te omhelsen:
er

laatje

Kaasfondue

3-gangen diner

goud

zak heeft, sprint

www.theater-haarlem.nl Aanvang: 20.15 uur

Zaterdag zo februari:

warm dansen op DJ's als Roog, Ricky Rivaro.Jaziah, Dekky
and many more! Locatie: Panama, Oostelijke Handelskade 4 in
Amsterdam. Entree: € 15,- Tijd: 23.00 tot 04.00 uur

fluit,

z'n allen

dege lijk dan? Terwijl Sven zojuist hoort dat hij

Stadsschouwburg Haarlem.

Winter Wonderland houdt de winterstemming

voorbeeld gezellig steengrillen.een Zwiterse

daging aan?

met

de kroeg, kijkend naar een

met de Olympische Spelen zo

drie da-

donderdagavond geldt dezelfde aanbiedin-

met

in

groot scherm. Waarom

Marjorie's

hun eigen verbazing denken de

thuis. Tot

het: oranje muts,

is

oranjebitter en

een aanranding Ze weet haar belager te overmeesteren.
te

dan

oranje slingers, oranje

kort samengevat:

vrouwen, één verkrachter en drie visies.Marjorie wordt slacht-

Maar ja, wat

gen. Voor een joetje per uur de skipiste op!

je

voetbal gaat dat heel an-

Zaterdag zo februari:

van maar €10.- per uur op maandag tot en

met

Bij

team

moet

m'n joggingbroek met een
kop thee voor m'n sn ufferd.

Dancers. Toegang: €18,-. Tijd 123.00 tot 05.00 uur

van een daltarief

me zwaar

het

maargeen genoeg van Carnaval? Dan tref je het: Carnaval
Deluxe bij discotheek Escape gaat verder met feesten! Met DJ's
Kbeca.Christian en Live performance acts Bateria de Samba and

ming-up begint met kofie/thee en warme
Apfelstrudel. Daarna

al:

Kramer moest winnen en
zou ook winnen. Juist. Toch
dat

offer van

je

ei-

genlijk wist iedereen het

viel

drie

uit verschillende

te snijden! Ach,

Vrijdag 19 februari:
Krijg je

DeWintersespelen bestaan

toptijd

zijn

Maar lieve
was despan-

dicht naderde...

What's Happening?

Heb je altijd al gedroomd van het winnen van een gouden medaille? Wilje
als Sven Kramer gehuldigd worden tot Olympisch kampioen? Pak dan
nu je kans. Doe mee aan de SnowPlanet Winterse Spelen! Laatje meevoeren in de Olympische sfeer, versla je tegenstanders en pak die Gouden Plak!

neus op

de feiten gedrukt toen de

hem

ning

net

neer op

tijd

de 5000 meter, maar werd

Sven, ook thuis

§en jij al hip-tip

man

voor de

een glansrijke

wel even met

plaat

hitgarantielZandvoort

al in zijn

zijn

kwestie. Kramer zette

in

en evenementen

zijn

graag terug op Zandvoort Alive 2010!

zuster-

Wekenlang

De druk moet hoog

Spelen.

Da nee Va lley zijn voor Teunisse ook geen on be-

als

Absolut!'

Dat kun je inderdaad wel

hij al in

Engeland, maarTeunisse

op feestjes van

een

in

bij

kwam

"De wereld veroveren, dat

kend

leien dakje."

Kramergames,
op!

op de kon ing der Olympische

iT

het

noem maar

missie. Zijn

de realisatie hiervan. Met

steeds dichter

hij

behoorlijke plan ken koorts, het zweet droop van

teur van de Escape, die

man met een

werd Nederland voorbereid

'Era

platen had

2

een

is

Sven, het Sven

Kramerlied (ookverkrijgbaar
als ringtone),

voor een groot publiek

\<.

met

mercials

hier iedere zaterdag.

droom werd geboren en met grote stappen komt

m'n voorhoofd, maar hierna ging het allemaal van

Raymond kwam

opbouwen, apparatuur werd binnengebracht en
ik

dit

Amsterdam. Raymond: "Het was een duw

diepe, O'ibesch'ij'e.

met een documentaire over de fameuseCaultier
feestenen haar house muziek. Al
dacht

ik,

Raymundo

draaide
vijftiende

Café d'Anvers

kan het niet anders omschrijven

Al

ontwikkelingen van het begin af aan meemaakte....

"Op mijn

Ik

gauw werd Teunisse benaderd door DJ Marcello,
voormalig resident van Escape Amsterdam.
Raymond kreeg de kans van zijn leven :a Is 15-jarige

aanraking met de nieuwste

om 'onze' Sven: com-

draaide

Raymond.

reld", vertelt

werden hierop de proef gesteld.

gauw

naar de buis te loeren. Alles

ontstond er

Al snel

een clubavond met klasse. Inmiddels isRaymundo

een lege zaal klonk het

dan: kippenvel! Vanaf toen wist

zijn

onderneming café De Kroon.

deed toen een

o.a. Pullover,

zelfs in

in-

ternetten, thee drinken en
bellen door

Als 12-jarig jochie

zattussen

ik

hebben het gewoon

redt zich wel.

-s*

f>

Voor
Hele maand februari voor Pashouders:

ZandvoortPashouders de aan
€ 25 KORTING

& TROMP

Tamme Konijnenbouten
Heel kilo €9,95
kijk

alle

bij bevfcfciQ
AMittii

vwn

uw ™hwitl*ir

ht>y Zjmdwgrt Pafl-tojdgtr.

ook eens op onze website:
i»ntfvHirl^DrwMr1.rt

www.slagerijhorneman.nl

^toerkoop.nl

Nieuwe

collectie

"'

meubelen

en klein meubelen.
Alles voor in en

om het huis.

bij

ons

Menu van

de

Maand

Boulevnrd Paulus Loot. pat
www.tfaz.nl / 023-5716119

Shutters vanaf € 249,- per m'
Tapijt

T Vinyl

Vitrages

Luxaflex

T Zonw.rm 5

T

La.minE
PirkeI
11

Bestel

GRATIS GLAS WIJN

Medina Woninginrichters
Aanbieding:

T (Vouw)gordijnen

ss

§

1 1' i

1 1

oh

f 1 1

1

§

il

nu de ZandvoortPas 2010

Achternaam + voorletter(s)
BetreffcO Nieuwe ZandvoortPas (€

7.50)

O Verlenging ZandvoortPas (€joo) -Pasnr
Woonadres+huisnr
Postcode

Telefoon

(Handtekening)..
Betaling

CONTANT

ra,

Uw
bij

Betaling PER

BANK

op naam gestel
ezame met e

u th

is

e Z

ndvoortPa

nw

Ikomstkad

bei rgd.

Met de sangï hechte t«B edbon voc
een Za

gewenst
(mini-a

dliorr

tijds

1,

P

een door

kunt u
gi-at 5

ee

vertel tie)pla

Zandkorr

Officiële Pasfoto's

een 2e set
"Leuk Lachende*

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

1

ZANDKORREL

Pasfoto's
Vtn

Ötrfllbft

pfrnwti

voor da

Halve

f

prijs!

biedingen van deze

week

EiEi
Met ZandvoortPas 10%
op de gehele

Lijst
(in

van deelnemende bedrijven

alfabetische volgorde)

korting

Winkeliers:

collectie,

afgeprijsde artikelen

n.u.v.

Bloemen aan Zee - Holtestraat
Bruna Balkenende

Grote Krocht

-

a

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp

10%

Koene Cleaninq Service
10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

al

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

uw graveerwerk.

Tel:

Slagerij

Horneman - Grote Krocht

Slagerij

Vreeburg

023 B66775B

-

Haitestraat

Autobedrijf Zandvoort
Circuit Park
I

Foto

Gorter

Rosa

bij

-

Piony's Haarwinkel

-

maand

een

Onnesstraat

Grote Krocht

-

Kosterstraat
-

Grote Krocht

februari:

Mode en
Bij

tijd:
K.

www.massagebljrosa.nl

Toerkoop Reisbureau
Tijdens de

-

Zandvoort -Burg. v.Aiphenstraat

Menno

Massage

www.graveereenkeer.nl

Grote Krocht

Verzorging en vrije

korting

voor pashouders
Voor

-

trends:

aankoop van

bril krijgt

u een

brilkettinkje kado!
Haltestraat 5.T 57121 74, vrijdag

koopavond

HflROCflfllO

Kinderkleding

Belli E Ribelli

Bibi for

Shoes

Blitzkickers

-

-

Haltestraat

-

Kerkstraat

Haltestraat 6iA

Graveer een keer- 023-888 jj 58

Voor Pashouders

Sea Optiek

10% korting op
onze vismenu's.

Wonen
1

Avenue

-

Haltestraat

en onderhoud:

Living

& Giving

-

Kerkstraat

De Bode woonaccessoires
Cirla Ó6 - 4*. ö* Sfl i*
www.ftu.siacebilrDsa.Jil

-

Kerkstraat

Koene Cleaning Service - 06 1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat
Mariene Sjerps Internet
Versteege's IJzerhandel

„v^

Officieel

06

i

Pakveldstraat

SIKKENS dealer

Voor Zand voor tPash ouders
is er

-

-

Horeca:

1

een leuke verrassing

PakveldstraatlS-HoekLipplantje

|

Top

Harocamo

-

Kerkstraat

3!

3xtOQ gram vleeswaren

Het

Wapen van Zandvoort

eten en drinken

Hamworst +
Gebraden gehakt +

msmmth, €3 25 >L
-

Hjlteslraat54-T.IKJ-5712fl51

-* B|

Gasthuisplein

Mollie&Co Restaurant- Verlengde

Haltestraat
iltestraat

Take Fiveaan Zee Restaurant -Strand
md nr
r 5
Zaras, Café Restaurant -Haltestraat

:

-

GROENLINKS

Wij willen graag dat heel Zandvoort

en Bentveld onze krant kan lezen.

Uitnodiging voor onze inloopavond

Daarvoor

Maandag 22

Datum:

van 19:30

Zandvoort-Noord
GroenLinks
Ve

r

:el

NIET KNIEZEN,
MAAR KIEZEN

is

ook Zandvoort

graag naar uw wensen,

luistert

goede, betrouwbare bezorgers onmisbaar!

Bent u de krantenbezorger die wij zoeken?

21 :30uur

Pluspunt (naast de Vomar)

Plaats:

zijn

februari,

tot

Bespreek de mogelijkheden of meld u aan

ZVO Verspreiders, tel. o 6-1139

bij

1478

ofwww.zvo-verspreiders.nl

ans hoe we samen van Zandvoort-

Noord een (nog) leukere wijk kunnen maken

En

als

we

er toch zijn.

vod?:":j r

o:

:<r;

ook oter andere

APK

onderwerpen kunnen we van

n?--~

Onderhoud en

reparatie alle

Occasions

merken

en verkoop

in -

Karim en

Mo

www.autobedrijfkarimo.nl

CD

Curiestraat 10, 2041
F.

pD7
\ytiJL
«"tm)uwn»iH

n

Zandvoort

T.

023-5733792

autobedrijfkarimo@planet.nl

E.

SES2E2?

WONEN INZANDVDORT

De bereikbaarheid van Zandvoort

Passende woonruimte voor iedereen, van jong

oud

tot

it

•!>•!

•Wij

voorde bescherming van de

zijn

zich alleen kan ontwikkelen

H|,^H

natuurlijke

omgeving rondom Zandvoort waardoor woningbouw

binnen de vastgestelde bouwgrenzen.

Bestemmingsplannen moeten ons dorp beschermen tegen

langrijke

elementen

in

ons dorp

blijven.

GBZ

^^^^fc

•Wij staan achter het project "Leven Lang Thuis Plan", een
•

•

:=•

initiatief

vv

:

'1
i

ia,

e.

'de ge

van GBZ

uit

ti

Om

is

nD

""

Sl ""° n

blijven strijden

"
om

]evaag:ia waaide vcor Zeiicltfoort

in

blijven.

actief

de wintermaanden zonder dat er

ondersteund worden.

gezichtsbepalend en moet daarom worden tegengegaan door

Het Circuit moet gepromoot worden,

eenten.

de periode 2002-2006.

Wij vinden dat er meer verschillende soorten woningen moeten worden gebouwd.

- "°

"°" "" ul "°" ,n

n

een groot aandachtspunt, wij zullen

6:5 e = i :i =

Het organiseren van evenementen moet
Be leegstand van winkelpanden

s

e gel ijkertijd

kli^LflL^p
^^^^^^

-r ave

moeten be-

een groenpagina en vaststellen

van subsidies, zoals voor starters op de koopmarkt, de gemeentelijke garantie, en door overleg met
de woningcorporatie onze Zandvoortse jeugd niet laten vertrekker n;sr

ÏANDVOOHT

is;

Het on betaald parkeren op de boulevards gedurende de wintermaanden moet behouden
Hierdoor heeft Zandvoort een grotere aantrekkingskracht

willekeur. Ruimte en groen

vindt het invoeren van

van een parkeernorm noodzakelijk.

BETER

"

•'

blijft

te verbeteren.

De kc's; van e;\t-

•

GOED

023-5733793

VERKIEZINGSPROGRAMMA

geluidsdagen moeten toegewezen kunnen worden,

e «tra

moet overlast zo beperkt mogelijk

blijven.

Wij zullen er naar streven dat, voorde inwoners en de bezoekers, prettig, betaalbaar, leefbaar en

dit uit te
eilig

vertoe ven

is in

ons dorp. Zoals het

deze gemeente het geval

altijd in

is

geweest en moet

hlijven.

voeren moet de gemeente hiervoor dwingende afspraken maken met de woningcorporatie.

INANCIÊN
en open en duidelijk financieel beleid

WWW.GBZ.NU

onderde grond.
Wij willen dat pro. e cte

WELZIJN, JEUGB, SPORT EN CULTUUR

Gemeente Belangen

Het vergroten van het welzijn,
• [Ie

Zandvoort
de enige lokale partij in
Zandvoort voor alle inwoners
is

in

financieel veiliger en

Kinderopvang moet

•

'v'

i'IU-.-.h'

voor:

s ïi

als
'

zijn.

Wij willen

een maatschappelijk en betaalbaar recht worden behandeld.

;if

=:i v-s

s-t:

1

akk

nc;

vs" -oiVMike

i

7

dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar

Mantelzorg e rs moeten daadwerkelijk ondersteuning krijgen. Er moeteen plan

aa

cl

o o;.

zijn

voor opvang

bij

•

...„,„..„....zetting

uitgebreid
V'jC'i

al

op jonge

•

ij

van

cl;

e- ;;d

Meervoudig gebruik van de

n

:i

spart ei spel ie

e

te

Be ar

an dearoir

moet

w

Hei

w

j

dat stimuleren

rijk

is

me

we

Er

ZTJ"1""1TZI'ZZ

onze bezoekers, eenduidig en begrijpelijk

gelijkheid van de

(zie

is

onze website voor de

inwoners van Zandvoort opkomen

nemen

Handelen binnen de weten regelgeving

zijn en blijven

Betrouwbaar en integer optreden

GBZ behouden! en

buitensporten. Wij zullen dan ook blijven zoeken naar financiële middelen

Een transparant en

De
Be enige middelbare school

in

Zandvoort moet voor ons behouden

partij zijn

eerlijk politiek beleid

e
•

Naar school gaan op de

fiets

in

voeren

voor jong en oud, voor gezoidhei;. scha

blijven.

mg en

ettoensme van

ing,

','.';•<

an voort

en

wonen

evor eren

Zandvoort moet gestimuleerd morden. Hiervoor dienen de wegen

naaren rondom de scholen nog beterte worden ingericht

dit

om

de verkeersveiligheid

te

vergroten.

GBZ heefteen missie

levendig karakter moeten honden.

GBZ
\JUJL

als

het parkeerprobleem op te lossen en niet gericht

Doelgericht politieke verantwoordelijkheid

moet een veelzijdig aanbod van onderwijs

(dankzij

•

3BZ

TOERISMEENECOMOMIE

behartigt de belangen van alle inwoners van Zandvoort en Bentveld en wordt daarbij niet

eïnvloed door landelijke politiek of een specifieke doelgroep.

Toerisme

is

voor Zandvoort zeer belangrijk

•Stimuleren van verblijfstoerisme door financiële prikkels en het eenvoudig er maken van regelgeving,

omte

investeren

in

iIIb

motivaties en achtergronden over deze standpunten kunt

www.gbz.nu Geen

pensions en hotels.

•Wij staan volledig achter de promotie

•a.

is

gemeente opgebracht door de inwoners,

GBZ

een

dat wij koesteren. Wij

«PIT

een bereikbaar Zandvoort

Het belang van de inwoners van de gemeente Zandvoort dienen

Voor

graag

in

natuurgebied en hebben een heel
Iets

in

Zandvoort een, voorzowel de bewoners

p extra inkomsten voor de

Doelstellingen van

voor ons het mooiste dorp,

trots op. Dit delen

ontwikkelingen

zijn.

flsievanGBZ)

MDERWIJS
zijn

met onze bezoekers. Wij wonen

mooi strand.

allerlei lokale

van het terrein van de ZHC, moet

RECHT DOOR ZEE
Zandvoort

in

arkeerregime komen, dat er op gericht

verzekeren.

y rijk

sportfaciliteiten, zoals nu het gebruik

eerdere programma's.

daar

een aparte projectorganisatie

de controle door de raad beier uitgevoerd kan worden.

voor ons van grote waarde.

leeftijd, is

moeten kunnen worden om hun bestaansrecht

~ti wal:

door het verstrekken van subsidies en tegemoetkomingen voor onze inwoners.

van onze

in

gemeente]

regie voor de

ARKEREN
eed parkeren

Het stimuleren van kunst en cultuur, ook

Er

duidelijkheid; wij blijven doelgericht.

meti iveste e rders worden gerealiseerd

projecten (bijvoorbeeld grote bouwprojecten) met de raad, de kaders en doelen

Wij willen dat de gemeentelijke financiën voor iedereen inzichtelijk

Zandvoort.

afwezigheid of verhindering.

evenwichtige afweging van de belangen

bij

uidel ijker vaststellen, zodat

kt re;:; j;ie; rci'.e -.!;; tsie

•

zijn in

11

meer

Wij willen meer subsidies verwerven van hogere overheden, die

de breedste zin van het woord

iiaatschappelijke zorg moet voor iedereen gemakkelijk bereikbaar

•

die het

VW voor Zandvoort verzorgt.

u

vinden op onze websitel

internet?

3een noodlBel 023-5717557 en

wij sturen

U het verkiezingsprogramma

toel

Zandvoort
5&3| Gemeente
u
AA
P:::stbus

2,

nfo ©zandvoort.nl

Z-: -::»:.::

2, 21:^1:

.

't

-

Gemeentelijke publicatie week y -2010

op

1

De

besluitenlijst

week

in

zijn

Var de collegevergadering van week 6 en de

genomen

6 door het college

week 7 vastgesteld. De

besluitenlijst

besluiten zijn in

in te zien bij

is

de Centrale

Balieenopdewebsite.

2009 was dus

januari

2008.

Vergadering college

verdere

Er

wellicht hoger

dan op

1

januari

kunnen delen van de gemeente of typen woningen

waar

sprake

in

de periode januari 2008 tot 1 januari 2009 nog
1

was van een hogere

sti

ging. :e

de gemeente en typen woningen

gemeente moet

in

rvv

zijn

i

i
1

ock delen van

er

met een

de eerste plaats de egels van
1

toepassen. Dat betekent dat de

WOZ-waarde

is

De

daling.

ae

Wet WOZ

bepaald aan

de hand van verkocpci ~ers vsn vegel kba'e typen woningen
Verkiezing

Gemeenteraad 2010

uit

de gemeente. Daardoor kan de WOZ-waarde van een

spectf eke

ADRESSEN STEMLOKALEN
t

raad van de

c

3

een stembureau

gevestigd.

is

maart 2c

het

maakt bekend, dat voor de

De burgemeester van Zandvi
verkiezing van de leden van

voort op woensdag

gemeente Zand-

onderstaande stemlokalen

in

woning

la ':deli|k
r

ning staan vermeld

tot internet heeft,

Aanduiding stembureau
Zandvoorts

Museum

Swaluëstraat

Strandhotel Sunparks Zandvoort

Trompstraat

Oranje Nassauschool

Lijsterstraat 3

VVV

vragen

Adres stembureau

in

spe<: ~ie<e verk:::opci|~"eis d e

de waardering van

bij

via

nl

de

uw wo-

het taxatieverslag. Het taxatieverslag

door belanghebbenden vanaf eind februari 2010

website www.gbkz

Het

col lege

van Burgemeesteren Wethouders
3.6

is

voornemens

van de Wet ruimtelijke

dening ontheffingen bouwvergunning te verlenen voor
-

or-

het:

gedeeltelijk vergroten van winkelruimte op het perceel

Haltestraat

236

1

te

Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 2009-

Rv).

een specifieke gemeente afwijken van

in

ge m idee de. De

gemeente heeft gehanteerd

is

ONTHEFFING artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening

om met toepassing van artikel

te raadplegen. Voor wie geen

via

de

toegang

een kopie van het taxatieverslag op te

is

telefoonnummer 023-512 6066. Meer informatie

ONTHEFFING artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Het college van Burgemeester en Wethouders

om met toepassing van

artikel 3.23

is

voornemens

van de Wet ruimtelijke

dening ontheffing en bouwvergunning te verlenen voor
-

p

or-

het:

aatsen vaneen seizoensgebonden strandpaviljoen op het

perceel Boulevard Ba 'naart (kavel

15)

te

Zandvoort (bouwaan-

vraagnummer: 2009-182RV).

kunt u vinden op de website van GBKZ: www.gbkz.nl of op

1

uw

2

ONTHEFFING artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening

gemeentelijke website.

Het college van Burgemeester en Wethouders

is

voornemens

Wet Openbaarheid Bestuur

:;:'ii

Nicolaas Beetslaan 14

Het College heeft besloten dat het beantwoorden van ver-

dening ontheffing en bouwvergunning te verlenen voor

'De school', voorheen de geref kerk

ingang Emtnaweg 22

zoeken op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur te

-

Stichting Pluspunt Zandvoort

Flemingstraat

mandateren aan de afdelingshoofden zover het hun afdeling

perceel Boulevard Paulus Loot (kavel 4) te Zandvoort (bouw-

Voormalig

ingang Schoolplein

kantoor

Rode Kruisgebouw

1

s',

Zorgcentrum

Herman Heijermansweg73

Nieuw Unicum

Zandvoortselaan 165

Bodaan

Stichting A.G.

Bramenlaan

Station NS

Van

22 februari

toegankelijk voor kiezers

met

lichamelijke

ledere kiesgerechtigde

u

naast

van

uw

rolemmer. Laat

uw rolemmer

totdat de schoonmaakploeg geweest

mag

bepalen

zelf

om

stemlokalen de stem uitte brengen Als u gaat

uwstempasookeen

geld

ip

in

magu

niet

23 van de

We: urn tel «or1

als

het legen

na het legen staan

is.

Let op: Dit kan

ook

Het college van Burgemeester en Wethouders

om met

toepassing van

artikel 3.23

-

is

voornemens

van de Wet ruimtelijke

ordening ontheffing te verlenen voor

het:

gebruiken van perceel Kostverl o ren straat 116 te Zandvoort

nai7. 3 ouzijn.

voor woondoei lenden (aanvraagnummer: 2009-069

s

Ingekomen vergunningenaanvragen

ONTHEFFING artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Het college van Burgemeester en Wethouders

overleg-

stemmen.

Bouw-, sloop- en reclameaanvragen

:::-m

ir e:

:oe passing van aitikel

"-;

2? van de

We:

is

1

Vr).

voornemens
ui Titel

«or-

dening ontheffing en bouwvergunning te verlenen voor

De stembure

zijn

geopend van 07.30 uur

tot

Zandvoort:

2

-

-

Haltestraat

37,

geheel vernieuwen van de voorgevel van

Nadere inlichtingen worden verstrekt door Bureau verkiezin-

een winkelpand, ingekomen op 4 februari 2010, 2010-023 RV

gen, Swaluëstraat

-

2.

Helmersstraat

34,

WOZ-waarde van uw woning

-

Van Lennepweg

Eind februari 2010 verzendt Gemeentebelastingen Kenne-

materialen,

merland Zuid (GBKZ) de gecombineerde aanslag gemeente-

-

belastingen waarop ook de nieuwe waardebeschikking van

uw woning

(de

WOZ-beschikking) staat vermeld. Als gevolg

van de berichten

in

de WOZ-waarden
Kadaster

Uw

lijkt

de media verwachten veel mensen dat

zijn

34-ie, verwijderen

ingekomen op

in

overeenstemming met

is

gekomen op 4 februari

in

2010 moet

zijn

schrijft

in

vastgesteld naar het

1

In
stl

de eerste

helft

Het college van Burgemeesteren Wethouders

in-

artikel 3.23

is

voornemens

van de Wet ruimtelijke

dening ontheffing en bouwvergunning te verlenen voor
-

or-

het:

plaatsen van een seizoensgebonden strandpaviljoen op het

perceel Boulevard Paulus Loot (kavel 7) te Zandvoort (bouw-

2010, 2010-028 LV

Voormelde bouwaanvragen met conceptbesluiten liggen met

Bentveld:
-

Groot Bentveld

ngang van

1,

dan de vorige WOZ-waarde

in

2009.

van 2008 was nog sprake van een

prijs-

ging Die stijging wordt niet geheel ongedaan gemaakt

doordedalinginde tweede

van 2008. Tussen

helft

1

januari

2008 en januari 2009 was nog sprake van een gemiddelde
1

landelijke stijging van 0,5 tot 1%.

024RVF1

bij

>ntheffing bestemmingsplai

De waarde van uw woning

ig februari

de Centrale

ningstijden.

Verzoek o

Balie

2010 gedurende 6 weken ter inzage

van het gemeentehuis tijdens de ope-

Gedurende de termijn van de terinzage^ ggïng

kan een ieder schriftelijk haar/zijn zienswijze omtrent de

aanvraag -ienbaar maken

ook voor

waaide niveau van uw woning op januari 2009. Die waarde
zijn

ONTHEFFING artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening

om met toepassing van

eendakopbouw

bepaald aan de

hand van verkoopcijfers van vergelijkbare typen woningen
de gemeente of buurgemeente(n). Deze wet

WOZ-waarde

het:

aatsen van een seizoensgebonden strandpaviljoen op het

gedaald. Uit de gegevens van het

die verwachting niet altijd gerechtvaardigd.

woning wordt gewaardeerd

WOZ). Dat betekent dat de WOZ-waarde

kan hoger of lager

2010,2010-02^

van asbesthoudende

9 februari 2010, 2010-0265

Haltestraat 74,72,70 en 68, het plaatsen van

op 4 panden, ingekomen op 9 februari 2010, 20io-027RV
- Cort v.d. Lindenstraat 38, de aanbouw van een zijgevel,

de regels van de 'Wet waardering onroerende zaken' (Wet

dat de

p

perceel Zuid Strand (kavel E03) te Zandvoort (bouwaanvraag-

nummer: 2009-209RV).

plaatsen van een vaste trap naar de zol-

derverdieping, ingekomen op 8 februari
Belangrijke informatie over de

het:

één van de

stemmen moet

iden:iteits.bevv;

gen. Als u zich niet kunt identificeren

"j

ONTHEFFING artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening

t/m 26 februari worden de GFT-rolemmers

schoongemaakt. Dit gebeurt op dezelfde dag
zijn

beperkingen.

:oe passing van ai:ikel

ir e:

aatsen vaneen seizoensgebonden strandpaviljoen op het

betreft.

Schoonmaak GFT-containers

2

Stationsplein

De stembureaus

p

ONTHEFFING artikel 3.6
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

om met toepassing van artikel 3.6
O'dening o

ni "e T"fing

rechter

p -.'aTie'Vva' ee" se

perceel Boulevard

is

van de Wet op de Ruimtelijk

(kavel 12a) te

uw

het college van Burgemeester

AA Zandvoort. U

brief "zienswijze" te

dient

in

de

vermelden.

Monumentenvergunning aangevraagd
Bentveld:

Groot Bentveld

te verlenen voor het:

i^ensgeüorcen strand p.vv |open op

Bamaart

bovenhoek van

voornemens

van ce vcorschr ften van het bestem-

mingsplan en bouwvergunning
-

bij

en Wethouders, Postbus 2,2040

Het college van Burgemeester en Wethouders

"et

Zandvoort (bouw-

1,

vergroten van de woning, ingekomen op

5

februari 2010.

De hierboven genoemde aangevraagde monumentenvergun-

c

i

'>?%

ning

Gemeente Zandvoort

de Centrale

ligt bij

Balie te' inzage

U kunt deze inzien

zierisvviizeiv'bece-'-:

paviljoen,

Belanghebbenden kunnen binnen

tijdens openingstijden.

een termijn van twee weken na publicatie
'gen kenbaar Tiaken

en Wethouders. Postbus

2,

schriftelijk

bij

verzonden op

12

Centraal telefoonnummer

februari 2010, 2009-233 RV

Boulevard Barnaart (kavel

-

het plaatsen van een sei-

17),

zoen ig e -oiid e n ïvaiiuDavi oen. venenden op

hun

met de

scli riften

bij

zoenïge:";:nde'"

Belanghebbenden kunnen

a

d

pav

I

oen. verzenden op 8 februari

bekendmaking

de verzenddatum van de vergunning.

is

dien het geen vergunning betreft

uw

is

U

richt

zoeriïgeDcnde'' s:-a'dpavil oen. vei zonden op S februari

in

de rechterbovenhoek van

2010.2009-208RV

Burgemeesteren Wethouders, Postbus

-

Cr C A. Cerke;:-aa:

het

7,5.

Het bezwaar schorst

van open; aan;" e deuren en

-'laaTse-'

maken van een aanbouw, verzonden op 9 februari

2010,

2010,
-

waartegen het

besluit

u een verzoek

Boulevard Barnaart (kavel

27),

het plaatsen van een sei-

zoensgebonden strandpaviljoen, verzonden op

io februari

2009-214RV

Strandweg

(kavel 8). het plaatsen

in

In-

uw

brief

Maandag t/m woensdag: 08.30

-

16.00

uur

Donderdag:

08.30

-

20.00

uur

Vrijdag:

08.30

-

12.30

uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling

k Lint

van een jaarrond strand-

om

maar voor

u

een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen

e. d.

aan het college van

2,

Openingstijden begraafplaats

2040 AA Zandvoort.

De algemene begraafplaats en dierenbegr aafplaats aan de

beginsel niet de werking van het

0-18.00 uur

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.

2010-005LV
-

bezwaarschrift

de publicatiedatum.

dit

met vermelding van "bezwaar"

het plaatsen van een sei-

14),

en brief naarde

Openingstijden Centrale Balie

een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van

het plaatsen van een sei-

6),

2009-197RV

Boulevard Barnaart (kavel

t

de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze

inzien tijdens openingstijden.

gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking

2010,

óf stuur

klachtencoördinator.

besluiten liggen

Zandvoort:

-

In

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen

Verzonden besluiten
Bouw-, sloop- en reclamevergunningen

: • :h
-~

uur.

Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de

website het digitale formulier

Boulevard Paulus Loot (kavel

0-16.00

vrijdag 8

Melding of klacht'
Bel

Be zwaai

-

maandag

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 57; or 00,

t/m donderdag 8.30-17.00 uur en

fe'Diusn

2

2010.2009-210RV

Burgemeester

2040 AA Zandvoort.

is

van spoed kunt

gericht. In geval

een voorlopige voorziening indienen

Collegelid spreken?

bij

maken met een

de voorzieningen rechter van de Rechtbank Haarlem, sector

Een afspraak

Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem Een dergelijk

telefoonnummer Daarbij geeft uaanwaarov er

verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het

wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst

bezwaarschrift.

verwezen wordt.

collegelid doet uvia het centra

Ie

u het collegelid

naa een vakafdeling

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand

en zee, maar vooral dicht

mensen

bij

Roos de Haan gaat de uitdaging aan
Zonder enige aarzeling reageerde Roos de Haan op een
krantenartikel van oktober 2009.

dation zocht

2010

mee

te

doen aan een uitdaging

(4167 meter) in
15 die

De Bas van de Goor Foun-

mensen met diabetes type 2 om

om de

Marokko te beklimmen. Nu

in

september

berg Toubkal

is zij

een van de

de klim gaan maken.

van de dokter te horen

(59)

dat

zij

'

voor inzet. Ze was en

de redactie het met de inhoud eens is. De
behoudtzich het recht voorom ingezonder

nog

is

Positief effect

Hoewel ze nog nooit een berg

Parkeerleed

beklom en

Sinds

heeft,

zelfs

hoogtevrees

Roos zeer gemotiveerd

is

steeds zeer sportief en golft

omdetopvandebergen

samen met haar man Jeroen

kunnen te bereiken. "Het

bij

de Zandvoortse Golfclub

Sonderland. Sinds haar se-

best zwaar

de

ijle

worden en

lucht zal

me

haar
zai

om mee

te

doen aan

vooral

vij te T.oker
-j

..

"

i

om

haar conditie op te

zijn

om met

elkaar,

krikken. Elke

dag wandelt ze op

haar bergschoenen steeds een
stu kje verder.

Haa Ide ze

tegenwoordig

draait ze haar

hand

eerst

niet

om

voor een grotere wandeling.

maakte

begeleiders, op 12

sponsors,

sportactiviteiten zoals clinics,

is

Bas van de Goor, zelf diabetes

sportdagen, kampen en chal-

"Tijdens de kennismaking ont-

ging.

lenges organiseert voor

ving iedereen de direct life.een

de mensen

heeft

hij zijn

patiënt,

is

ambassadeur van

het Diabetes Fonds. Zijn missie

is:

eigen foundation,

2006 met veel succes

1

sen met diabetes.

mensen met diabetes

Eind januari

ze kennis

met haa ri4 teamgenoten. Het
een gemêleerd gezelschap.

klein

apparaat dat

alle

bewe-

de Haan

zal het

niet liggen

zien dat

en haarteamwilaan
in

Nederland laten

bewegen

in

hun dagelijks

leven. Tevens

Doorzetter
In

2003 kreeg Roos de Haan

gingen registreert. Met deze

een mooie uitdaging

een persoon-

ook veel positieve effecten

beweegadvies van een me-

heeft voor de gezondheid voor

lijk

krijg je

:

-:.e

r'ele

ekee-r

oj

..':

':

in

de

net Fez anten pleintje zijn echten

reek-

;; :':}?!"

: '"'e

."j

r

te""" ge:

:.:;.

e<ee'c -oe'
|

verspert. Het gevolg de

-"«teer ee-

te-;e. .-i'.)
,

..i'seer

in 's

e

f-;

vee 'pie.kke'

-;e

i

'de :eg ceze:

ve't'e-i-ie-i

avonds rond 17.00 uur w<

w

istrgt.e~d.eHei Zandvoorte^.s

"o tipt een an

aantekent en de gemeente een bre" schrijft,
_

wo;-d 'Lw b^e- ontvangei,

k gedear, ^csr dac-r- mets -ee'binnen zes

weken

a.u.b.

is,

€

U-9,80

j

gei"' "-d.

k.nt

'ï'i'e

hoop echt dat

Myrne
diabetes.

dit

Miller-Dü'mpe

geplaatst wondt, went

ik

b

;-is bellen'.

ee.;"' t

betalen'. Als dit

maar
kindenachtkjheid!

mensen met

-zzejry: ie :

niet alleen

gegevens

dewerkervan de foundation",

evenknieën, moeten wij de opnlt

het bezoek en zelf een vrije perkeenplaats

ede "5

tPools e) gastarbede-

Als je p "o test
p

Ik

bewust maken van het belang
en positieve effect van sport

:

aan Roos

om meete

doen aan deze sportieve uitdaZij

!rr

:ve"jve"ge

hofeer 'ze

waaronderde leden

Sonderland,

ex-volleyballer

die sinds

De

van Zandvoortse Golfclub

Kerkman

De succesvolle

h'j
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Plaatsingvan ingezonden brieven betekent
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geen

:n

-t

"ijg

je

Dat heb

ge^ege'

Jiscnit'i-.^- ie

"'-.'

V'!

SNOWBOARDEN

BASKETBAL

Jari

Doorson en

maatje Tim van Raak

zijn

Amsterdam hebben samen een snowboardactie voor
De jongens, beide 9

opgezet.

drag van

circa

€

537 bijeen

uit

Haiti

hebben samen een be-

jaar,

-heren

Opnieuw overtuigende winst heren

Snowboard-actie voor Haïti
Zandvoorter

De Zandvoortse basketbalheren hebben weer een grote en
nuttige overwinning behaald.

In

de eigen Korver Sporthal

werden de reserves van het Amsterdamse BV Schrobbelaar
op een

niet mis te verstane wijze

getrakteerd.
liefst

op een

116-51

nederlaag

Opnieuw was Marvin Martina, met maar

56 punten, de grote

man

bij

The

Lions.

grote overwin n ing

Crabbendam

uitstekend verving en zelfs

de dubbele

kwam

cijfers

in

(14)

lijst

maximum

waar men

bedrag op kon

onze

der

bij

der

ZFM langsgeweest om

lokale radiozen-

actie waar te maken. Op
hun helmen en jasmouw
hadden ze 'Snowboarden

hun

voor
le

Haïti'

keer

ze vooraan

de toch wel lange
staan. Totaal

lift

men

Het totale bed rag wordt deze

te gooien. Snowplanet

week bekend gemaakt en dan
vooreen deel gestort op giro-

hebben, had voorde beide

les

naar

en wel van

om

king gesteld

ze te helpen

2

weeshuizen
Lia

in

BASKETBAL

minuten basketbal kwamen
Hiermee
in

is

zij

niet verder

dan

de 36-61 nederlaag tegen het

In

de eerste Galmtest

in

één klap verklaard.

wijken ontvangen later een
te doen.

Ook wethouder Gert Toonen

compleet

zijn

om

de deel-

moedigen. De

te

om 09.00

ca.

uur en

14.00 uur. Een

circuit

van testen

zal

door de deelnemers worden
afgelegd

om hun

sportieve

conditie te controleren en daar

een

cijfer

cijfer
is

voor te geven. Een

dat uiteraard persoonlijk

en voor de deelnemer een

duidelijke indicatie geeft van
zijn

lichamelijke conditie.

Uit

onderzoek

in

Zandvoort

Hogeweg-

zijn als

eersten

{9-10)

maar

het

het tweede

in
zij

dit niet

elf

van de gastdarnes,

vrij-

drie
bij

het ouder worden, het op

meer

te

op-

punten
er

toch

maken waarna

27-43, ne "t laatste

dat met

houden van

peil

Mosquitos het

fitheid en

score

gezondheid steeds belangrijker wordt.

Daarom ook wor-

uitgenodigd

men

en

in

om

in

om

kwart

de Lions-

dat kwart, 9 punten,

te verdubbelen.

"Onze gas-

ten waren zowel langer als

den 55-plussers van harte

herenteam de inhaalwed-

strijd

om

tegen Onze Gezellen

20.00 uur

de Korver

in

eveneensthuistegen

Alkmaar Guardians. Die wedstrijd

begint

om 18.30

uur.

arbitrage.

sterker en dan gaat het
snel mis

deel te ne-

detoekomstweer

in

al

het hedendaagse

basketbal", zei coach Richard

Woensdagavond,

gisteren,

hebben de Zandvoortse da-

mes een

inhaalwedstrijd af-

gewerkt waarvan de redactie,

uiteraard, de uitslag niet

heeft

meekunnen nemen. De

eerstvolgende wedstrijd voor

de Lions-dames

om

zaterdag

is

komende

15.30 uur

de

in

Amsterdamse Ookmeerhal
tegen AMVJ. Die wedstrijd

is

van eminent belang omdat
de Amsterdamse

dames

vier

punten minder hebben dan
Lions en

op de op een na

ste plaats staan, ledere
(thuis

laat-

winst

gewonnen met de

leszeggende

cijfers

zou een mooie uitslag

al-

82-30)
zijn.

sportief actief te worden.

Zeker

is

ook dat Zandvoortse

sportverenigingen uitermate geïnteresseerd zijn

om

die Zandvoortse senioren
te lijven' binnen

'in

hun vereni-

ging. Ten nis, Jeu de Boules en

badminton, maar ook schaken, bridge en klaverjassen
zijn

tot
blijkt

Komende

speelt het eer-

Koper na afloop die ook geen

in

aanbrak. Daarin presteerde

aanwezig

ste

(!),

goed woord over had over de

kwart konden

eerste Zandvoortse Galmtest.

Leeftijdsgenoten uit andere

nemers aan

maandag

eens zo slecht. Onze

plaatsgenotes konden

nieuw voor elkaar krijgen en
werden met 12 punten 'outscored'. Opnieuw was het
derde kwart niet slecht maar
de Amsterdamse da mes wis-

Zand-

aangeschreven en gaan onder leiding van een team van

duurt tot

Lenferink en Paul Wessels
ieder 14 punten.

eerste instantie ging het

niet

ten ondanks de

Haarlem merstra at en Plan Zuid

zal

56;

Robert ten Pierik 25 en Lars

eerste kwart nog bijblijven

buurt, Vijverparkbuurt, Nieuw-Noord, Boulevard,

test begint

uitein-

Schamele vertoning Lions dames
The Lions op de vloer van de Zandvoortse Korver Sporthal.

voort. 65 plussersvan dewijkenStationsbuurt,Letterkundigen-

om mee

werd het

-dames

Een min of meer schamele vertoning legden de dames van

Amsterdamse Mosquitos

uitnodiging

het begin van het

Sport hal. De zaterdag da ar na,

duidelijk dat onze plaatsge-

slechts 36 punten.

110 deelnemers telt

meedoen aan de

een prima

kwart werd

Al na het eerste

Komende zaterdag Galmtest

willigers

bij

Marvin Martina

opbouw

in

van Donk en

Bas Spuybroek.

GALMTEST

liefst

dan gaat

goed komen",

kant:

6 maart,

In veertig

Maar

We moeten

blijven,

het ongetwijfeld

aldus Marti na die

nummer 555. Circa € 300 gaat

snowboarders entreekaarten
en snowboards ter beschik-

90-34

laatste kwart

delijkeen monsterzegeniö-^i.

gemaakt.

14 afdalingen

het verhaal ook nog de ether

Spa arnwoude, waar ze allebei

in

Ook

rusteen mooie

Topscores aan Zandvoortse

conditie verkeerd.

hebben ze sa-

bij

Daarmee

in

voor de

rij

zodat er

62-7 op het scorebord stond.

aanteken en. "Het gaat

dus zeer alert

staan en een enke-

mochten

tief

Via

liet

achter ons staan.

schrijven of een bedrag per

naar een

(33-1 5).

tweede kwart waren de

Robert ten Pierik die 25 pun-

moeten we wel oppassen
omdat de naaste concurrentie,
SVU Basketbal en Early Bird,
slechts twee en vier punten

een

het

ringvan Martina zeer produc-

de de laatste wedstrijden wel
heel gemakkelijk.

Ze hadden een

in

Zandvoorters onder aanvoe-

en een puik optreden van

ten

gemaakte afdaling. Iedereen
was erg enthousiast over hun
inzet. Jari is nog met zijn va-

weg waren

noten op

plaatsvoor het nog zeer jonge

blesseerde Niels

gesnowboard!

basketballers

Opvallend waren de basis-

talent Lars Lenferink,die de ge-

uitermate geschikt
in

om

lengte van dagen te

kunnen

blijven

beoefenen.
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3_L)079S9A badkoets omstreeks 1890

Eli

huis

MR. TROELSTRASTRAAT 23
Op steenworp

op de 8ste etage van appartementencomplex Santhorst voor-

woning met 4 slaapkamers, een diepe zonnige achtertuin van

van

lift

en eigen parkeerterrein.

ca.

afstand van beschermd natuurgebied gelegen

28 meter op het zuidwesten met achterom en een

staande stenen schuur.
•

In 5

minuten bent u

al in

•

vrij-

Voormalig 4-kamer appartement verbouwd naar 3-kamers
Prachtig uitzicht over zee, duinen en circuit

en het
•

is

wonen

heerlijk

Moderne keuken voorzien van inbouwapparatuur
•

2 slaapkamers, 2 balkons

de onderbouw

•

Berging

•

Woonoppervlakteca.82

in

Vraagprijs:

m2

De woning

•

Gebruiksoppervlak

•

Perceeloppervlak 281

€ 275.000,-

ORANJESTRAAT

gedateerd

is

Vraagprijs:

€

Zonnige woonkamer met moderne woonkeuken
2 slaapkamers, ruime

•

Massief eiken vloerdelen

v.v.

In

2e woonlaag,

Midden

in

lift

Deze vrijstaande

villa staat

op een riante kavel van 2.250m 1

en bevindt zich aan de rand van prachtig beschermd

natuurgebied dat zich tot aan Amsterdam uitstrekt.

(zonder schuur)

•

duingebied

Fantas', sch uitzicht over het

•

Bl teiverb

•

3 skap^a-e's. kastenkamet, sauna, luxe badkamei

•

..'.-.

•

V.„:

•

Inhoud

329.000,-

.

:._,.:-

ca.

.f

-net royale living

.-.'

"ivcrrjlijf

..,.:.(:

ca.

met haard, woonkeuken

rct eqcr ü'tice

c"i

gc.'jgc

265m J

650m 3

Huurprijs:

met

€

2.750,-

p/mnd

excl.

KOSTVERLORENSTRAAT 94

31

het centrum van Zandvoort gelegen gerenoveerd, royaal,
o.a.

woonkamer-en-suite,

Zeer verrassende en royale 2-onder-l kap

villa

aan de rand

van het groene hart van Zandvoort op 882 m- eigen grond.

woonkeuken, 4 slaapkamers, grote badkamer

appaii

en zonnig gelegen

De woning is v.v. van authentieke
lood, hoge plafonds, paneeldeuren etc.

tuin.

badkamer
details zoals glas in

•

m1

taxatie

m2

karakteristiek herenhuis,
serre, royale

•
•

•

100

ca.

WILLEMSTRAAT

12/4

Modern 3 kamer hoekappartement (bouwjaar 2007)
met ruim zonnig balkon op het zuiden.

in

tussen de duinen en de zee!

Zandvoort zuid, gewilde woonomgeving

•

(mjkoop, (mjhuur, beheer,

het centrum

of op het strand, alle voorzieningen zijn binnen handbereik
•

WWW.Cvl.nu

ZANDVOORTSELAAN163

BURG. VAN ALPHENSTRAAT 61/36
Goed verzorgd en mooi gelegen 3-kamer hoekappartement
zien

i

•

Z-vormige

•

5 ruime slaaoiaircii

living, luxe

woonkeuken

v.v.

inbouwapparatuur

woon/slaapvertrekken
•

aanwezig
•

Geheel

•

Woonopp.

•

Huurperiode

v.v.

dubbele beglazing, hardhouten kozijnen

het centrum en toch rustig gelegen
te

koop
160

ca.

m

!
,

•
•

en donker blauwe markiezen
2 Inpandige garageplaatsen separaat

inhoud

ca.

700 m !

Souterrain

met

riante studio en garage

Oprit voor meerdere auto's

Praktijk/kantoor aanhuis

Woonoppervlakte

ca.

is

260

mogelijk

m1

voor €27.500,-- p/stuk

Gebruiksoppervlak

Vraagprijs:

ca.

95

m!

1

april

2010

tot

en met maximaal 31 mei 201

{incl. terras)

€ 349.000,-

J36(£

Huurprijs

€

2.150,-

p/mnd

excl.

Vraagprijs:

€ 995.000,-

&

6 e jaargang

*
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Courant

voor Zandvoort en Bentveld

www.zandvoortsecourant.nl

m

ENIOREN
Galmtest
groot succes

.7

PORT

Opnieuw
kampioen

Cadeautje
voor Zandvoort
Volgende week woensdag

zijn

gen, het kan u niet ontgaan

reaus

in

Kiezers

kunnen vanaf nu

om

u

in

grote getale op te

brengen. Stemrecht

verleden veel

strijd

voor vrouwen,

om

is

in

Zandvoort stemmen. De bu-

op 3 maart open van 07.30 uur tot 21.00

zijn

meente vraagt
uit te

de gemeenteraadsverkiezin-

zijn.

stembureau

elk willekeurig

uur.

De ge-

komen en uw stem

een teken vrijheid en

er

is

het

in

rondom het stemrecht

geleverd, vooral

dat voor een ieder mogelijk te maken.

Tevens laat u dan zien dat

Een Zandvoort waar het goed

het reilen en zeilen van de

wonen, werken en recreëren

gemeente
Dat u mee

denken over

recht

om uw

een goed Zandvoort voor

horen

als u

ons allen

interesseert.

u

wilt

in

de toekomst.

is.

Als u

stemt hebt

u

ook het

stem te

het later

mag

niet

een

uit

Zonnekorn €

1,75

Appelstrudel 3 plus

1

gratis

Boeren

1

gratis)

pistol ets

3+

Heel Tijgerwit en Heel Volkor

kiezer, die

wel wat verandert ten

vangen of de pas

kwijt

is,

kan

maart

tot uiterlijk dinsdag 2

hebben inmiddels de nieuwe
stempas thuis ontvangen.

20iotot 16.00 uureen vervan-

kandidatenlijst wordt ko-

mende week

huis-aan-huis

is

het gebied rondom de Palace pool

in

te vullen.

mag

niet

De gemachtigde

meer dan twee

vol-

machten aannemen en moet

was na ar Zandvoort
gekomen om de'resultatenDriessen

assist'

van de Task Force

gelijke

openbare ruimten. De commissie bestaat uit externe

deskundigen

van de gebiedsontwikkeling

bieden.

Wordt de 'oude' stem pas

met de nieuwe

kan alleen

de volmachtstem

kan tot en

stemming
tigde

gelijk

met de dag van de
zelf.

De gemach-

moet ook een

kopie van

stem pas worden gestemd. Als

een geldig identiteitsbewijs

de stempas op de dag van de

van de volmachtgever aan de

verkiezingen kwijt
er niet

is

dan kan

worden gestemd.

voorzitter van het
reau laten zien.

Kom zaterdag
GRATIS

stembu-

De TFR

LEASE-PLAN kan het

enkele deskundigen van de

provincie

geroepen

in

het leven heeft

om

advies te ge-

ven over indeling en mo-

provincie.

ff JJ..IU.I.I.I iii.it»

SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)
-

5 735 735

wensen u veel

"'iTr,

nt—i

Kom maart om
1

1

het lijsttrekkersdebat

zichtbaar beter!
testraat

5,

2042

LJ

Zandvoort

Td, 023-57121 74
Vrijdag

koopavond

3

maart

20.00 uur naar

al

vanaf 11 euro per maand!!!!!

QPi

Planckstraat 44

Zandvoort stemt

SEA OPTIEK,
hrun imjf
'Wij

succes woensdag!'

de wereld

en ruimtelijke ordening en

hankelijke commissie die de

is

BETER MOBIEL, Max

Met het unieke SEA OPTIEK

uit

een onaf-

Contactlenzen
dragen duur?

OPZ

maar

Ruimtewinst {TFR) aan het

verandering! Wie zich niet

koffie

stelde

ruimtewinst van de

Zandvoortse college aan te

de grootste en belangrijkste

op de

maandag een

Zij

de Middenboulevard.

in

achterkant van de stempas

023
Stemmen!

met onder andere Ruimtelijke

met

alsnog teruggevonden, dan

meenemen.dat

Laila Driessen,

haar portefeuille, had afgelopen

miljoen euro ter beschikking voor de ontwikkeling van

de eigen stem uitbrengen. Het

bij

van het raad-

moet de stempas én een

een paspoort, identiteitskaart

liefst 5

geven van een machtiging

Bal ie

10 Witte Bollen €2,50

of rijbewijs

in

mooi cadeau voor de gemeente Zandvoort.

de afdeling Burgerzaken aan

huis.

dig legitimatiebewijs, zoals

Ordening

de Cent ra Ie

gen de stem pas aanvragen

bezorgd. Wie gaat stemmen,
gel-

Gedeputeerde

ook

gen, machtigen. Dat kan door

het volmachtbewijs op de
ont-

samen€3,50

-/

gaan

samen met de gemachtigde

opzichte van vroeger. Kiezers

De

niet kan

verblijfsdocument.

stem

Ui-i r-ini
is

maart

een stempas heeft ontvan-

Wie geen stempas heeft
Er

3

stemmen, kan een andere
Zandvoortse

weg!
|

Wie op

land van buiten de Europese

Gemeenschap kunnen zich
alleen identificeren met hun

niet stemt, geeft zijn

<r

kan identificeren,

stemmen! Mensen

laten

meteen

beslissing niet eens bent. Wie
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VANAF VRIJDAG 5 MAART IS
OOK ONZE AVONDKEUKEN
WEER GEOPEND.
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023-5713200

COLOFON
Verschijnt iedere donderdag en

huis-aan-huis bezorgd

Kantooradres:
Tel

023 - 5732 752
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•
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VERVOLG
Het advies behelst

Eerste paal in
een

altijd

stedenbouwkundige verkenning en een ontwikkelstrategie.

Het advies

samengevat

is

melden dat de raad unaniem had besloten om een
krediet van € 70.000 ter

om

beschikking te stellen

ineen boekwerkje waarmee

te

de provincie Noord-Holland

Organisatie Beeldkwaliteit

kunnen komen tot een

Vorige

week donderdag

is

de eerste paal geslagen voor het

nieuwe strandpaviljoen Club Nautique.

Dit paviljoen

wordt

hand biedt voor de ontwik-

de Middenboulevard.

richtlijnen

Deze organisatie van topadapril

kelingsmogelijkheden van
de badplaats Zandvoort. De

viseurs gaat de

gedurende

2

komen

te

de deuren.

gemeente

om

tatief perfecte invulling van

er

wordt gebouwd. Het strandpaviljoen opent eind

jaar adviseren

provincie vindt Zandvoort

dermate belangrijk dat

08

25 februari 2010

•

tot een kwali-

Opletten

meter boven NAP. "Onder de

omstandigheden

een vaste accommodatie, het eerste dat volgens landelijke

het veilig. Zelfs een

blijft
in

nummer

paviljoen staat straks vijf

slechtste

aan Zandvoort een helpende

•

de grond

jaarrondpaviljoen Club Nautique

Een dag zoals velen, dacht

Nóg

voel

ik.

woede

echter de

ik

omhoog

borrelen. Het

al-

is

weer twee weken geleden.

in

Het iskoud.lkbesluittoch nog

de 10.000 jaar voorkomt

even een frisse neus te gaan

moeten we kunnen doorstaan",aldus mede-eigenaar
Werner Coenraad.

Meestal wel

superstorm die een keer

halen.

is

Woensdag, marktdag.
gezellig.

Maar nu
maar

het te koud. Er staan

een paar kraampjes. Een kou-

een pilot van

is

gemaakt.

"Zandvoort moet weer

regio

in

tevens

le-

samengewerkt worden met
de provinciale bouwmeester

de metropool-

en anderedeskundigen. "Dat

is

Amsterdam",

vrouw

zal

de enige

vend worden. Het
badplaats

de ruimte. Daarin

zei

me-

is

u

te

was

25 jaar en

al

de jaren

in

'90 een voorloper op het

om

een compliment waard

de hele raad achter

Driessen.

Club Nautique bestaat

de wind giert over de markt.

schaar kopen. Die heb

gebied van culinaire verbe-

nodig.

teringen op het Zandvoortse

wat

krij-

strand.

In

de wintermaanden

Ik

ga nog maar even een goede

Hema

de

Bij

echt

ik

vind

ik

met

zoek. Betalen kan

ik

de pinpas. Lekker gemakkelijk.

gen", aldus de gedeputeerde.

WethouderMarten Bierman

nam

het advies graag

in

ontvangst en was trots te

wil Club Nautique zich

Zandvoort kan dus doorgaan

vergaderingen en huwelijken. Het restaurant,

Zandvoort afgelopen jaar

minder veilig geworden
Onlangs werden de

cijfers

2009 bekend gemaakt,
opzichte van 2008

van de

politie

Kennemerland over

hieruit bleek dat

wat minder veilig

Zandvoort ten

geworden.

is

gaan

richten op bedrijfsfeesten,

met ontwikkelen met steun
van de provincie.

meer het Hoogheemraad-

De eigenaren van Club
Na ut ique hebben een lang
met vele
vergaderingen met ondertraject doorlopen,

onder

Ik

nog even langs de

slenter

make-up

Met

afdeling.

mobiel bei

We

koffie

gaan drinken. Nee. Ze komt

Visser, blijft het hele jaar ge-

niet. "Vee! te

koud voor mijn

opend en gaat werken met
seizoensgebonden gerech-

kleinzoon. "Dan ga

ten. Het vaste paviljoen

tulpen scoren

is

grutter! Wil mijn

nee pakken

gemeente Zandvoort. Het

N

hof.

in

een bosje

de groot-

bij

ontworpen door architect
John Bosch en stylisteAkmar
ij

ook maar

ik

O ja, even

naar huis.

schap van Rijnland, de provincie Noord-Holland en de

portemon-

De moed zakt

mijn schoenen. Wég

is

knip. Het zal toch niet

Werden

er in

2008 nog in

meldingen van geweld gemaakt,
er 122,

in

2009 waren dat

een verhoging van

iets meer dan io%. Onder
geweld verstaat de politie
bedreiging, mishandeling

en straatroof. Uitgesplitst

waren

er in

2009 29 ge-

vallen van bedreiging (40
in

2008),

90 gevallen van

mishandeling (69) en werer 3 personen op straat

den

beroofd

(2).

Verder werden

er 2 overvallen

werd
ken

in

gepleegd

(1),

60 keer ingebrowoningen (51), werd

Eindelijk contract voor standplaatshouders

er

er 57 keer in

een bedrijf

in-

gebroken {50) en vielen er
gelukkig, net als in 2008,

geen verkeerslachtoffers.
Overigens waren er in de
regio Kennemerland ten
opzichte van 2008 9 verkeerslachtoffers minder te

Vrijdag 19 februari hebben de standplaatshouders eindelijk

een overeenkomst getekend met wethouder Wilfred Tates.
Sinds

december 2006 hebben de standplaatshouders

zocht

om nieuwe contracten

in

omdat deonderhandelin gen
veel te laat werden gestart.
Vervolgens waren er totaal

fiets

Nee,
lie.

In

ook

Snel

op de ba-

niet

caissière helpt zoeken.

een zijvak misschien? Géén

Op de grond?

resultaat.

ver-

verschillende inzichten tus-

mijn

terug naar de Hema.

ik

hij ligt

De

We

make-up?

de

Bij

zoeken overal.

verband met het aflopen van

sen de standplaatshouders-

Niet te vinden.

de oude per 31 december 2008. De contracten hebben zoals te

vereniging en de gemeente.

schrik. Gestolen... .wat erin

doen gebruikelijk een looptijd van

Na het diversen keren op-

zat? Alles. Rijbewijs, ID kaart,

schorten van de onderhan-

creditkaart en pinpas. "Snel

in

tien jaar.

deling

tm

betreuren (28-19) en bleef
het aantal overvallen

mijn

mijn vriendin.

ik

zouden een kopje

leiding van chef-kok Dimitri

de

regio gelijk (60).

CARTOON

zijn

uiteindelijk de

komt de spanning pas goed
los. Ik huil

bepalingen

de con-

in

gemeente

blokkeerd. "Waarorn-blijven-

periode was de branche-

door een

Europees

Dat bete-

besluit.

alleen

niet bespreekbaar.

zou de standplaatshou-

om

hebben

's

nachts

zijn

Het

re-

moeten

dat de viswagens niet

mag

verkopen. Dit houdt

in

vis

dat

ik

Ook

boos.

mijn

rits

gelopen. Aangifte

Ik

niet dat er

me
bij

heeft

de po-

meer elke dag het verkeer
belemmeren om naar hun

opnieuw regelen! Eén goede

standplaats en weer terug

tip wil

was dan

naarde loods te gaan. De mo-

goed dicht en

bieleverkooppunten hadden

op wat

in

dit

aangekleed kunnen worden,

nu patat en

mag nu ook

niet.

vlak langs

voorheen veel

en

dan misschien wel origineel

bepalen. Dus een vis-

patatbakker

iemand

pacht zouden moeten betalen. Hier zat

problemen.

mag

snacks aanbieden en een

gil ik

Had

Eigen schuld?

ook een van de op te lossen

verkopen dan ook dezelfde

verschil

verkoper

mijn -spullen -af",

weet het

blijven staan.

houder

assortiment

ze-met-hun-tengels-n iet -van-

van de tas niet goed dicht?

kunnen

kent dat elke standplaatszelf zijn

nijd.

op de boulevard Barnaart te
sultaat hiervan had

ring vrijgegeven

niet van

van de verkoopplek voor de

was

de dagelijkse ontruiming

die hetzelfde

nog nét

Samen met echtgenoot
zoeken wede pasnummers op.
Nóg een pas moetworden ge-

tracten. Helaas

kunnen bieden

ondernemers

het postkantoor",

adviseert de caissière. Thuis

men

Dit

deze afgelopen contract-

bij

standplaatshouders erg tevreden met de overeengeko-

ders de mogelijkheid

In

blokkeren

bibber van

Ik

om

Na

met

Al

litie.

ik

in

diefstal

niet

al

meer

Zelfs

Zandvoort ben

nen verrijken. Misschien

veilig

men

dat

heeft te lang geduurd

oven o jaar wel

is

mogelijk.

zit.

weet je het

het had de boulevard kun-

gezamenlijk

ik

alles

je tas

schrijf

je knip

tot een overeenkomst te ko-

Het proces

moet

wel geven: doe

er

in

jg

E
E

je niet

u

voor grijpgrage

"c

vingers!

j

wO

Nieuwe beainnerscyrsus

KERKDIENSTEN
KOMENDE ZONDAG

Taoi'stische Taf
Protestantse gem. Zandvoort

10.00 uur

ds. mr. J.W.

Schouten

Pensioen voor u

ABRACADABRA?

uw pensioenopgave zo ingewikkeld, dat u door de
bos niet meer ziet?;
•'Hoeveel krijgt u eigenlijk als u stopt met werken?;
^Begrijpt u uw pensioenopbouw nog?
-/is

Vrq bevende
..'i.m.,

St.

Financiële Planning

Groenestein

Verwijs

www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie

Chi™

ntwr* kum-lmTCwgf'Jcnö'hgitf
inl roe

•'!

u nietes en Ocmonslrnlit

h-\\. i'i:--;r K:-y

in

Korkptpiri l.^andwogrl

m s 2 ndag

www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius

1

rn^art

VöjrarBanmekSen^

&

van 09.30

liespodffji

Daarna wekrtjhs

h?s.

üpyei'iDtHTkki UrJ tii» fcjta:«. Mevr info Wi audérÈ*
Jcsbcnflics www.taDii1.nl lel 023 6795396

Paulus

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurslation

merken vanaf €

Bij

Triumph sport bh's
met 5 euro korting!

29,-

Van € 25,95

grote beurt gratis!

IEDEREEN TELT MEE,

^MMMMI
www. bui 00*4 rilfxi rwvwMl

053-5718731

Tel

;

www.gsfinancielediensten.nl
Ter introductie:

APK KEURING
Alle

&

het

tol 11 .10 u ur

10.30 uur Pastor C. van Polvliet

ra

bomen

Agatha

10.30 uur Pastor D. Duijves

OOK JIJ
,

voor

€

20,95

K-fOOD

Haltestraat 55 • 2042 LL Zandvoort
Tel.

nP

GBZ
NA VIER JAREN SLECHT BELEID,
GELDVERSPILLING EN SLECHT GESCOORD,
WORDT HET WEER TIJD VOOR

023 571 28 39

•

Ook zondags geopend

p[uspun t

Denk aan uw

coniferen

strooi bitterzout!

GEMEENTE BELANGEN ZANDVOORT!
Flemiti^traat 55

www.gbz.nu

T:

023

-57 40

330

•

•

2041
F:

VW

023-57

ZandvoI

6 865

Zeker nu
ZATERDAG 27 FEB

ONBEPERKT
SLIBTONGEN ETEN
€ 20,=
ZATERDAG

6

MAART

KREEFTENAVOND
BISQUE D'HOMARD
HELE KREEFT
DESSERT

€ 32,50
VERZORGT DOOR ONZE GASTKOK

HARRO

Stem
met

i

1

'^ .il

P'.

I

s

talh*£4hlHl

1

I

JLI

H

Klantvriendelijkheid
-

-

Klantgerichtheid

Meer verkopen aan dezelfde

klant

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Beiinaa

Góranwon

info@johnlemmens.nl
tel:

06-34657171

www.johnlemmens.nl

Jerry Kramer

ihilK

Verbeter uw omzet door
uw medewerkers en uzelf te trainen

-

voorkeur

«

via:

in:

9

Zandvoort5e Courant

Actie tegen de
De

laatste jaren heeft

damherten

de overlast door damherten

omgeving. Daarom start

de

uit

ik

Amsterdamse Waterleidingduinen aan de zuidrand en

Frederik ten Brink,

om

strijdlustig. Totslot heeft hij

krijgen.

"Schade aan het groen is
groot, de verkeersveilig-

meente Amsterdam groeit
het bestand ongeremd. De

een serieus probleem. De hertenuitwerpselen tot in de Cerkestraat
en op het schoolplein van
de Oranje Nassauschool
zijn een potentiële infectiebron. Door een totaal
gebrek aan beheer van de

populatie

heid

is

is

W'b'E BADPLAATS

de

nog twee vragen voor politici: Welk concreet beleid
uw partij voor ogen
de bewoners van de

Herdenking
Het bestuurvan Stichting

Democratie en Media en

staat

om

daardoor extra

nabestaanden herdenken
al

gevoelig voor epidemieën,

zuidrand en achterliggend

die mogelijk ook bedrei-

gebied te vrijwaren van

gend kunnen worden voor

deze schade, gevaren en be-

devolksgezondheid.Als be-

dreigingen?

talervan gemeentelijke- en

reid

provinciale belastingen doe
ik

hertenpopulatie van de ge-

gezonde

om

Is

uw

partij be-

doortrekken van de

hekverhoging te realiseren,

mijn recht gelden op een

leefbare en

met

zo mogelijk

65jaar de dertien me-

dewerkersvan Het Parool
die op 5 februari in 1943
werden gefusilleerd.
Zij en zes anderen waren
op het zogenaamde eerst
Pa rooi proces, va

financiële

steun van de provincie?

leef-

in

Utrecht, ter

voort (OVZ) voor haar leden een workshop klantvriendelijkheid in het

Gemeenschapshuis georganiseerd. Het

waarin duidelijk naar voren

werd gehaald hoe het

niet

vaandel heeft,

is

van mening dat het daaraan

bedrijven en winkels nogal eens schort.

waar gesproken wordt over

Ook

in

in

het

bij

de

de horeca,

gastvriendelijkheid, wil het

John

van

Lemmens

Management

Sales- en

Trainingen, ingehuurd

om

door middel van een presentatie de leden op een

daaraan nog wel eens ontbreken.

aantal zaken te wijzen. Hij

DOOR

Bingo
Het was weer gezellig
druk op de jaarlijkse bingoavond op 19 februari
in de ontmoetingsruimte
van de Agatha kerk. Meer
dan 120 mensen deden
mee aan de bingo en
brachten met z'n allen
het geweldige bedrag van

€ 4200 op

dat bestemd

is

voor financiële ondersteu-

ning

bij

het project van

Jeroen Bluijs

in

Oeganda,

Kennemerland

in

BKZandvoort

de medewerkers,

met name nieuwe, via

trai-

ningen de klanten en gasten veel vriendelijker behandelen waardoor er extra
omzet gegenereerd wordt.
"Maar ook de 'normale'

omgangsvormen
belangrijk",aldus

Binnenkort

zal

zijn heel

Lemmens.
OVZ nog

een politiek café

in

Olieslagers als nieuw-

BKZandvoort
van de gemeente tot
dat

het eind van het jaar de
voormalige restauratie
van het busstation als

tentoonstellingsruimte

mag

Hildering een tweetal een-

aantal acteurs

Wim

akters laten

instuderen,

vooreen ieder toegankelijk
is, lid of geen lid.

koelkasten

Grote afgedankte elektrische apparaten zoals koel kasten, diep-

wasmachines en

1AHDYO011T

vriezers,

SUIOIlNt?

weggehaald
altijd

de meldlijn 023-5740200

als u

i

worden

belt. Dit

gratis

gebeurt

op een dinsdag.

Elektrische apparaten

vu

televisietoestellen

ld ienst.

Vanwege

worden

het milieu

niet

meegenomen doordegrof-

moeten ze een

speciale behan-

deling ondergaan.

Na de
toespraak declameerde
Dichter bij Zee Ada Mol
twee gedichten met als
kunst er

gratis
in

brengen naar de

B

stublieft

mee om

Zandvoort. Helpt u

al-

het milieu en Zandvoort schoon te houden.

Voor meer informatie zie www.za ndvoort.nl of Afvalwijzer20io.

in

kan.

aanwezig was, heel harte-

aan de herdenking op

lijk

bedanken.

de Erebegraafplaats in
Bloemendaal werd ook
dit jaar een be-

groepen verdeeld voor
een rondleiding door
het museum. Onder het

Midwinterborrel

;enot van een drankje en

de

thema de

aanwezigen

gen samenzijn.
Snert weer

Hetwaseen leuke
bijkomstigheid

Zandvoort.

voor het winke-

Fee in het duin

Op
in

maart

3

lende

zijn

het Duinbos

om

in

wijzingen dat er

wonderbaarlijke dingen
gebeuren. Dus

kom mee

om spannende avonturen
is

in

in

publiek
het snert

weer van afge-

Overveen bij de
Zandwaaier aan-

tocht

twee

in

hapje was er nog
een ongedwon-

gebracht

zoek

verkiezingen.

Vervolgens werden de

aan het familiegrafvan de familie Gertenbach in

het duin. De

speciaal bedoeld

Elk jaar

organiseert het

bestuurvan BKZandvoort
in

plaats van een nieuw-

jaarsreceptie een

mid-

winter borrel. Dit keer was

lopen zaterdag
een overheerlijk
kopje erwtensoep op
het Raadhuisplein te
ontvangen. Het CDA
startte zijn

campagne

met het uitdelen van
de soep en met hun
met de speerpun-

voor kinderen van 4 tot
8 jaar. De ouders mogen

hetJuttersmu-ZEE-umals

ook mee op avontuur.
Het verzamelpunt is bij
de balie Duincentrum De

ten waarvoor het

Zandwaaier, Zeeweg te-

dan 50 kunstenaars en
Vrienden van BKZ gaven
ondanks de midwinterkou gehoor aan de uit-

genover ingang parkeer-

nodiging. Voorzitter Paul

zaterdag 27 februari

terrein Koevlak.De kosten
zijn

U kunt elektrische apparatuur ook
Remise, Kamerlingh Onnesstraat 20

GemfKiilL' Zctndv.juM

Maar

wagemaakt moe-

ten worden voordat de

Polen en voor het kinder-

Gerten ba ch. Vooraf ga and

hebben dit
Onder de
was de

niet overleefd.

gefusilleerden

te beleven

ZANDVOORT SCHOON!? en oude

gebruiken.

eerst zal het dak
terdicht

Stichting een Hart voor

hotel

Hoogland organiseren, dat

OVZ had een

telt

als vereni-

ging mee. Tevens melde
tje

1

maakte onder andere duidelijk dat

van toneelvereniging

25 februari 2010

•

Zandvoortse drukker Wim

in

Duitsland gedeporteerd.
Drie van hen

moet. Tussen debeidestuk-

jesdoorwasJohn Lemmens,
besuur van OVZ, dat klantvriendelijkheid hoog

08

huis in Brazilië. De evenementencommissie van
St. Agatha parochie wil
de Zandvoortse ondernemers, particulieren en
iedereen die op de avond

een concentratiekamp
Afgelopen vrijdag had de Ondernemersvereniging Zand-

1

dood veroordeeld. Zes veroordeelden werden niet
geëxecuteerd, maar naar

het vaandel

in

m 2 tot

december 1942 voor het
Feldgericht

hoog

Klantvriendelijkheid

nummer

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

gemeenteraadsverkiezingen om dit thema op de
agenda te krijgen", zegt hij

het thema 'herten' op de agenda van de Amsterdamse

gemeenteraad te

in

gebied vóór de komende

bewoner

van de Frans Zwaanstraat, een inteken actie starten

een intekenactie

•

OOG en OOR

zuidrand en achterliggend

achterliggend gebied meer en meer dramatische vormen

aangenomen. Daarom wil

Met

€

1,50 per kind

en het

locatie uitgekozen.

Meer

10.00 uur op het plein

van het winkelcentrum

en succesvol kunstzinnig 20og.

bel

5411123.

even naar 023-

as.

verwelkomde
aanwezigen en keek

wordt iedereen vanaf

alle

io plaatsen beschikbaar

Er zijn

CDA

Ook Zandvoort

Noord wordt niet vergein de campagne, op

Olieslagers

dus

1,5 uur.

staat.

ten

terug op een geslaagd

maar

duurt

flyer

Ook het aantal

leden groeit gestaag en

in

Nieuw Noord

verrast

door de aanwezige

CDA

kandidaten.

wO

INTERNETVERKOOP
i

^mi.'iui.,.

BIJ

OPBOD

pi
NDVOORT

J,

7T^
-'^-^ €

oude vraacprijs:€ 439.000,=

e

k.k.

r,

I

1'

349.000,= K.K.

Hoe werkt Bieden en wonen?
Bezichtigde woning
1)

februari

a.s.

van

moe tot 13:00

2) Inschrijven b

uur

via Bieden en

Dit royale

bij

opbod vindt

Wonen. Deelnemers dienen

plaats op

DONDERDAG 8 APRIL

zich uiterlijk vrijdag 2 april a.s.te

winkelpand met vele mogelijkheden

is

\

1

17.00

TOT18.00 UUR

hebber

Dé winkelstraat

die

is

het koopzondag

in

De ïtei'netve-kwp

5)

U koopt

Zandvoort

L-"

epbet: :~a"t

uw droomhuis vooreen

tra

iing beschikt over 3

slaapkar

en een prettige achtertuin met achter

uitkomt op de Zandvoortst

Zandvoort

boulevard en die jaarlijks door duizenden passanten bezocht

wordt, ledere zondag

4)

uitstekend

gelegen op een A-i locatie aan de zeer bekende Kerkstraat
te Zandvoort,

ü'eeven Mritelaaidii

U ontvangt een inbg:cide

3)

UNIEKE KAMS: De internetverkoop

PENTHOUSE!

m

de dubbele gar;

Janielf sprekend

NIEUWE VANAFPRIJS:

EXTRA OPEN HUK; Zaterdag 27

gunstig gelegen aan een rustige straat en op slechts 250

meter van het strandl Achter de woning

met

"mmnTI
."*

'.-•

|^^

~TT fevfffcLi

-éJiïi

is

een speeltuintje

extra parkeergelegenheid aanwezig. Bent u

op zoek

naar dé geschikte eengezins

BnBrt

welkom voor een

bezichtiging!
ing op slechts 250

Parkeermogelijkheden op achtergelegen parkeerterrein

Meest verkopende makelaar

/>\ CRHEVEN
—

^S

—

,

rrlJktlJJrdMjci-E.

Louis Davidsstraat 15

2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

ÏMMMM
Suzanne Greeven

Zandvoort 2009! (bron:

1

,

in

NVM)

CÏ3

dÉnIS WONEN

BI EDEN G3

Zandvoortse Courant

Amanda

nummer

•

Bar Battle-4e ronde:

Amanda

Pellerin

gaat tijdens de Circuit Run op 28 maart

een uur fietsen voor het Revalidatiefonds

Nu

Zandvoort.

in

zult u misschien zeggen: "Is dat zo bijzonder,

een uur

zen voor de doelgroep

li-

chamelijk gehandicapten,
uiteraard

omdat

zijzelf

ook

van een rolstoel gebruik

Amanda

fietsen?" Voor

een hand bewogen
uit

om

wel, want

rolstoel! Zij

zij

beweegt

nodigt

alle

zich voort in

Zandvoorters

kelijkerwordt
al

om

is

om

geld op te halen

Het Revalidatiefonds helpt

mensen met een lichamelijke

handicap zo zelfstandig

mee te doen

mogelijk

in

de

Zandvoort

heeft

meer dan €
weten op te halen voor

is menmaken van

Haar tweede doel

het feit dat 'kunnen bewe-

loofd:"lndien
is

eerstejaars stu-

Haarlem. Het

de bedoe-

is

de eerstejaars een

dent van de Hbo-opleiding

ling dat

is.

Hiermee

wil

Bar Battle- 5e ronde:

zij

Maatschappelijk Werk en

actie kiezen

Dienstverlening aan

zamelen vooreen bepaalde

Hoge School

In

de

Holland

in

doelgroep.

om

geld

in

te

heeft geko-

Zij

komt

u

als

ziet

dat

u

bewegen

Mamix,Songul,Aldo,Jimmy,

Ingmaren Casper omdat zij
niet meer onder ons zijn....",

mij sponsort." Een
situatie

omdat het

-

Zandvoorts

14.30 uur

Onthulling kunstwerken

-

Burg. van

Fenemaplein, 13.45-16.00 uur

uniek.

is

uw

reclame, zodat iedereen

win/win

geluk,

trai-

aan het

altijd

ik

fiets

heeft ze be-

Team gemeente Zandvoort

Museum, aan vang

revalideren toen ze het

mij sponsort

een logo van

er

De Krocht

de Klikspaan. Aanvang 20.00 uur

Opening Kinderkunstlijn

met

Hoe zwaar het soms ook is,
weegt niet op tegen
welke pijn dan ook. Deze
fiets actie draag ik op aam

bedrijfsnaam op mijn

uur,

ook iedereen bedan-

ken die haar heeft geholpen

nodig had. "Tijdens de

moet te komen

Amanda

Politie

20.00

Amsterdamse middag- Wapen van
Zandvoort, aanvang 15.00 uur

de normaalste zaak van de

ning denk

de ondernemers tege-

-

gen' lang niet voor iedereen

wereld

1.920

haarfavoriete goede doel.

Team

Fame. Aanvang 20.00 uur

overoud Zandvoort- Speciaal voor
ANBO leden. De Krocht, aanvang 14.00 uur

tje in korte tijd

Om

25 februari 2010

Film

sen bewust te

gelijk

zij.

haar een-

in

in

Genootschapsavond

in

maatschappij", zegt

Amanda

•

te fietsen

die verschillende

logo's.

moet maken. "Mijn eerste
doel

voor het Revalidatiefonds.

haar te komen aanmoedigen en te steunen.

voor haar zo steeds aantrek-

met

08

EVENEMENTEN AGENDA

Pellerin gaat een uur fietsen
voor het Revalidatiefonds

Final

vrijheid

4 (WEK)

Jazz in

-Circuit Park Zandvoort

Zandvoort- Dmitry Baevsky

Marathon

-

in

De Krocht

Scheveningen-Zandvoort

Thema: Als het gedrag
verandert. Steunpunt OOK Zandvoort,
Flemingstraat 55, aanvang 19.30 uur
Alzheimer café

o

-

Help haar en

sluit ze af.

steun het Revalidatiefonds!

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Firma Bakels tijdens Genootschapsavond
Veel Zandvoorters zullen zich vast nog wel de fotozaak van de firma Bakels
straat herinneren. Als

voort,

is

eerbetoon aan deze familie, die veel

foto's heeft

in

de Kerk-

gemaakt van Zand-

het onlangs verschenen kwartaalmagazine van het Genootschap

Oud Zandvoort,

en unieke beelden van de

wereldjamboree

uit

1937

waarbij ook een bezoek werd

gebracht door padvinders

De

Klink,

tijden

geheel gewijd aan de firma Bakels, die niet alleen fotografeerde maar

op diverse plekken

in

vroeger

aan het Zandvoortse strand.

dichtbij het strand winkels had.

lijst

3

ALS ZANDVOORT JE

LIEF IS

De presentatie en vertoning

De Krocht
aan de Grote Krocht. De zaal

vinden plaats

is

in

open vanaf 19.15 uur en het

programma begint om 20.00
uur.

De toegang

is

gratis

Gijs

de Roode

voor

leden van het Genootschap

Oud Zandvoort. Ook de
Belbus

rijdt

deze avond naar

De Krocht en mocht
geen
lid

lidzijn.u

u

nog

kunt ter plekke

worden van de grootste

vereniging van Zandvoort

met 1800 leden. U kunt ook
worden via de website
lid

www.oudzandvoort.nl. Op
speciaal verzoek van de
In

De Krocht organiseert het

Genootschap Oud Zandvoort

in

de vorige eeuw', waarin

van de jaren '80 met een

ANBO

wordt de film herhaald op

za-

Cor Draijer de aanwezigen

onthutsend einde,de intocht

terdag 27 februari, aanvang

op 26 februari aanstaande

meeneemt

van Neptunus, gespeeld door

14.00 uur.Mocht

voor haar leden de presen-

tijden en

tatie 'Bakels, fotograaf en

wor-

menten zoals de bouw van
het Bouwes Palace-gebouw,

den verzorgd door voorzit-

een compilatie van strand-

ondernemer', welke

ter Cer Cense.

zal

Na de pauze

volgt de traditionele loterij

en

is

het

tijd

voor deel

12 uit

de serie 'Zandvoort gefilmd

naar vroegere
bijzondere

mo-

beelden op muziek van het

Orkest zonder

Naam met

'Het Ding', filmbeelden van

de Poststraat

uit het

begin

Pieter Joustra,

de Nationale

Zwemvierdaagse
voormalige

in

het

zwembad De

Duinpan met eveneens een
onverwacht einde, achteruitrijden op het circuit, een
korte documentaire met
steenhouwer Toon Lavertu

gelegenheid

zijn

u niet in

om

avond aanwezig te

de

vrijdag-

zijn,

dan

bent u zaterdagmiddag van
harte welkom. Tevens zal er

na een pauze nog een andere

worden getoond

uit

de

serie 'Zandvoort gefilmd

in

film

de vorige eeuw'.

.0

:

3 maart:
Gemeenteraadsverkiezingen

U gaat toch ook

stemmen?
1

Strandpaviljoen
te

*"

BOOm

HUGOOS

11

Zand voort

rasta u rant

Tel.023-5717580

Vissoep

-

-

ElvisShow!

café

-^

ZnndagaSfebniorfcia-OOu

BY CHRIS KUIN

Op onze ouderwetse manier
Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of
Zeebaarsfilet

-

Naast onze a la carte kaart
driegangen menu voor voor € 29,50

qruMiQQkwlMi umi co. 4D mirijiHi!

Palacinka

Dun gesneden gerookte

€10,50

cajunkipfilet

met

knoflookbieslook mayonaise

Als brunch, lunch of diner.

De gehele week

Graag

Boom

tot ziens, fam.

of

door.

Huisgerookte zalm met gemarineerde
komkommerlinten en peperdille mayonaise

Altijd

wal te doen,

altijd gezellig!

***
Kalfsoester

^Ik. mar

27

16.00

19.00 uur

met een jus van oesterzwammen
en armagnac
of

februari

Op de

huid gebakken kabeljauw/filet

met een

Provencaalse tomatenroomsaus

-

Mainstream Jazz Combo
fwto*4lror<47

-

ir*vr*

-

T:«F9r»i«

$$$
Omgekeerde Dame Blanche

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

HflRocnmo
Geen zin om Ie kokkerellen.' Gewoon Hmocamo even bellen!
Wij bezorgen voor ieder wat wils, zoals broodjes, saté,
spareribs, diverse visgerechten of een uitgebreid diner.
U kunt het zo gek niet bedenken!

Let Op! Ook de seniorenmenu's a € 7,—
en de daghap a

€ 10,-- bezorgen wij

Sïr—

s=,rf

Geopend van 9.00 tot 22.00 uur
Woensdags gesloten

Wekelijks de krant lezen op internet?

mdvoortsecoi
o.

gratis!

Bel: 5712102
kl j k voor meer mio
www.harocamo.nl

-

nummer

Zandvoortse Courant

Jonge stemmers:

Zandvoort kent, gelukkig, een aantal jongeren die

de

_,

.

,,

zich

.

..

een mening over

zij

als je

stem~t",zegt ze.

De tweede persoon
aan

met een tweetal

maar

toekomst van

politiek in willen zetten voor de

onze mooie badplaats. Ook hebben

waarom jongeren moeten gaan stemmen. Maakt

u kennis

op

willekeurig gekozen jongeren die

die wij

voor willen stellen

u

is

een p ersoon jie zich in het
Zandvoortse al menigmaal
heeft geprofileerd. Hij

de kieslijsten staan.

de

is

van een groot aan-

initiator

evenementen die de laatonder devlag van
ON-AIR Events in Zandvoort
hebben plaatsgevonden. Wij
hebben het dan natuurlijk
overRoyvan Buuringen (21),

naar Zandvoort. Het

mogen ook
hen mening mogen geven
tijdens een jeugd debat zoals

vrijdagavond

man

die niet

(bij

stil

kan

de politiek

Iris

café Neuf.

in

Zandvoort

in

meer stemmers en
kunnen we met elkaar meer
bereik je

bereiken

ons dorp",

in

is

hij

zit-

ZFM), organisator

Ook Roy

is

Als één van de jongste on-

dernemers is Daniël twaalf
jaargeledeninonsdorpvan

vind dat het goed dat

ben of kunnen krijgen

in

want een

van hun

kies recht,

recht

het zeker, gebruik

moeten komen maken, kom
dus woensdags maart naar
een van de diverse kiesloin

Zandvoort en

laat

zien dat de Zandvoortse

jongeren er

gen

is

alles

aan gele-

om van Zandvoort

het

Het karaktervan Zandvoort

de Zandvoortse politiek.

mooistedorpvan Nederland

moet

Jongeren kijken met een

te

komt

21 jaar. Zij

uit

de bak-

kersfamilie Van der Werff
(Stroopie)

metals oorsprong

van hun beroep de bakkerij

klein

tondorp moeten
van maken.

mer dat

politieke keuze

Zandvoort

gevallen

opdeopnieuwaan de

en vernieuwende

blik

Jullie

hebben de

toekomst!

gerust wel komen. Een be-

aan het Gasthuisplein. Haar
is

frisse

maken.

Ik

we

niet veel te

geen

startgegaan.Het

is

hem

hielp

want

al in

de zeventiger ja ren

de markt. Wij hebben dat

verse kruiden en sapjes en
exclusievere producten.

Om

is.

morgens staan

de keu ken

om alles

wij

klaar

maken, maar daar ga

dan ook voor."

je

In

de royale en
staat tevens

een zespits fornuis, waarop
op een 'ouderwetse' manier

ik

gekozen word

randje van het raadslid-

lid

van D66 wil

maatschap

gaan doen.

Iris

is:

ze staat op

3.

wil zich vooral inzetten

Ik

zou

dit

lerlei

fruitsoorten verkrijg-

baar.

Samen met

merworden

bereid. Tijdens mijn

met

ook chili con

strudel

smaaken, kon

waard.

boren en ook opgegroeid.
vind Zandvoort een heel

dan toch zeker op een ander,

ben

in

Zandvoort ge-

ze ook heerlijk
ik

de Tweede Kamer verzocht

om

het

een wetsvoorstel voor te bereiden

initiatief te

om

een

nemen door

leeft ij ds verho-

ging van 70 naar 75 jaar voor het afgeven van een rijvaardigheidsverklaring mogelijk te maken.

is

door de regering

besloten dat de pensioen-

gerechtigde

jaar.

De afdeling Zandvoort/

VVD

jaar

met

2

wordt verhoogd naar 67

liteit

r

neen

beslist het

nieuwgeschilderd

"Het leuke

in

is

Zandvoort.

de wintermaan-

het 'ons kent ons' ge-

is

voel en het contact

met de

den. Daarbij komt dat gezien

vele vaste klanten, terwijl

de vooruitgang van de tech-

het zomerseizoen er vaak een

de volksgezond heid

paar duizend (camping)gas-

ten dienste staat, het reëel

ten het dorp bevolken. Wel

niek, die

het toelaat,

hij

of

zij

2 jaar

moet werken, dan ook
mag worden

dat alle lichaamsfuncties

in

de loop der jaren hun kwa-

is

om

de eerste keer dat de

leeftijdskeuring

moet wor-

den uitgevoerd, met
te verhogen.

5

jaar

de zaak

is

een week dicht geweest omdat de winkel helemaal op-

in

van

is

proberen

met

getrouwd

zijn zin

lening dat, indien de ge-

Bentveld van de

pasta's

zelf gemaakt e apfel-

latervolmondig beamen!

naar

langer hebben behou-

zond heid van de Nederlander

langer

leeftijd

is

Vorig jaar oktober

verondersteld

Onlangs

dag

kinderen heeft, heeft het erg

den
afdeling Zandvoort/Bentveld heeft haar fractie in

ke

Aranka Steegman en drie

Daniël, die

Rijvaardigheidskeuring naar 75 jaar?
De VVD

el

ca

de schappen liggen. De

in

lucht uit een grote pan

Ik

twee

nieuwe

ernu naast Surinaamse ba mi

stoofpeertjesteruiken en dat

"Ik

zijn

er steeds

de heerlijkste stamppotten
bezoek was de verrukkelijke

zelf

zijn er al-

vaste krachten en een partti-

hebben en
meer oplossingen kunnen
worden bedacht. Kom dus
stemmen! Is het niet op mij
zelf inspraak

de kas op

uit

Het hele jaar door

willen doen, zodat ze ook

voor de Zandvoortsejonge-

Op

eralweer

liggen

mooie asperges

de liefhebbers te wachten.

ideeën uitgeprobeerd, zodat

worden

graag

samen met de jon geren

moment

dit

geen stoommachine)

(beslist

hier iets

de bijzon-

ik

voortgezet, hoewel het zeer

hij

zogenaamde

ik

gemaakte

een veelvoud aan

dere kervelsoep van harte

aanbevelen, een keur aan

bracht

weggestuurd vanwege de
raads-

in

smaken, zo kan

schoongemaakte

groenten en fruitsalades op

zeggen dat het net op het

als

Naast de vele verse groenten-

soepen

al in

'chillplekken'

dat goed

en fruitsoorten biedt Daniël

des, ambachtelijk

te

overlast. Als

is

een grote sortering aan sala-

moderne keuken

Er zijn

een

bij

meerdere zaken,

Amsterdam
was

in

tijdvrij revolutionair,

en jongeren worden overal

is.

uit

ons scherp te houden."

had. Daniël: "Mijn vader

staat op een plaats

raads-

keuze

maar ook voor ons

om

vader die een

hij al zijn

groentezaak

waarvan men zou kunnen

Zij

de bewoners baat

voor zijn

zes uur's

in

doen

ech-

met de paplepel ingegoten, want van jongs af aan

verkiezingen deelnemende

D66.

als je al die

ter

arbeidsintensief werk

er niet

vind het jam-

er voor de jeugd

mond

ziet.

van mening dat

de'nieu we' kiezersjongeren

tussen 18 en 22 ja ar, gewoon

jongeren een stem heb-

de

in

groenten en vruchten

goede doelen. Hij heeft zich
gevonden in het gedachtegoedvan Sociaal Zandvoort
en staat als lijstduwer op de
twaalfde plaats van de lo-

is

Zandvoort

in

ongetwijfeld de groentezaak van Daniël van den Broek (36)

en duizendpoot voordiverse

Zandvoortsejongedamevan

maar een
modern tintje mag er

is

heerlijk uitgestalde

van derWerff een rasechter

blijven

Eén van de mooiste en appetijtelijkste winkels

aan de Grote Krocht. Het water loopt je

van mening.

kalen

maken met

ook

is

naar de stem-

bij

"Ik

laten

om

bus te gaan. Ze

Door jongeren te betreken

cale sociaalgevoelige partij.

nis

Fruit

goed dat jonge mensen
meer gestimuleerd

ste jaren

ten. DJ

mooi dorp en ik vind dat
het ook zo moet blijven.

&

steeds

worden

tal

de

Allereerst willen wij u ken-

25 februari 2010

•

dan naar de stembus

eerst naar Superpolitics,

via

08

Daniël Groente

vind

ik

het

jammer

in

dat het

re tinten.

is

in

aan de wand staan zeer decoratief en zorgen er

en strakke uitstraling heeft.

Daniël Groente

&

Fruit,

Grote

Krocht 25,2042 LT Zandvoort
is

van

maandag t/m

vrijdag

geopend van 08.00 tot

weinigtotgeen concurrentie

uur,

meer

Tel:

Niet alleen hebben

mede

voordat de winkel een fraaie

winkelbestand uitdunt en er

is.

lichte-

De oude fruitkistjes

18.

00

zaterdags tot 17.00 uur.

023-5714404.

J>

Kom

op de

gratis

koffie

OPZ...

bij

UITNODIGING
SELECT/E UIT ONZE SPEERPUNTEN:

Zorg en sociale voorzieningen
op peil houden.
Ondanks bezuinigingen

OPZ

wil

de kwaliteit

van de zorg en de sociale voorzieningen tenminste op peil houden en zo mogelijk verbeteren.

Naast hervestiging van

1

nieuwbouw van Huis

de Duinen

toekomst nog voor
huisvesting nodig.

in

16 cliënten
is

in

de

er in de

200 zorgbehoevenden

circa

Daarom

willen wij, verspreid

over Zandvoort, kleinschalige woon- en zorg-

eenheden (voor 25

tot

40 personen)

inrichten.

Kom zaterdag 27 februari
tussen 10.00 en 13.00 uur naar
het Wapen van Zandvoort.

Evenwichtige ontwikkeling
bad- en woonplaats.

als

Zandvoort
die

Leden, sympathisanten, burgers

en ondernemers,

kom gratis bij OPZ

een woon- én badplaats. Soms
strijdig.

worden gebracht

gebouwen beschermen.
Veel inwoners van Zandvoort

dat beeldbepalende en

gebouwen -ons
verdwijnen.

Middenboulevardgebled:

I

is

Bij

voorbaat maximale bouwmogelijkheden bieden

vinden

wij

geen goed

Er

Wij vinden de ontwikkeling van het jaarrond
verbiijfstoerisme in
willen

met name

Zandvoort heel belangrijk en

(Middenbouievardj
in

de polen -aan de bouievards-

bij

maar ook

in

het algemeen

bestemmingsplannen méér mogelijkheden

scheppen om pension- en hotelaccommodatie
te

kunnen

Een goede bereikbaarheid van Zandvoort

OPZ

wil dat de duidelijke

moet

OPZ

van
In

uw stem hard

o.i.

door de gemeente méér

in

met de burger worden

overleg
beslist

benadrukt het belang van overleg en

genomen.

OPZ

me-

ondersteunt burgers daarbij.

keuze van

mobiliteit,

Stem

wordt opgepakt en uitgevoerd.

samenwerking met buurgemeenten en de

provincie

N-H

willen wij de bereikbaarheid

inzet,

stem

OPZ!

worden, actief meedoen of het partijprogramma downloaden
op: www.opzandvoort.nl of bel fractievoorzitter Carl Simons 023-571 27 SI
info, lid

STEMMEN MOET U ZICH LEGITIMEREN
NEEM DUS EEN GELDIG LEGITIMATIEBEWIJS MEE..!

LET OP: ALS U GAAT

wij

stem OPZ'.

ningen of klachten van burgers serieus worden

OPZ

Ouderen
kijk

worden

Hogeweg).

de regiogemeenten voor een regionale aanpak

behoud van het mooie en
ontwikkeling van goede in Zandvoort.
Steun onze

inzet,

(bijv.

werden verworpen.

massale bouwvolumes

inspraak en zal er voor zorgen dat ideeën,
is

bepalend voor het toerisme en dus voor de werkgelegenheid.

Kies voor

Méér

onze

of samenspraak

Bereikbaarheid Zandvoort
verbeteren.

van de kust te verbeteren.

realiseren.

wij

Meer Invloed van burgers

Nota Cultuur-

en het bestemmingsplan Centrum.

VerblIJfstoerlsme bevorderen.

steun kunnen

nodig. Steun

doet concrete

voorstellen; zie de inbreng t.b.v. de
historie

idee. In de praktijk

maximaal benut

voorstellen tot matiging

voorkomen. Daarom hebben

Een smakelijk voorproefje van
een nieuwe raadsperiode.. ?

dat daaraan

OPZ

Onze

Met uw

het een ergernis

of monumentale

tijd

30 bezoekers trakteren

wij bovendien op een gebakje.

cu/tuumistoriscrte erfgoed-

Het wordt hoog

een hak wordt toegeroepen.

eerste

eikaar in balans

een evenwichtige

Geen massa, wel kwaliteit

u meer over onze speerpunten in de a.s. raadsperiode.

De

met

kiest voor

aan ieders belang.

kennis met onze kandidaten.

Zij vertellen

die vrijwel altijd

Historische en beeldbepalende

zijn

De belangen van inwoners

OPZ

benadering waarbij recht wordt gedaan

op de koffie en vertel wat er naar
uw mening beter kan in Zandvoort

Maak

is

belangen

en ondernemers moeten dan

Partij

Zandvoort

Zandvoort5e Courant

•#•#00003)
schilderen in het Zandvoorts
Er zijn schitterende

Museum

van het team van Marianne Rebel en

houder Gert Toonen opent op
in

het Zandvoorts

is

weer afgelopen.

kunstwerkjes ontstaan onder leiding

5

Hilly Jansen.

Wet-

maart de Kinderkunstlijn

Museum.

museum onder

in

begelei-

ding heel gericht en gedreven hun ontwerpschets met

is

eerst

op de scholen

overwat kunst

is

ontstaat.

Bij

de theorieles

luisteren de kinderen heel

op school' gaat

is

dit

zeer verrassend.

er

is

passie.

een nieuwe
project.

Looproute
De kinderkunstwerken
zijn vanaf 5 maart tot 25
tentoongesteld

april

Museum

Zandvoorts

op diverse andere
looproutes
bij

in

De

deelnemende bedrijven

het goede doel: stichting

en het Juttersmu-ZEE-um.
Tijdens de feestelijke ope-

ren van Het Spalier willen

graag een bezoek brengen

ningop5maartzijn alle kinderkunstenaars aanwezig,

om

aan de Waddeneilanden. Als

ook

Later gaan de kinderen per

deopbrengst

harte uitgenodigd.

Septentriones het publiek

in

de Protestantse kerk afgelo-

'Youkali,

pen zondag laten genieten van een zeer gevarieerd reper-

u

bent

15.30 uur van

enkele

aria's uit

zij

in

A ma-

men. De muziek vermengde
zich

uitvoering hiervan

Marjan Smit bezong indrukwekkend het imaginaire land Youkali, waar men al
zijn wensen en dromen in
vervulling ziet gaan. Het

uitgebreid, nu

in

Amsterdam, zong zeer
gevolgd door 'Mi

Don Juan

geïnspi-

tradi',

waarin

vertolkte.

zijn

in-

heel plezierig dat het

publiek de (Franse) tekst

had

meegekregen, wat

de be-

aan-

opera van Mozart, geschreven

van

liefde.

alles,

noemde componist Mozart

gelegenheid een breed palet

werk voor de pauze is voor
de meeste Nederlanders
sinds 2002 voor altijd verbonden met de tranen van
Maximatijdens haar huwe-

door de ouverture

van muzikale uitdrukkings-

lijk:

vormen

AstorPiazolla,dat

contrabas,

fluiten en extra koperbla-

de eerderge-

uit 'Die

Zauberflöte' zeer fraai ten ge-

in 1791,

bood hem mededoor

het sprookjesachtige libretto

van EmanuelSchikaneder de

te hanteren.

is

liefhebbers zullen hun hart

het laatste deel

die nu kennen. Binnen defla-

celli

en

in

met

een piccolo. Doordat violen

menco komen

ontbraken

lage strijkers, en dienden de

palmas (klappen) en dans
bijeen en vormen samen de

blaasinstrumenten op me-

kern. Liefhebbers van

zijn er uitsluitend

lodisch gebied

regionen

liteit

dit

in

het 'Adiós Nonino' van
hij

imgsg

zang, gitaar,

deze

nog een verrassing maar

op kunnen halen aan

dit

onvervalste Spaanse spek-

De toegang tot café
Oomstee is gratis en het op-

takel.

om

treden begint

21.00 uur.

de hogere

geheel voor hun

Lijsttrekkersdebat in

was deze musici wel

De Krocht

een specifieke klankkleur
ontstond, die vooral

goed tot

in

het

zijn recht

Het volgende Kerkplein-

concert

wordt

op

1

maart, organiseert de gemeente

Zandvoort voor het eerst een lijsttrekkersdebat

maart gegeven door Die
André Kaart met

is

gekozen voor: 'Burgers, de keuze

is

aan

in

de

u!'.

21

Haerlemsche Musyckcamer
o.l.v.

Komende maandag,

aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Als thema

met name

Het afsluitende

Nederland.

in

brengt aan muziek en dans

flamencomuziek zoals we

kwam.

lijkheid

bekende zangers/dansers
van het genre

altviolen,

en beschrijft de verganke-

de

naast do-

Wat en wie Mario mee-

vijfde deel

hore te brengen. Deze laatste

is

muziek en leverde 200 jaar

kende zangeres Lotte Lenya,

Het ensemble, naast de ge-

Mario

aankomende
Oomstee

café

cent ook een van de meest

geleden de basis op voor de

rekening te nemen. Die kwa-

Weil's echtgenote,

in

optreedt. Mario

en Spaanse folkloristische

toevertrouwd, waardoor er

een kerstcadeautje voor

zijn als

Garcia Blanco

zaterdag

was het

1939

in

met Arabische, Joodse

cultuur zullen zeker aan-

wezig willen

blazersensemble opnieuw

gecomponeerde 'Nanna's
Lied'. Dit was bedoeld als

ook gold voor het

bruikelijke acht musici

jeur,

in

zuid Spanje terecht kwa-

opus 16 van Johannes
Brahms (1833-1897) werd in

was

meteen

no. 2

1859 gecomponeerd. Voor de

aria 'Vedrai, ca rin o'

zers, bleef bij

De serenade

opera

een instrumentaal

als

termezzo voor

uitzwermden over

Europa en onder andere

is pas in 1946 toegevoegd
door Roger Fernay. Soliste

in

het verlaten door de trouweloze

gevuld

India

'Marie Galante'. De tekst

Conservatorium

reerd de

toen zigeuners vanuit noord

overleden vader.

zijn

1984 afstudeerde aan het Swee-

praan Marjan Smit, die
linck

De basis van de Flamenco
werd in de 15e eeuw gelegd

schreef ter nagedachtenis

aan

de opera Don Giovanni van Mozart. De so-

openingsstuk was gekozen voor de ouverture en

toire. Als

Tango habanera'

de oudste regionale

Museum

als ze ver-

Van geheel andere orde en
sfeer waren de liederen van
Kurt Wei Mn 1934 schreef hij

is

leeft.

en ook

locaties.

en Pop Art,

niet toereikend

Europa nog volop

in

beschikbaar

zijn

het Zandvoorts

OCK Het

De kinde-

De Andalusische flamenco

cultuur die

op het Gasthuisplein, de

de schilderijen gaat naar

Spalier.

verteld die geen uitleg nodig hebben.

het

goed naar Rebel

name?) heeft het blazersensemble

een taal die iedereen

in

Door de combinatie van zang, muziek en dans

nieu-

telt over Picasso

de zeer beweeglijke dirigent Herman

uiting

Soms vrolijke en soms trieste verhalen maar altijd met veel

verstaat.

met

ze dan

compositie en kleurgebruik.

in a

meest aansprekende

worden verhalen

kunnen spelen.

vertellen

leiding van

samen met de tango misschien wel de

Zandvoort en het zou zo fijn

en hoe het

Draaisma (what's

is

we sport- en spel program ma

Sfeervol concert blazersensemble Septentriones
Onder

De flamenco

zijn als

Na afloop van de expositie
worden de schilderijen geveild op het Raadhuisplein
en wel op zondagmiddag
25 april. De opbrengst van
de schoolkinderen goed

in

Oomstee

café

verlanglijstje.

5ommige kinderen blijven
soms in het weekend in

zeer kleurrijk en het resul-

Dit jaar

kunstenares Marianne Rebel

op hun

ter'

spelcompu-

acrylverf schilderen. Het en-

Kunstveiling op 25 april

project 'Kunst

staat een 'Wii

was enorm, de kunstwerken

toevoeging aan het

Om

is,

thousiasme van de schilders

taat

voor te bereiden voor het

25 februari 2010

•

Flamenco dansen

groep en per basisschool
het

08

<&»##«

Kinderkunstlijn 2010
Het project 'Kunst op school' met theorieles op school en

nummer

•

o.a.

De avond

is

bedoeld

om

de

lijsttrekkers te laten discus-

sieren over dat

thema en dat

het 5tabat Mater, gezongen

het publiek kritische vragen

door Charlotte en Josefien

stelt.

Stoppelenburg.

keuze komende woensdag

Hierdoor kunt

u

uw

wellicht
bepalen.

wat gemakkelijker
Deavond begintom

20.00 uuren duurt tot

circa

22.00 uur. De deuren van De

Krocht gaan
open.

om

19.30 uur

p
Pensio enleeft ijd

omhoog? Dan ook de keuring sleeftijd!

VERPLICHTE KEURING VOOR RIJBEWIJS VAN 70 NAAR 75 JAAR
Pensioengerechtigde leeftijd met 2 jaar verhoogd
verplichte keuring bij 70 jaar voor het rijbewijs
dan ook niet met enkele jaren verhoogd?
!

Waarom de
De

WD afdeling Zandvoort/ Bentveld heeft haar fractie in de Tweede Kamer verzocht

om

een Wetswijziging voor te stellen die de verplichte keuring verhoogt tot 75
De kwaliteit van de gezondheid van ons Nederlanders rechtvaardigt
deze verplichte keuring bij 70 jaar niet meer.
21

jaar.

% VAN DE ZANDVOORTERS IS 65 JAAR EN OUDER.
Ook u bent vertegenwoordigd door de VVD

Kies

een

partij die

ook uw belangen

VVD Zandvoort/ Bentveld:

in

het parlement kan behartigen

ervaring, kennis

en jeugdig elan

Kies voor duidelijkheid

Stem VVD

lijst 1

Top Thuiszorg
Een Top Team voor Top zorg

Van der Valk c
owart

Notarissen

Heeft u thuiszorg nodig? Wij hebben ruimte voor nieuwe cliënten
Wij hebben een team van gemotiveerde verpleegkundigen en
verzorgenden, die graag kwaliteit en aandacht geven aan de cliënt

.

Wij bieden:

Verpleging en verzorging
Huishoudelijke verzorging
Terminale thuiszorg
Psycho -sociale begeleiding

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort
Telefoon: 023 57 168 41

Met een persoonsgebonden budget, het PGB, kunt u bij Top Thuiszorg zorg inkopen
afgestemd op uw persoonlijke wensen en situatie. Wij komen vrijblijvend en kostenloos
bij u langs om uw vraag te bespreken. Voor informatie kunt u bellen met A. Hijner, 0235714635 of 06-52022639

E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

Autoverzekering
vanaf € 6,- p/mnd
*

startkorting tot

65%

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Flamenco Café Oomstee
Zaterdag 27 februari, aanvang 21.00 uur:

Flamenco Original
por:

3

maart: Gemeenteraadsverkiezingen
fiinncn de

U gaat toch ook stemmen?

tfjfl*

Marlo Garcia Blanco
é Amigo's

Flamenco konen

MlWafl

if 'i

zar>o~. gitaar,

wOrnlflvr SJjrWrJ GfQl*

pafaji {Mappen, en

pa&£\QflQto GVtfUUf

ZUs iirnrdi.camztcc.nl vaar strtfcre M/ar/natte.

Zandvoort5e Courant

nummer

•

08

25 februari 2010
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Wat is uw belangrijkste speerpunt voor de komende raadsperiode?
*_

W

.

i

[

f

Zandvoortmoetweerdenummen

/

De

politiek

in

Verantwoordelijkheid nemen, hier staat het

met het gemeenschapsgeld

als

maatregelen. Een plaats waar het prettig

moeten echt op ons

letten!

Zandvoort

is

en

om te

recreëren.

ervoor Zandvoort. Daar hoort

met respect voor en met

speerpunt van de

te makkelijk

rails zijn

is

Bentveld over vier jaar kunnen zeggen:"Wat
in

De afgelopen 4jaar

mee omgegaan! Met uw steun moet

en ondernemers weinig vertrouwen
litici.

iets

GBZ

te

Zandvoort toch

is

wonen!"

ïrst

,1

stuur

Het moet anders

het lukken.

moet

D66

een goed

be-

en niet steeds

zijn,

wisselen van standpunt, anders kan een partij niemand

iets

GBZ

zijn:

beloven of tot stand brengen. De speerpunten van
1.

Meer visie tentoon

belangrijke zaken;

spreiden;

Zich

2.

meer

richten op de echt

Een duidelijke rolverdeling tussen raad en

3.

de Zandvoortse

in

Zandvoort

politiek.

is

toe aan het

doorbreken van de bestaande
verhoudingen.

In

plaats van het

bouwen van vestingen

er

Het bestuur moet

zijn!

afgesproken beleid nakomen, voorspelbaar

de politiek en haar po-

hier

is

voorelkaarte krijgen

politieke partij,

in

Wij willen dat niet. GroenLinks wil naar een fatsoenlijke

cultuur en werken aan een degelijken betrouwbaar bestuur.

We

een goede rentmeester.

dat

bij

komende jaren een nieuw hart met het Louis Davids Carré
maar Zandvoort kijkt ook uit naarde boulevards die het verdient. Eveneens mag de hoogwaardige kwaliteitvan het wonen
in Bentveld niet uit het oog worden verloren. De VVD kiest voor
het verbeteren waar mogelijk, met behoud van het goede van
Zandvoort en Bentveld. Samen met u moet de VVD Zandvoort/

om

de badplaats Zand voort, dus omgaan

gaan

het afma-

gezet. Zandvoort krijgt

de

een geweldige gemeente

in

geld

elkaar omgaat. Een belangrijk

WD inde komende raadsperiode

ken van de zaken die nu op de

is

CDA Zandvoort

Het creëren van een levendiger en groener Zandvoort. Het

voor.

verantwoord investeren

groene energie en andere milieubewuste

om te wonen, te werken, te ondernemen
iedereen

badplaats

van Nederland worden: bruisend, levendig en
trendsettend, bijvoorbeeld op het gebied van

||^fl
^^^^H

tijd

is

het nu

voor pragmatisch samenwerken. Deze samenwerking ge-

schiedt vanuit vertrouwen. De eigen kracht van partijen staat
hierbij voorop.

door

alle

De

politiek,

de democratische besluitvorming

betrokken burgers gezamenlijk, behoort de gemeen-

schappelijke regels te stellen.
laat vrijheid

D66

waar dat

Zij

stelt regels

waar dat moeten
benadrukt

kan. Al sinds haar oprichting

het belang van een open relatie tussen burgers en po-

De belangrijkste speerpunt voor D66 Zandvoort

college,dus duidelijke bedoelingen naar elkaar en inwoners toe,

litiek.

onderling vertrouwen, en professioneel geoijg

komende raadsperiode

is

de

in

het geven van positieve impulsen

in

de verhoudingen tussen het bestuur van onze gemeente en

OPZ

Het campagnethema, 'Kiezen voor be-

Samen

houdvan het mooie en ontwikkelingvan

die nu

het goede

in

Zandvoort'

van OPZ. Veel inwoners
nis

dat beeldbepalende en/of

is

het speerpunt

is

het een erger-

monumentale gebouwen, ons

cultuurhistorische erfgoed, verdwijnen. Het wordt hoog

dat

tijd

kiezen voor wat nu het belangrijkste

minder haast hebben. Denk

van het LDC, de parkeerproblematiek waar de afgelopen 4 jaar
is gedaan. Het Middenboulevardgebied lijkt de
afgelopen raadsperiode te hebben stilgestaan. De

door de bijdrage aan de Nota Cultuurhistorie en het door OPZ

we geven aan

zal

wel continu

bijstelling gelieven.

van mening dat het belang van historische locaties voor
in

Zandvoort, zoals beschreven inde Beleidsnota

moet

zijn bij

maken

de te

keuzes.OPZ wil nieuwbouw op een schaal die

bij

beleids-

ons dorp

past.

Onze voorstellen tot matiging van de voorgestelde maximum

bouwvolumes werden verworpen.

Wij deden die voorstellen

omdat dergelijke mogelijkheden vrijwel altijd maxi maal worden
benut.

In

het

Midden boulevardgebied

is

voor vrij grote gebieden

een uitwerkingsplicht of wijzigingsbevoegdheid
en de beslissing daartoe

invulling. Een mogelijkheid
in

uitstek

bij

om

stedenbouwkundige
te bepalen

deze gebieden wordt toegestaan.

teraadsverkiezingen

Hoe meer steun

iets

opgenomen

aan de gemeenteraad voorbehou-

is

den. Daardoor houdt de raad grip op de

wel of niet

om

terdege rekening

wij voor onze insteek krijgen

Bij

wat

er

buiten vallen.

mee te houden.

hoe meer invloed

kunnen uitoefenen. Vandaar onze uitnodiging aan iedereen
ons wil steunen of nog

gingen op socia

bre edst

/an het woord.

PvdA

e

kortz jnopdevra

het spe erpuni

Ge nbe

net overal
zal

vandesoc

ken

n en zorg!

I

Inde

in

dat ieder-

na uitvoerige consultatie
zijn

middelen

met

alle

om wensen

en behoeften van de inwoners te leren kennen. Communicatie
en voor licht ing

D66

wil

zijn

on misbare onderdelen va neen goed

nieuwe contactmomenten tussen

beleid.

en inwo-

politiek

ners introduceren, zoals een maandelijks politiek café en het

openbare fractieberaad. Pas dan

hebben reeds

andere politieke partijen

duidelijk

onze standpunten verwoord. Wij gaan

dan ook, haar wortels

is

er zekerheid dat

de gemeente Zandvoort en

krijgt in

haar inwoners. Binnen de gemeenteraad

komen

welk besluit

zal

in

bij

de nadruk moeten

D66

te liggen op de inhoud van de besluitvorming.

Zandvoort wil vanuit een gemeenschappelijk belang met

alle

de raad constructief samenwerken.

voor een duidelijk, transparant en integer besturen van deze

gemeente.
in

Iets

waar

Zandvoort = Zin

in

u als burger een grote

stem

in

heeft: Zin

Gemeente Belangen Zandvoort.

Voor Sociaal Zandvoort

sp«rpunt

^teöaalT^*

Zandvoort veel mensen het vertrouwen

en bestuur verloren. GroenLinks wil dat veranderen.

Vertrouwen

is

een voorwaarde,

bestuur. Als je

ling niet

in

momenteel

meer met

je

zelfs

de basis voor een dege-

goed oplet

niet

hond op het

het bestemmingsplan van je

strand.

omgeving

bij

hun gemeente. Omdat wij gewend
zijn

hebben

het

is

inwoner' van

'de

Zandvoort! Wij willen dat de be-

woners meer betrokken raken

GROENLINKS
lijk

aalde-

nte aadsv rkiezingen zalzijn:

genomen

GBZ een pre. We moeten onze gasten (toeristen) op een goede wijze moeten ontvangen en faciliteren.
Gewoon een goede gastheer zijn. Maar ook onze eigen inwoners
mogen we niet vergeten. Kortom in de komende raadsperiode
zal er hard gewerkt moeten worden. Wij zijn er klaar voor. Wij

in politici

De oca eafd
kan

gegeven

zal

die, die

aanpassingen gewenst daar

slechts

betrokkenen. Enquêtes en inspraak

dus ook aandacht aan gegeven moeten worden. Goede sport-

Inwoners en ondernemers hebben recht op betrouwbaar be-

twijfelt.

de komende ge

zijn

zijn

een daaraan kan deelnemen en deze kan controleren. Besluiten

worden

voorzieningen vindt

stuur. Helaas

r

de sport

De organisatie en de regelgeving van het openbaar bestuur
Zandvoort moeten zo eenduidig en transparant

op
zal

nu

die

vdA

In

de inwoners van Zandvoort.

de gemeen-

wij

mo crate

is

Aandacht moeten

de ouderen onder ons. Aandacht

moeten worden aan onze jongeren. Vooral
is

het toerisme

WMO

orde waardoor de nieuwe raad daar niet zo veel werk aan

hebben,

Cultuurhistorie, bepalend

en onderwerpen

vrijwel niets aan

daaraan een halt wordt toegeroepen. OPZ doet dat bijvoorbeeld

OPZ

is

aan het voortzetten

hierbij

mag je

plotse-

Of ineens wordt

drastisch gewijzigd.

om met de bewoners te praten

en naar ze te luisteren, weet SZ hoe belangrijk

algemeen heerst er het gevoel dat men
wordt, dat
is

er

men wordt

afgescheept.

dit

is.

niet serieus

Over het

genomen

verschillende wijken

In

animo voor het opzetten van een wijkraad. Hierdoor

kan een centraal punt ontstaan tussen de gemeenteraad en

de wijken waarin problemen

zijn

gesignaleerd. Wij zijn hier

voorstander van. Om de plaatselijke politiek voor de inwoners

maken

GroenLinks vindt dat regels niet zomaar ingrijpend veranderd

aantrekkelijker te

mogen worden.

techniek te veranderen. Wij spreken veel bewoners die een

Eerst

is

duidelijk overleg

met betrokkenen

is

het noodzakelijk de vergader-

poging hebben gewaagd de vergaderingen van de raad

via

de radio te volgen, maar deze hebben snel afgehaakt omdat

CDA

Het

CDA Zandvoort

voorZandvoort.We moeten keuze;

maken en wij

willen daadkrachtig

rekening houdend

met uwen onze

wensen, gaan besturen. Wij
deverkeerdebe'
lege zijn

genome

sommige

wil zorger

wil-

en die de afgelopen 4 jaar door he.

Ook bestuurders moeten beter hun best doen
baar te

zijn.

Wie de raadsvergaderingen volgt

om

betrouw-

Wij

leest

een aan-

gaderingen en deze moeten meer

eenrijgingvan ernstige overdrijvingen, verdraaid e standpunten,

overhaaste generalisaties en

zelfs

aanvallen op de persoon zelf

Te vaak laten gemeenteraadsleden en

door emoties en gaan 'persoonlijk

wethouders

katten'.

zich leiden

Het geeft inwoners

zijn

voorstander van kortere spreektijden tijdens de ver-

het nu gaat,

is

'to

the point'

zijn.

Zoals

voor ons niet langer acceptabel. Deelnemers

aan een vergadering dienen
zetel

monologen houden.

sprekers veel te langdradige

maar aandachtig

niet onderuit te

te luisteren. Dit

is

hangen

in

hun

ons belangrijkste

speerpunt voor de komende raadsperiode.

.O

Gert Toonen

Crisis

of geen

crisis,

kljjkem2ieningen

wmveninvesteren^^
Js socialen
CL

Wm

huisvesting-

Stemmen op de PvdA

is

kiezen voor:

en zorg

ft

* efafin

t*i*&*

JD

Gemeente Zandvoort

waarom zou
Lijst

Lijst 2

i

m
Van huis

uit

de

is

VVD

OPZ

een ondernemerspa rtij, Het ondernemersloket en de bed rijf s-

Maar het moet meer.
Er is veel op de rit gezet in het belang van de ondernemers om de komende periode
te kunnen oogsten. Zoals bijvoorbeeld een extra lijndienst met de Amsterdam Beach/
Zandvoort aan Zee Bus die van mei t/m september vanuit en naar Amsterdam gaat
rijden. Nieuwe gasten met nieuwe nationaliteiten worden naar Zandvoort "gelokt". De
contact functionaris heeftal veel regelgeving terug gedrongen.

Marketing/ VVV draai inmiddels op volle toeren. Het verblijfstoerisme heeft nieuwe

impulsen gekregen en

zal

WD garant. De dynamiek

aantasten. Daarvoor sta at de
zal eerst

afgemaakt moeten worden wat nu

bijzonder

maakten

beter voorzien

hoge

in

prioriteit,

zichtbaar

wooncomfort

verder uitgebouwd worden. Dit zal het

in

is

groo: en

bl

ft

niet

o<ke'\maar

er

de steigers staat. De zee die Zandvoort zo

het strand zullen door een jaar rond exploitatie de aantrekkelijkheid

van Zandvoort nog uitdagender maken. Het centrum

gen niveau

leveren.

zal zich daarbij

aan passen en een

Behoud en uitbreiding van het groen heeft

al

Als onafhankelijke, strikt lokale partij staat

dat wij ons helemaal kunnen richten op

in

wil

wat
dat Zandvoort een zelfstandige gemeente

blijft.

als

de onze een flinke uitdaging. Daarbij past een krachtig en slagvaardig bestuur.

Met de VVD

in

om

de schaarse parkeerplaatsen zo

om

verveel je je nooit, ook

WD

zal veilig

eerlijk

daarom

WD

en comfortabel

mogelijk te verdelen,

lijst

zijn.

Daarom VVD

!!!!

Meer weten?
Dat kan. Ga naar www.opzandvoort.nl daar vindt
OPZ, de kandidatenlijst, wat

we doen

aangenomen door de

rl

wij besluiten willen

Ik

uitleggen aan inwoners en

en geen Benidorm

Omdat

wij

bij

het

in

een

fris

nemen van

of nee zeggen als

we

niet

in

klimaat.

weten waar het overgaat, en

bedoelingen vooraf du

op het

stille

dat bezoekers

idel ijk zijn

platteland nog

al

en

men

ben

Ni na

Versteege-Ojevaar lijstduwer van Groen Links. 4Jaargeledenhebikop

als

een

partij die eerlijk

Noord vind

ik

even belangrijk

als

het Centrum. Bewoners en ondernemers

belangrijk en niet alleen rond verkiezingstijd. Van overleg vooraf, ben

in

eens sterk kan ruiken,

in

vage voor

maar "ja" zegt.

en lawaai maken, maar dat het

muggen daar flink
altijd

zou zo graag weer

in

tijd

wat te klagen

steken, en je niet
valt,

en dat wind,

zijn altijd

een groot

roven de procedures.

een leefbaar en economisch gezond dorp willen wonen,

monumenten moeten

natuur en welzijn van dieren

ons hoofd zitten en niet

zijn

Ik

Cultuur en

ik

is

in

Zandvoort behouden

noodzakelijk. Jeugd

is

in

Zandvoortse

blijven. Je

stijl.

echt inzetten voor

heel belangrijk, niet alleen de

maar ook de oudere. De jongvolwassenen moeten in Zandvoort kunnen
wonen. Ik zoek een fatsoen lijk, open, du idel ken eerlijk bestuur.
GroenLinks heeft deze punten hoog in haar programma staan, daarom ben ik lijstduwer geworden. Bent u net als ik blij met deze positieve zuivere instelling, laat uw
stem dan niet verloren gaan, maar stem op lijst 6 GroenLinks.
allerjongsten
blijven

ij

circuit erbij horen.

www.zandvoort.groenlinks.nl

Ni na Versteege-Ojevaar.

Kom

en

vriendjespolitiek.

zonder hoge woontorens maar met kleinschalige bebouwing

eigen lijk "nee"wil,

soms "lastig" kunnen

langs een geiten boerderij kan fietsen, Kortom dat er

zand en een geluidje van het

stem OPZ!

Groen Links gestemd en achteraf was Groen Links mijn stem meer dan waard.

niet

zijn.

en niet via een proteststem vanuit een belangengroep

gelezen teksten, die moeten verhullen dat

Omdat wij weten

ook. Toch vra-

inzet,

6

voorstander. Dat leidt tot betere resultaten en voorkomt du re

besluiten precies willen

de raad willen komen, en dan twee heren te moeten dienen.

Omdat onze

bereiken. Lees de beknopte

Steun onze

open meewerkt aan het welzijn van Zandvoort. Zonder verborgen agenda, zonder

weten wat de gevolgen

Omdat wij een goed bestuur willen

uitgebreide informatie over

Downloaden kan

51.

GroenLinks heeft zich de afgelopen 4Jaar geprofileerd

zijn.

Omdat wij vinden dat we met andere overheden moeten overleggen, omdat we beseffen
dat we niet alles -als kleine gemeente -alleen kunnen doen.
Omdat weeën badplaats willen zijn met een eigen herkenbaarheid en historisch besef,

ja

27

GROENLINKS

raad en College uitvoeren, en ons niet laten

nemen diewe kunnen

betrouwbaar en integer

belastingbetalers,

u

we willen

Simonso23-57i

Lijst

beïnvloeden door georganiseerde privé-belangen ten koste van het algemeen belang.

Omdat

en wat

informatie of het volledige verkiezings program ma.
gen: Bel fractievoorzitter Ca

i

GBZ
ingezet beleid,

voor kleinere gemeenten

daadkrachtig voort.

Lijst 5

Omdat wij

is

doorgemaakt en is nu de op een na grootste raadsfractie in de Zandvoortse
gemeenteraad. OPZ is zakelijk, constructief en heeft hart voor de problemen die
onze burgers en ondernemers ra ken. Wij vertalen het behartigen van hun belangen
in politiek beleid. Met uw steun zetten wij dat ook in de komende raadsperiode
groei

de Zandvoorters zo groot mogelijke parkeervrijheid te

Zandvoort met de

Dat

OPZ is niet zomaar uitgegroeid tot de tweede partij in Zandvoort. Dat heeft alles te
maken met onze inbreng op alle beleidsterreinen. OPZ heeft een gestage en solide

een

maar zal nog meer aandacht krijgen. De wens van de medeburgers zal
de besluiten die worden genomen. Een nieuw parkeerplan ligt pan-

klaar en heeft tot doel

geven. Wonen

OPZ voor de belangen van alle
On afhankelijk, dat betekent
het belang van Zandvoort is. OPZ

Zandvoorters; jongen oud, bewoners én on der nemers.

zijn in

waarbij gestreefd wordt

op

ik

naar het lijsttrekkersdebat op

i

maart 20.00 uur

in

De Krocht

i

iw

Zandvoort stemt 3 maart!

stemmen?

partij

zie voor meer informatie
over de verkiezingen www.zandvoort.nl

Lijst 3

4

Lijst

CDA

PvdA
De PvdA heeft

in

een groot aantal jaren bewezen een stabiele factor te

de gemeenteraad, ook
sitieve blik

we

als

de voorstellen beoordeeld.

is

nieuw

beleid ontwikkeld. Niet van

bovenaf opgelegd, maar samen

u

met de mantelzorgers. Wethouder
weer het contact gezocht; of het nu gaat

zoals bijvoorbeeld

die periode telkens

in

binnen

het college zaten. Altijd

veel terreinen van zorg, welzijn

met de belanghebbenden,
Gert Toonen heeft

In

in

kunnen merken. Op

van het college en dat heeft
en huisvesting

zijn

met een pode huidige periode maakt de PvdA deel uit

een keer niet

over kunst en cultuur, onderwijs, vrijwilligers beleid of subsidies. Partijen roepen nu:

op ons stemt, gaan we met

maar de PvdA doet dat al. Op het
Denk aan verhoging
langdurigheidstoeslag.fïnanciële ondersteun ing van jeugd voor deelname aan sport

'Als u

u in gesprek',

terrein van sociale zaken zijn veel verbeteringen aangebracht.

en cultuur.
regels

Zandvoort
Wat kunt

11

van het

bedenkt:
nog steeds geen goed parkeerbeleid

Een hele klus,

Dat

er

regels,

meer

service". Jeugdbeleid,

ouderenbeleid

andere beleidsterreinen onze invloed aangewend.

zijn

gemaakt,

als u

is,

en dat de huidige tarieven veelte hoog

€ i.2 miljoen is er uitgegeven aan de planontwikkeling Middenboulevard buiten
nog de aankoop van appartementen van uw geld, en dit alles tot op zonder en kei resul• Dat we een tweede parkeergarage krijgen, waar geen en kelefinanciële dekking
De kruising Tolweg/Haarlem merstra at werkelijk een kolderiek drama
is!
Het kunstgrasveld van s.v. Zandvoort doodgezwegen wordt! U 50% meer mag
gaan betalen voor het rioolrecht.
zijn

taat!

tegenoverstaat!
•

wordt hard gewerkt aan het verminderen en vereenvoudigen van de

Er

onder het motto "Minder

en gezondheidszorg hebben voortdurende aandacht. Uiteraard hebben wij ook op

CDA verwachten?

Dat wij de verkeerde beslissingen die de afgelopen 4 jaar door het College
zover als het nog mogelijk is, te repareren.

Wat kunnen

wij

met uw steun waarmaken de komende 4 jaar?

CDA Zandvoort voor
Het verantwoord investeren

Verantwoordelijkheid nemen, hier staat het

een levendiger en groener Zandvoort
Zandvoort, dus

omgaan met

Het creëren van
de BADPLAATS

in

het gemeenschapsgeld als een goede Rentmeester

•

Vrij

parkeren voor Zandvoorters en huisvesting voor starters.
Crisis of

geen

crisis,

de PvdA

blijft

investeren

noodzakelijke voorzieningen als

in

nog véél meer
met UW steun!

Dit en

sociale zaken, zorg, welzijn en huisvesting!

dit

Lijst

is

te realiseren.

Onze kandidaten

voor en doen

8

Lijst

7

zijn er klaar

D66
Al sinds

haaroprichting

sen burgers en

in

1966 benadrukt D66 het belang van een open

politiek. Uit recent

niet (lokaal) gaat

stemmen

onderzoek

(65%!) te

maken

Zandvoort

is

wél geïnteresseerd

van het openbaar bestuur

in

in

is in

vier jaar hebben wij ons vaak geërgerd omdat wij als eenmansfractie
hadden en zoveel problemen zouden hebben aangepakt als wij de
macht hadden gehad iets tegen de grote partijen in te brengen. Het oeverloze ge-

De afgelopen

men

zoveel ideeën

met het feit dat men de opvatting

heeft

heeft dat de "politiek" niet echt geïnteresseerd

relatie tus-

dat de belangrijkste reden dat

blijkt

dewensen van de mensen. D66

Zandvoorters. De organisatie en de regelgeving

Zandvoort moeten zo eenduidig en transparant

zijn

dat

iedereen daaraan kan deelnemen en deze kan controleren.

praat, al die

"oude koeien" herhaaldelijk

doen. Gezamenlijk moeten

D66 Zandvoort

wil duidelijk zijn over

d ragen. Zandvoort zal het de

de verwachte korting op de rijksoverheidsbij-

komende

met € 800.000

jaren het

tot

€ 3.000.000

minder moeten doen.
Weinig politieke partijen spreken

wordt, maar dat
te

open lijk

wil dat hieroverwordt gediscussieerd.

D66

zal zich

de kerntaken van de gemeente zodat de impact op inwoners zo

concentreren op

klein

mogelijk

blijft.

Het geld dat de gemeente te besteden heeft, is geld van de inwoners. Een goede afstemming tussen raad en bevolking hoort daarb D66wil Zandvoorters betrekken
ij.

bij

de besteding van

dit geld.

er

de sloot halen, de onnodige

ruzies, het

genoeg!

óók prettig wonen. Wij

in

We

moeten het immers samen

niet alleen zorgen dat dit

te horen. Alleen zo

blemen, brengen wij het

over.

straks

D66 Zandvoort

we

komen en hen aan

we

Vervolgens bespreken wij het en
hier

uit

niet naar elkaar willen luisteren. Wij vinden het nu

Wij willen als Sociaal Zandvoort eindelijk eens een stem geven aan de inwoners van

deze gemeente, die niet langer genegeerd wordt.

zijn

weet

je

als er relevantie

een

gewend naar de bewoners toe
wat er onder de mensen leeft.
heerst

te zitten. Wij

zich

in

partij te

die

stemmen. Hoe

onze partijpolitiek kunnen vinden, hoe meer wij kunnen be-

reiken voor

onze

Bent

met ons programma eens,"stem"dan op

het

de aangedragen pro-

vertegenwoordigen de bewoners,

onze partijideeën/-ideologie ondersteunen door op onze

u

bij

de gemeenteraadsvergadering. Hiervoor hopen wij er

met meer dan één man

meer mensen

fijne toeristenplaats

kiezers.

Sociaal Zandvoort.

Daarom!

Volg het gemeentelijk nieuws en meldt uaan voorde nieuwsbriefwww.zandvoortnieuws.nl

GEEN
Belastingverhoging

maar

BESPAREN GROENLINKS
GroenLinks

tegen verspilling van uw belastinggeld!
onder meer bereiken door:

is

Dit willen wij

Minder personeelslasten, een kleinere efficiëntere gemeente organisatie
Minder dure interim-krachten, kennis zoveel mogelijk in huis houden
Minder extern onderzoek, geen onderzoeken die niet doelgericht zijn
Minder juridische kosten, door beter overleg met de burger
Minder rentelasten, door voorzichtig en afgewogen te investeren

Praat

GroenLinks kandidaten
Lijst

mee

in

de Groenlinks Huifkar,

tijdens de verkiezingsmarkt 27 februari

6

1. Virgil

Bawits

2.

Cees van Deursen

3.

Karel Hulshof

Post
Marcel Heinsbergen

4. Erik
5.
6.
7.

Theo Parée
Coen Bleijs

Mariene Sjerps
Jopie Waterdrinker-Boon
10 Nina Versteege-Ojevaar

8.
9.

GROENLINKS
ZIN IN DE

TOEKOMST
www.zandvoort.groenlinks.nl

Zandvoortse Courant

COLUMN

ALLE PARTIJEN

hij

en ook niet "waar

vöof de

rrgrk
Vixirj/ Je

v.tct

apgt-r-pkï gajn'

WD

"i

worden.

djji ïrt itsrk.

Nw,

irnrVön*f i

iv

dr iifgpiciprnjjrrn in
vin ISjDQC nV

dr bcbcurjvdf

lisif-n

igemttf-nj-aan

hun oproepkaart

hebben verscheurd.

*'dn ZjikIwchmI,

buhülvü

-Liveild!»!, tip.

Er

werd

kan

diverse

staan genoeg
nieuwe namen. Alleen

de Ouderenpartij voerde

met

alles

om

te gaan". En

geen

door

verjonging

Van Deursen (GroenLinks)

(ook geen veroudering] en

de Algemene

spande de kroon met de

ook Gemeentebelangen

opmerking: "Totaal geen

Zandvoort koos niet echt

neem

voor vernieuwing. Volgens

in

uitlaten

van honden op het strand

verstand van, dus

ik

aan dat het wel goed

zit."

en de mogelijke uitbreiding

Göransson (VVD) stemde

van festiviteiten

van schrik verkeerd, wat ze

in

en rond

lastige

onderwerpen, zou

je zo zeggen,

maar onze

raadsleden slaagden er
er

in

met een spervuur

lf; d«C dfndcmemrrï rijn
nog nicC Inreden met mi willen
rmr Mine' ii{*i d*
videre

er

een

Hft prgc

Babylonische spraakverwar-

hier

ring van te

WD

rr-grl.ngrii, r ir iimi

de letlbjjrhtid

Op de

verwarrend, dat het "te zot

was om op deze manier

Verordening en

passingen

aan amendementen

ka^H*

vdi! iSe

g.i.in

van

inwoners.

oog heeft voo* de bebrvgen vin Inwonen en een dam
wil opwerpen tegen oneerlijke verdeling van lastenen kosten: OPZ.
De

direct

overigens

ruiterlijk toegaf.

Gelukkig slaagde burge-

meester Meijer er

in

om

de vergadering niet hele-

de politieke barometer
steken
straks

VVD (6) en OPZ (4)
met kop en schou-

ders boven de andere partijen uit.

D66

Door de komst van

zal er

splintering

een verdere ver-

komen en dat

is

de hand te laten

geen goed nieuws voor de

moet volgens diverse partijen eerst meer inspraak komen van burgers,
iets waar we bij andere
besluiten gek genoeg niets

andere zittende partijen.

maal

uit

I

ojïper-piikce (jeïjroeïd

raar J6.000 m' twboifimd tn 15
Jjjrrncr ten «chte pjrly^Dne jjh hel
twde-ii. Prachcifl woord* b«rGkk*n*n.
ri.i.i
.val li-vo-n hr;t Kr ifihanr-ri

dat de raad wel een

paar frisse neuzen

gediscussieerd over aan-

om

opjw-rvlnklf far%

lijk

kieslijsten

de strandpaviljoens. Geen
voc* h*[ groenste deel van
rxivrngnnornndr mdivni-Tfrs ^ijn
rrtÈ( Fttedewerkihii vin dé WD, de
gtmegjugiijli*

Strandharrca

omlaiq oftaiarv

d*iid^Sijk nirt.

Ethw

het

gebruiken.

dan vooral over het

bHj tVllJfH

UIlk^'lllMlI'l-'y IMl ,1-ldLT^

we

nu eigenlijk over hebben".
CBZ'er Draijer vond het zo

len

dr Gcrntrnlf bsl«1«ngeji.

-2iji*
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week de gemeenteraads-

Plaatselijke

frndvcrimi jgndcff ïtrjnd. circuit

08

en toevallig vorige

vergadering volgden, zul-

Zand voort, fijnste plek om te wonen, en dat
moet zo blijven! OPZ helpt daarbij-

nu moest besluiten

Inwoners van Zandvoort die
twijfelden of ze gaan stem-

men

EEN POT NAT?
\A Jcirf-I-Li-^LJ il nu-: dwïkhijr
tn övéflm fiocJi daarbij.
fci*»' ni^m^nd wJ dnr ^rnp^g^wijï

.ER

"Totaal geen verstand van"

ZANDVOORT

ZjnduHHl vaar inwoners önteêFbür
wofdi. warwieer iede-j* keer maar

•

POLTIEK

p*rïlj dit

Zo vond WD'er Kramer het
"een vertoning

BETROUWBAAR & INTEGER

in

de raads-

zaal", waar hij niet aan mee
wenste te werken. CDA'er
B
ijs wist niet waarover
I

GBZ

maken.

li

lopen. Er

Ondanks
geval!

men

alles,

stem

Want nu

in

niet

ieder

stem-

isstraksookniet

zeuren, zoals op een

m

is

£

verwoord op de pos-

m

overhoren.

perfecte manier

Het werd tijdens deze

tervan Superpolitics

c

genante discussie duide-

(morgen

1

Gij 5

in

Neuf].

de Rood e

ten heeft in

Zandvoort

Praters en Doeners.

GOED
BETER

ZANDVOORT

WWW.GBZ.NU
j>

H et ka bine t

is

gevallen

Kan ons land e indelijk
weer opstaan
kabinet Balkenende blonk uit in drie dingen: méér uitgeven, méér schulden en
belastingen. De VVD maakt andere keuzes. En daar gaan we in zandvoort en
Bentveld mee beginnen. Geen zinloze bureaucratie, geen flauwekulsubsidies en
geen greep in uw portemonnee, stem daarom ook op 3 maart VVD lijst 1.

Dit

méér

Kies voor duidelijkheid

Stem VVD

lijst 1

U kunt

niet

altijd alert zijn

Woon
yjipUuHii

jm

i

Veilig

i

SENTINEL^ff ALARM

b,v,

24 uur 365 dagen services
023 5291987
li^TT?Vp-Q

Q.

t-vend doö'

www.sentinelalarm.nl
ijle

N**tr1i'rfse

v.nf-

^^.*-f_

Zandvoortse Courant

nummer

•

08

25 februari 2010

•

HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

-nmtk

itttfttijm

Somber, nat en kans
op veel wind

teksten foto Nel Kerkman

De scheiding tussen de intens koude

Wat

zijn er in

Zandvoort toch veel mensen met artistieke

gaven. Daar hoort ook Else Dudink beslist

maar net kon

bij.

Toen ze nog

3

gedichtenbundels,

hand uitgekomen. Haar

laatste boek, dat ze deze keer niet

eigen beheer heeft uitgebracht

in

maar via een

uitgever,

moeten

Geboren

bij

Bruna Balkenende an de Grote Krocht. Het

42 korte verhalen over het dagelijks leven

De

zee.

titel is

in

als

jongste van een gezin met io kin-

om

deren vertelden ze elkaar voor het slapen gaan
verhalen. Else vertelde

altijd

sprookjes over dieren.

jaartoenzeeen leeg boek kocht en bedacht:

Ik

Zij

om

Amsterdam

in

Zandvoort

had ze diverse baantjes

als

Zwitserland, Londen en

was erg

leuk

om

leeftijd

"Een heilig moeten, het

een stuk van mijn leven dat

is

boeken

hoort." Buiten schrijven, illustreert ze haar

van

Else naar Dichterskring'De

kwam wonei

waar gedichten van

kindermeisje

kritiseerd

"Dat

Parijs.

met

goed

te doen en

veel plezier,

lief

diep

bij

zee'

dat

ik
ik

om

in

op

zand'."

de tuin te

beschrijft ze

en

oma

meer

omheen. Dat was
ze, via

Nederlands aan an-

derstaligen die hun spreekvaardigheid

Dudink

bedrijvige Else doet. Zo

te helpen.

In

hoofd

de

heerlijk

haar nieuwe boek

onder meer haar tuin met de volgende eindzin-

nen: "Wij zaaien en zien het groeienen bloeien.

De oogst

is

is

nog

niet alles

wat de

ze sacrale dans leidster.

Deze dans wordt ookweldesacred dance of meditatieve

dit keer

Haar vijf kleinkinderen vinden het

zijn

is

en ken nis van de Nederlandse taal willen
Else

Zandvoort Moord

weer een concept voor een nieuw boek met

zit al

er

plezier

ver beteren. Maar dat

eigenaar van een

om haar energie daar aan te geve
"Het is best moeilijk om in zandgrond iets te telen. In mijn

Ze vindt het heerlijk

titel 'Telen

ik blij

bescheiden. Verder geeft

zien iedereen verspreid over Nederland

in

titel

goed en

heel

het Gilde-Samenspraak Haarlem,

woont. Daarbij heeft ze haar droom kunis

waar Ada de

mijn hart ben

gekozen ben. Niet omdat

in

van dichten houd. Het

met veel

de banden aan tetrekken aange-

manege

Eglantier'

niets voor mij geweest", zegt Else

men met haar familieleden (om de
6weken)perdag2okm.Datismeer

de

meer

is

maand gaat

elkaar gelezen en be-

won.'Ada doet dat

een natuurmensen wandelt sa-

me

bij

met pen-

zelf

nieuwe

is

een

dans genoemd. "Helaasisin Zandvoort deze dansuiting

maar wat

niet
Reiki

kerk

niet

bij

Else.

nog

er

Bovendien

is

ze

het jeugdhuis achter de Protestantse

in

TaiChi. Naast

al

is

moeten gestut worden onder hun

Belangstellenden

die kleine depressies zuid-

westvan

Frankrijk

men dan

pal naar

in

en ko-

zuidwest

maand workshops

in

poëzie

een vrijwillige bijdrage die ze aan een goed doel schenkt,

mogen haar

(1980} uitgenodigd
in

om

tijdens

de Boekenweek een lezing

de Zandvoortse bibliotheek te verzorgen.

Zijn

optreden

ken nis wil

hij

behoorlijk

wat water

(en

altijd bellen

Cumulatief hebben

millimeter water gehad.

in

het thema van de week: Jong

der het motto Titaantjes, opgroeien

in

de

zijn, dit

on-

letteren.

in

Duinrand

een

in-

op het Boekenweekthema:
Hij

in

de letteren.

studeerde Nederlandse

Taal- en

Letterkunde

Nijmegen.

Hij

is

in

gespeciali-

Het motto Titaantjes isont-

'Jongens waren we - maar

seerd

leend aan het gelijknamige

aardige jongens',

kunde en de historische

man. Lezen

is

tijdverdrijf.

Onder de vlag

uit

Weinigen van zijn leeftijd
hebben zo een diepe kennis

de Nederlandse literatuur:

over de schone letteren. Deze

hij

verhaal van Nescio

dat begint

uit 1918,

met een van

de beroemdste zinnen

interviews

Ook kan de wind verrassend
uithalen en men moet
even rekening hou-

zelfs

met

Op zaterdag

is

7-9 graden.

het dro-

blijft

is

rich-

fel

vrijdag

regent het periodiek en
het zacht

sneeuw komt

we de

week zo'n 40

bijna voorbije

Ook donderdag en

den met stormachtige perikelen.

Wanneer

exact en

hoe hard het precies gaat
waaien

is

nu niet te zeggen.

maar de zondag geeft
opnieuw neerslag van be-

van het te volgen baanvak

overgang naar

van de storing. Trekt de rad-

ger,

tekenis. Een

echt lenteweer

is

trouwens

niette realiseren voorlopig,

Dat isvolkomen afhankelijk

draaier 50
lijker,

ki

lometer ooste-

ofjuist westelijker, kan

maar koud wordt het even-

dat een wereld van verschil

min voor pakweg

zijn

5

maart.

De kans op maartkou
juist veel groter na

is

een

voor het op te treden

wind beeld. Maar diegenen
die

hun strandtent willen

gaan opbouwen zouden

koude winter.

er verstandig
In

de jaren tachtig en

negentig was het

in

zo'n

aan doen

om

daarmee nog maar even

te

wachten.

80 procent van de gevallen te koud

(023-5730186).

over

dan toch weer een keer

in

maart

Misschien

is

Meerweer

is

erop

www.weerprimeur.nl

het weer

voor de komende dagen

met

schrijvers.

teractieve lezingtoegespitst

Opgroeien
past helemaal

delen

pal

niet uit te sluiten dat er

na een koude/strengewin-

in bibliotheek

de loop van het week-

Nederland trekken. Het

ter.

Jonge Neerlandicus

Bibliotheek Duinrand heeft Neerlandicus Rutger Martens

In

einde gaat een depressie
waarschijnlijk

Engeland en Nederland.

Deze raddraaiers kunnen

deze activiteiten heeft ze ook nog

haar thuis een keer per

en mandala tekenen te organiseren! Het enige wat ze vraagt

weelde aan peulenen doperwten. De takken van de fruitbomen
vracht. Voor het invallen van

kan komen," vindt

is

Master en doet

mee aan

tijdom

weinig uren maakt de
laatste tijd en het is dan
ook ronduit somber op de
meeste dagen.

tingonze omgeving.

de poespas

bij

gevolg

richting Zandvoort.

COR(ondernemersraad)was.Else

nen verwezenlijken. Ze

dan ook lage

millibar. Als

straalstroom draaien

lijke

men

niet

eigen volkstuin

blijven

ggo

van de nog steeds zuide-

dat de zon

meegedaan aan de wedstrijd

niet

om

meters

waarden aangeven van 980
tot

is

natte

in

is

als

herfstachtig.

Opvallend

ook wind) meene-

'Dichter

en leed

Gran Dorado/Center Parcs

deze week. De huisbaro-

later

Zandvoort waar ze ook actiefin de

bij

wel te kenschetsen

worden. Samen met Ada Mol

heeft ze

voor mijn talen." Later werkte ze 17
jaar

lachen.

tekeningen. Het tekenen geeft haarveel ontspanningen

een leuke bijkomstigheid. Een keer per

in

de beurt

was zeven

ga schrijven. Haar

hartelijk

Schrijven en poëzie zijn voor haar zoals ze het zelf verwoord:

zeer toepasselijk voor Else: horen, zien en

ig68 op 19-jarige

in

boven

het zuid-

in

ten noorden van Nederland.

is

zijn

een dorp aan

schrijven.

Voordat ze

iets

Nederland en omgeving

Amsterdam

in

oudere broers en zussen moesten daar
te koop

nog steeds

Actieve depressies heb-

ben het juist gemikt op
Heilig

zijn er al 8

kinderboeken en een autobiografische roman van haar

ligt

de wijntobbe. Mijn droom

in

echt geworden."

schrijven wist ze dat ze schrijver en dichter

wilde worden. Ondertussen

westen

de vorst gaan de laatste druiven
is

vrieslucht

noord Europa en de zachte subtropische lucht

Dudink

Else

in

de moderne

zijn

letterro-

favoriete

van 'Leesgierig' verzorgt
interactieve lezingen en

Martens komt op

15

naar Zandvoort en
zing begint
Kaarten
alle

zijn

om

a

maart
zijn

le-

ïg^ouur.

verkrijgbaar

bij

Temperatuur

vestigingen van biblio-

theek Duinrand en kosten

Max

9

9

7-8

€

Min

5

6

3

2

Zon

20%

20%

20%

20%

meer informatie op www.

Neerslag

65%

85%

40%

90%

bibliotheekduinrand.nl.

Wind

zzw.4

zw. 4

zw. 4-5

o.3-4

5

(niet leden

toegangsprijs

€

6,50).

is

inclusief

een consumptie.

Kijkt u

De

6

voor

w&

pluspunt

Locatie Noord

I

Flemingstraat 55
2041
Zandvoort
023 574 03 30

VW

Wijksteunpunt
Zandvoort Noord

|

Tel:

Intuïtief Tekenen & Schilderen
Woensdag 9:45 - 21 :45 uur
I

3

maart-

14 april

Di gitale Fotobewerking
Donderdag 20:00 - 22:00 uur

-

25 maart

29

april

Website bouwen en onderhouden
Woensdag 20:00 24 maart - 28 april

22:00 uur

Zelf Kleding

maken

Dinsdag 20:00 -22:00

Ook

uur.

voor beginners!

Pilates
Zaterdag

11:00- 12:00 uur

Zwangerschapsyog a
Donderdag

9:30

I

-

uur

21 :00

Koeking 4 kids
Donderdag 15:30-

Workshop

Spirituele
Woensdag

17:45 uur

maart-

10

6 Bijeenkomsten

Zelfacceptatie

20:00- 22:30 uur

14 april

metTineke Buijtenhek www.

I

0voorieielf.nl

Dansmiddag voor senioren
vrijdag 5

Ook

al

maart 14.00-1 6.00 uur

bent u wat slechter ter been en doet u maar één dansje.

Kostprijs

€

per keer inclusief consumptie.

3

U kunt nog instromen met

korting bij:

Engels
donderdag tot

I

5 april

I

3:00

-

-

:30 uur

I

5:00 uur

Aquarelleren
dinsdag tot

I

3 april

9:00

1

I

Max

Yo gActief
donderdag tot

I

april

20:00 - 21 :30 uur

I

een onstuimige

zich thuis niet
I

9:00

- 20:30 uur

voelt. Hij

Boetseren en Beeldhouwen
maandag

is

en gevoelige jongen die

Spaans
woensdag

9:30

begrepen

ontsnapt aan

het dagelijkse leven

- 22:00 uur

Spreekuren Steunpunt

OOK

Zandvoort;

Medial: Bloedafname maandag en donderdag

Loket Zandvoort

in

-

I

1

I

1

uur

.00

.00 uur

I

5.00 tot

I

en onvoorspelbaar

6.00

hun

als
op de even weken: Dinsdag 15.00-16.30 uur

op de oneven weken: Dinsdag 19.00-20.30 uur
Sociaal Raadslieden: elke vrijdag 9:00-1 0:30 uur

De

acties.

wilde wezens verlangen wanhopig naar een

leider,

worden. Wanneer
Vooi

Max

belandt op een eiland

waar hij mysterieuze
en vreemde wezens
ontmoet. Hun emoties zijn net zo wild

u kunt een wijkmeester

de spreekkamer, elke dinsdag van

De wijkagent

-

op het gebied van wonen, welzijn en z

De Wijkmeester van de Key
raadplegen

8.1 5

informatie en advies over voorzieningen,

instellingen en regelingen

Elke donderdag van 09.00

in

de wereld waarde wilde wezens leven.

hij

net zoals

Max

graag koning wil

tot koning wordt gekroond, belooft

een koninkrijk te creëren waar iedereen gelukkig kan

informatie en inschrijffor

hij

intzandvoort.nl

zijn.

Max komt er echter al gauw
is om koning te zijn.

eenvoudig

achter dat het niet zo

nummer

Zandvoortse Courant

f
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belastingaangifte

Binnenkort moeten de belastingaangiften

Af

Heeft u tips? Mail dan naar senioren@zandvoortsecourant.nl

bij

teur van de belasting ingeleverd

zijn.

bij

de inspec-

Net zoals de afgelo-

pen jaren kunnen inwoners van Zandvoort met een laag

inkomen hulp

Dagbesteding voor senioren

Geschoolde

Donderdag

maart

11

start

OOK Samen met

een dagbeste-

dingsproject voor oudere Zandvoorters die behoefte heb-

ben aan contact met leeftijdsgenoten. Ook Samen vult

zodoende een gat op waarin een groep ouderen
nadat op

1

januari jongstleden geen indicatie

afgegeven

het kader van de Algemene

in

OOK Samen

Ziektekosten (AWBZ).

wil

is

gevallen

meer wordt

Wet

Bijzondere

hiermee met een

Ook Samen brengt men

Bij

de dag door alsof
is.

Gezellig

met

men

thuis

elkaar koffie

ondernomen. Het dagbestedingsproject start donderdag

om

n maart

duurt elke keer tot 16.00 uur

wordt er gezamenlijk gege-

en

10.00 uur en

de algemene ruimte

is in

vrijwilligers

vervoer naaren van Pluspunt

de belastingaangifte voor

Rijnland of gemeentelijke hef-

met

Zand voort se ingezetenen
met een lager inkomen, alleenstaanden maximaal

tingenen of u bijvoorbeeld een

Een ge-

7,50 en dat

is

inclusief het

en de maaltijd. Ouderen

bijgestaan door vrijwilligers,

een laag inkomen kunnen,

begeleidt het project. Naar

met

uitbreiding van de groep
vrijwilligers

wordt nog ge-

hulp, een

bijzondere

bijstand aanvragen voor dat

bedrag.

zocht. U kunt zich daarvoor
bij

Amber van

OOK Sa men

iseen

samenwer-

Pluspunt bieden

komen

in

€ 20.000 en echtparen maximaal € 30.000. U kunt hier-

Pluspunten
U kunt zich voordedagbeste-

OOK

OOK Zandvoort.

Zandvoort, het steun-

de

punt voor heel Zandvoort,
voert het project uit.Erwordt

nummer

ei-

nauw samengewerkt met

vastgesteld op

dagopvang van ZorgContact.

via

023-5719393. De

gen bijdrage

is

vrijwilligers kijken bij

geworden

die dit jaar 55 jaar

zijn,

aanmerking kunt komen

u in

voor kwijtschelding van de

Op

is

Prinsjesdag

in

de

2009 kondig-

AOW

per 2011 te

mensen
meteen partnerjongerdan 55
aa De ANBO heeft deTweede
laten vervallen voor

volgend jaar

kwam ook

Toonen

ieder geval

is hij

actief en daar gaat het

Mensen aanzetten om

iets

Onder toeziend oog van

met

ini-

om

een
is,

kijkje

maar

in

project.

bij dit

bij

een

arts.

der Pol, Hubert Habers en

getest, gevolgd door een ba-

Eerst

vrijwilligers,

werd een

vragenlijst

ingevuld, daarna

werd de

hulp

bij

bond wenden voor

de aangifte.

is

van

Klijnsma van

SZW

Kamer

weten dat zij
De AOW-

laten

heeft de

dit voorstel intrekt.

partnertoeslag wordt

2015

in

helemaal afgeschaft vooralle

nieuwe AOW'ers. Het kabinet

Kamerverschillendekeren ge-

heeft dit

wezen op de onredelijkheid
en onrechtvaardigheid van

vanwege deverdergaandemdividualiseringen deemanci-

dit voorstel. Staatssecretaris

patie van

al in

1995 besloten

vrouwen.

lanstest, reactietest en

een

echte werk. Een wandeltest

op. Aan de

om

taten werd een persoonlijke

zoveel mogelijk rondjes

te lopen

in

een bepaalde

gevolgd door een

hand van de

resul-

uitslagbespreking gehouden,

opraaptest. Lenigheid, been -

tijd,

pitti-

waarbij advies voor een even-

kracht, armkracht, zitten en

ge interval, waarbij je steeds

tueel geschikte sportbeoefe-

kwamen ook aan

sneller van pylon naar pylon

reiken

Minder zorgpremie voor
dubbelgepensioneerden

Hierna

werd de handvaardigheid

een team van

tot deze

zich

sport te gaan doen.

terecht

tiatiefnemers Steffen van

werd een parkoers afgelegd.

u

Pluspunt

een resultaat van weer een succesvolle po-

dehet kabinetaan departnertoeslag

heeft een grote

nemen en gaf toe dat zwemmen meer zijn ding

bij.

de belastingaangifte

bij

lobby van de ANBO.

r.

februari aan de beurt. Gert

dan verder

hulp

€io.ANBO-leden kunnen

AOW-partnertoeslag
van de baan

litieke

toeloop aan deelnemers opgeleverd. De Zandvoorters die
zijn

de

Het schrappen van de AOW-partnertoeslag per 2011

de Korver sporthal. De verstuurde

nog geen uitnodiging ontvangen hebben

kersvan het Loket Zandvoort
hier

belastingaangifte tevens of

dingsgroep aan melden

Desgewenst helpen medewer-

vraagt voor deze bijzondere

te Zandvoort, ZorgContact,

ouderen adviseur op telefoon-

Hoogheemraadschap van

de toeslag chronisch zieken.

Plusdienst, telefoon: 5717373.

mer

023-5717373.

het

aanvraag kunt indienen voor

voor hulp aanvragen via de

De

uitnodiging aan personen tussen 65 en 75 jaar plus die-

genen

bij

kingsprojectvan de gemeen-

een grote groep deelnemers hun

is

testen

hulp

Tetterode via telefoonnum-

de baan. Het

fitheid

Waterschapsbelasting van

€

55.

specialiseerde beroepskracht,

Galmtest groot succes
Afgelopen zaterdag

van

belasting aangifte.

de Flemingstraat

ten en diverse activiteiten

drinken, bijpraten en zorgen

voor gezelligheid. Tevens

met de jaarlijkse

van het Pluspuntgebouwaan

aanmelden
passend aanbod komen.

krijgen

ning. Een zeer geslaagde

dag

Goed nieuws voor een aantal dubbelgepensioneerden.
Dat

is

de Vakterm' die

men

gebruikt voor

mensen

die in

potentiële nieuwe leden

Nederland wonen en die zowel een Nederlands wettelijk

aanleiding gaf tot een twij-

de lengte en het gewicht

samen leverden een maxi-

voor de diverse Zandvoortse

pensioen, bijvoorbeeld een AOW-pensioen, als een wette-

men

noteren en dan begon het

maal aantal van 45 punten

sportverenigingen.

bloeddrukgemeten en

alsdit

felachtig resultaat kon

bod.

Nog even tussendoor

Meer

moet

lopen. Alle onderdelen

55-plussers aan het

met

lijk

pensioen vanuit het buitenland ontvangen.

Dooreen

werk

Raad heeft

me van

jaren

Economische

tempo

2016 de arbeidsdeelna-

markt zouden participeren. De arbeidsparticipatie

door het CPB berekende

als doel gesteld

dat

onder 55-plussers

voor deze leeftijdsgroep ge-

premie te betalen. Het gaat

haald worden,

vooral

om mensen van wie de

AOW

belangrijk lager

De

in

Sociaal

de zo- tot 65-jarigen op So procent

ligt.

Om

dat te

is

de

af-

gelopen jaren voortdurend

in

bijna

hetzelfde

doorzet, kan

streefcijfer

het

van 58 procent

gestegen. Van minder dan

2009 participeerde 47

overgenomen

willen werken, ook daad-

werkelijk op de arbeids-

is in

halen zouden nog meer 55-plussers aan het werk moeten.

In

is

de pe-

arbeidsparticipatie van de 55- tot 65-jarigen

riode 2001-2009 flink gestegen.

uitspraak van het

Europese HofvanJustitie.dat
uiteraard

De

bijna 50 procent

wanneer

procent van de 55-plussers

zijn

opdearbeidsmarkt.Dit zou

sers die

kunnen

alle 55-plus-

aangeven dat

ze

35 procent

procent

in

2001 naar 47
2009. Als deze

in

ontwikkeling de

komende

rugwerkende krachtverleend
tot de

datum van het

van het Hof van

arrest

Justitie: 18

Den

juli

2006. Dat betekent dat

Bosch, hoeven dubbelgepen-

alle

aanslagen die op die da-

door het Gerechtshof

s

in

ioneerden onder voorwaar-

den voortaan minder zorg-

is

dan

turn nog niet

'on herroepelijk'

vaststonden, voor herziening
in

aanmerking komen. Het

gaat dan

om

aanslagen die

de Belastingdienst nog

Vooral de 60-plussers par-

het buitenlandse pensioen,

definitief

ticiperen relatief weinig op

Staatssecretaris De Jager

aanslagen waartegen

de arbeidsmarkt.

heeft voor de wijziging te-

zwaar hebt gemaakt.

niet

had vastgesteld, of
u be-

^D

in -

en verkoop

Karim en

Het Pakhuis,

Behang- en

GEMEENTE BELANGEN
ZANDVOORT

merken

reparatie alle

Occasions

ZANDKORRELS

GBZ

APK

Onderhoud en

MAAKT HET VERSCHIL,

Mo

ALS U

www.autobedrijfkarimo.nl

IN

ZANDVOORT VOORUIT WIL.

een kringloopwinkel

schildersbedrijf

waarvan

Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54

uw

Vooral

264.

behang-,

is!

259
t-en

F.

023-5733793

E.

CD

Zandvoort

T.

www.gbz.nu

023-5733792

autobedrijfkarimo@planet.nl

Kennemerweg

www.arnoldnijkamp.nl

VAN AACKEN

bij

alle

De winkel

levering en plaatsing alle glassoorten.

OoKvoonw

NU OOK:

-

023-5720480 06-41374921
e-mail: aacken@kpnmail.nl

2>f»eeialtet

tel-

weten over kunst?
Drs Liselot de Jong start

computergebruikers.

16

Met

maart een nieuwe

cursus

06-44696001.

Take Five

in

aan Zee, Zandvoort.

garantie en KvK.

Info:

06-4844:023;

www.kunstinvorm.nl

02V57 BOéQ

Autobedrijf

voor al Ww bloemurerken.

Huurwoning gezocht
met 2 slaapkamers.

Tra de Ard.

BOVAC

Lid

Max
[Administratiekantoor!

willen

Ook avonden/weekend.

023-5719666 of

Hdtejlraatój ïaixVwrt

meer

Altijd al

Re p-it, totaal service voor

weekend bloemetje.

/

Info:o6 -53693409

Advies en aanleg
(draadloos) netwerk.

schilderwerk.

vrijblijvende offerte!

geopend

is

op don-vrij-zat 10-17 Jur

PC-PROBLEMEN.

Bluijs

GLASZETTERSBEDRIJF
&

6

Zandvoort

(voormaligeTZB kantine)
Kabel-internet/adsl
installateur helpt

vernieuwen kozijnen

koop

en van kleding tot boeken.

schilderswerkzaamhede;
Curiestraat 10, 2041

alles te

Van serviezen en

glaswerktot meubels

tel.

en NAP.

Per half april of

Planckstraat 44,

5730519

06-53498304

/

later.

dianelammers@hotmail.com

www.trade-ard.nl

C5EZHI3ÜH!
lijst

Administratie en
belastingaangiften

3

Gevraagd: kleine

Beautysalon

MYRNA

Van Speijkstraat

2/101,

2041KL Zandvoort.

woning

ROOD NODIG

5720108 of 06-48318230

Witte Veld 56, 2041

M 06 45 30 45

T 023 573 92 72

Aangeb.: luxe grote

Hilversum centrum.

E kittywillemse@planet.nl

Lieve

Alweer een

Van harte

Tel.

+ Eukanuba + Proplan +

+
Paap 06-51815360

diabetes sokken,

Auto kopen of verkopen?
Een dure reparatie of

6

onderhoudsbeurt?

7

Het kan

in ge-; lot;

n ; "-- 10 p line;

i

Op

pl^-rt.iing

dezelfde

week

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade

van welke aard

d:-n
5.

ook ontstaan

Zet- en typefouten voo

::f

onjuiste Inhoud

Uw

snelle

computer?

Intel Core 2 CPU
E6400 213 GHz HD 640 GB
+ externe schijf 350 GB

Acer E700

[bedri]fs)naam

Uw Zandvoortpas n

r.

LG 19 incH scherm

behouden.
Bel

<&.

op

zoek naar een

goede en

dooi vz\ keti'd;

kijk

www.autoverkoper.nu

iB

maandag 11.00 uur betekent

om

op ZFM-radio
via

23.00 uur

(106.9

FM

of

www.zfmzandvoort.nl).

Daarin vertelt Noelle over

haar geloof

in

Goden

haar sportactiviteiten.

Meer

info? Mail: het-

lajists-.. u nj' live.nl

bij:

redactie van de krant, Kleine Krocht 2

van Zand korre

goedkoper!!

van Kessel

06-55383624 of
9
iep :.; ^ontan: ft lei afgeven

Bruna Balkenende, Grote Krocht

Inlevering vóór

altijd

Bel Patrick

8

De

zondagavond

Luister

28 februari

naar "Het Laatste Uur"

5

za<el jke Zandkorrel plaatsen.

dagen p/w open!!

slechtziende artikelen,
agenda's, webboxen, enz.

4

de €500,-

Deze bon

www.dedierenwinkel.
info. 7

verbandpantoffels,

3

ZAKELIJKE ZANDKORREL €12,50 (exd.BTW)
Met ZandvoortPas €10,Indien uw advertentie niet voldoet aan de

Hills

+ lams + Technical

goedkoper?

1

2)

Prins

+ Fokker en alle andere
topmerken bij ons

elastische kousen,

2

Geen onroerend goed of auto's
Geen goederen met een waarde boven

1)

Royal-Canin
bodemprijzen. Royal-Canin

Aanmeten therapeutische

€5,-

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst
onderde volgende voorwaarden:

035-62371621

ouder

hulpmiddelen, braces,

Particuliere zandkorrel €7,50

Met ZandvoortPas

jaartje

Astrid.

L.

korting op een zandkorrel

Martha
gefeliciteerd

en een fijne dag

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas

2-kamerflat eerste etage

GB te Zandvoort.
31

mogelijk woningruil

Hilversum-Zandvoort.

afspraak, ook's avonds.
Tel.

Zandvoort.

of gedeelte van woning.

Ook

Behandeling volgens

voor particulieren en ondernemers kleinbedrijf

in

voor meer info 7852775

Vermist:

zwart/witte kater,

zwarte vlek op

kin

en

bovenlip. Kortharig luistert

naarde naam

Sylvester.

Omgeving Vomar.

Tel:

0627074983/0629576142

£l£3&

MP-**

PRIJS ALARM!
ZATERDAG

Van 9.00 tot
20.00 uur

FEBRUARI

Intel®

Atom™ Processor N280

(512K Cache, 1.66

SONYf

Hl.

667 MHz FSB)

1 GB DDR2 geheugen]!

ppPTTTffy^Wïïl

X-Black LCD scherm

348.
MEDIA MARKT PRIJS

MetLEDverlichting

rvjay VPCW12S1E/W

aanbied INGEN!
3 DAGEN LANG spectaculaire
CRUQUIUS

•

2142 EV

•

Cruquiusplein

10

•

Tel.

023

-

543 88 00

•

www.mediamarkt.nl

www.mediamarkt.nl
Abonneer u nu op de Mediamail!

Ik

ben toch niet gek.

|

:

Voor
.

ff{':

A->

;.-:'

.'

..

Ir'.

alle

ZandvoortPashouders de aan

JffiTROMP

iünu> A o iW
!

Hartelijk

€ 25 KORTING

,

welkom

in het

8s9

Tamme Konijnenbouten
Heel kilo €9,95
/(/ƒ/(

oöfc

eens op onzf website:

^toerkoop.nl

www.slagerijhorneman.nl

— ?.

r
Voor Pashouders

10% KORTING
OP TOTAALPRIJS!

,PH

/ARAS

^PPewbehorrdec,,
VMen Weuren,
'

'"

HaITKSTIM/IT

7,

023-5716631

-

2042 £-ƒ ZrtiVDVOOKT
www.z^ras.m.

6 |c

.

Medina Woninginrichters
Aanbieding:

Voor Pashouders:

Shutters vanaf € 249,— per m'

T(Vouw| S o,dijne n

'

"Onze heerlijke

TTipijt

Vitrages

Vinyl

Luxaflex

YLamin;

Zonwering

^ Parket

Sticky toffee cake"

voor €

3,50(i.p.v.

e 5,00)

Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.
Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

inginrichting.nl

Bestel

Mariene Sjerps

nu de ZandvoortPas 2010

INTERMET
wn

Achternaam + voorletter(s)

pqun

«il
BetreftiO Nieuwe ZandvoortPas (€

7.50)

O Verlenging ZandvoortPas (esooj -Pasnr

:

'

-'!..

':

Woonadres+huisnr
Postcode

Telefoon

(Handtekening)..
Betaling

CONTANT

Th

WWÜW»

Deze pas

met

BANK

31

is

geldig vanaf i januari

2

oio tot en

december 2010.

Officiële Pasfoto's

wordt, tezamen met een welkomstkado,
bij

Betaling PER

u thuis bezotgd.

Met de aangehechte tegoedbon voor
een Zandkottel, kunt u op een door u

gewenst

tijdstip gratis

een 2e set
'Leuk Lachende"
Pasfoto's

een Zandkorrel

Halve

A1

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

ft
f

prijs!

biedingen van deze

week

sbrunch»

Lijst

15% KORTING

(in

OP WENSKAARTEN

Op vertoon van de ZandvoortPas

de

in

van deelnemende bedrijven

alfabetische volgorde)

Winkeliers:
Bloemen aan Zee - Holtestraat
Schilder-

en Onderhoudsbedrijf

v.o.f.

& Zn

Addie Ottho

Bruna Balkenende

>on

023-5717287

Kaashuis Tromp

2106-5577 8563
Bi

06-18876726

-

Grote Krocht

Slagerij

Horneman - Grote Krocht

Slagerij

Vreeburg

-

Haitestraat

Verzorging en vrije

Koene Clearing Service
10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!
info@koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Autobedrijf Zandvoort
Circuit Park

Foto

Menno

Massage

Gorter

Rosa

bij

Mode en

ANDVOORT

-

-

Ruim 1000 huishoudens
Wekelijks

Bibi for

klantenkring

Gratis

zelf

-

ColoUT

-

Grote Krocht

-

-

9

Haitestraat

-

Kerkstraat

Haltestraat 61A

Sea Optiek

-

Haltestraat

en onderhoud:

Living

& Giving

-

Kerkstraat

door middel van publicaties

er zijn er al

een

in o.a.

-

Kerkstraat

Medina woninginrichters - Haltestraat

aanbiedingen staan ook gratis op www.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas

promotie ZandvoortPas

De Bode woonaccessoires

Koene Cleaning Service - 06 1432444

Mariene Sjerps Internet

-

06

i

de Zandvoortse

Courant, maar ook buiten Zandvoort: iedereen kan een ZandvoortPas aanschaffen,

Ter ondersteuning zijn gratis

Kosterstraat

het bezit van een zandvoortpas

welke aanbieding u doet voor Pashouders

dus ook niet-Zandvoorters (en

1

Alnhpncïmnf
Alphenstraat

www.massagebijrosa.ri.

Kinderkleding

Shoes

Blitzkickers

Avenue

redactionele aandacht in de krant voor u als deelnemer

Extra: alle

Veel

zijn in

rijtje:

UW aanbieding in de Zandvoortse Courant in full

U bepaalt helemaal

v.

Graveer een keer- 023-888 jj 58

Wonen

u op een

Onnesstraat
nesstraat

Grote Krocht

trends:

Belli E Ribelli

Ondernemers opgelet:
Meedoen aan de ZandvoortPas

Enkele voordelen voor

tijd:
K.

I

Piony's Haarwinkel

uw vaste

-

Zandvoort -Burg.

Toerkoop Reisbureau

vergroot

a

Grote Krocht

-

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

maand maart

Versteege's IJzerhandel

-

Pakveldstraat

aantal...)

toonbankstandaards en/of raamschildjes verkrijgbaar,

waarop uzelf uw ZandvoortPas aanbiedingen kenbaar kunt maken
Vraag naar de zeer voordelige tarieven en de uitgebreide mogelijkheden

Horeca:
Harocamo
Het

-

Kerkstraat

Wapen van Zandvoort

eten en drinken

Gasthuisplein

Uw ZandvoortPas

contactpersonen:

Letty van
Gillis

Kok:

den Brand:
tel.

06-4342 9783
06-460 460 26
tel.

Mollie&Co Restaurant- Verlengde

Haltestraat

Take Fiveaan Zee Restaurant -Strand nr 5
Za ras, Café Restaurant -Haltestraat

-

m Gemeente

Zand voort

Gemeentelijke publicatie week 8-2010

Tijdelijke

aanpassingen op Kruispunt Zandvoortse-

Let op.

iaan-Kostverloren straat- Tolweg

Omdat de

Vergadering college

De

besluitenlijst

van de collegevergadering van week 07 en

in week 07 door het college genomen
week 08 vastgesteld. De besluitenlijst is

de verdere

besluiten

zijn in

in

bij

te zien

maatregelen uitgevoerd

weersom sta nd ig neden,

de Centrale Balie en op de website.

om

tijd

op zich

het kruispunt overzichtelijker

De werkzaamheden

te maken.

De hierboven genoemde aangevraagde vergun-

ningen liggen

aanleg van de rotonde nog enige

kan laten wachten, worden er enige verkeerstechnische

starten, afhankelijk van de

in

bij

de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze

zier tijüens openingstijden

dat u

Deze publicatie betekent niet

uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen

kenbaar kunt maken. 5lechts indien voor deze bouwplannen

vrijstelling

van het bestemmingsplan of bouwveror-

dening kan worden verleend, kan tegen ons voornemen

eind februari.

daartoe een zienswijze ken baar worden gemaakt. Een voor-

Schoonmaak GFT-containers

Legesverordening 2010-1 inclusief tarieventabet
de vergadering van 16 februari 2010 heeft de gemeen-

In

Van

22

nemen

t/m 26februari worden de GFT-rolemmers schoon-

teraad van Zandvoort de Legesverordening 2010-1 vast-

gemaakt. Dit gebeurt op dezelfde dag

gesteld. Deze verordening treedt

uw rolemmer. Laat uw rolemmer na

na publicatie en

ligt

ter inzage

bij

werking op de dag

in

de Centrale Balie

in

het

de schoonmaakploeg geweest

Raadhuis en staat op de website. De verordening vervangt

17.30uzi.in.

Stempas kwijt of niet ontvangen?
Heeft u geen stempas ontvangen of bent

spoor
u de

kwijt? Tot d

:

is.

als het legen

van

het legen staan totdat
Let op: Dit

kan ook na

tot het verlenen van vrijstelling

wordt afzonderlijk

gepubliceerd. Deze publicatie betekent ook niet dat u een

bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning of vrijstelling

worden verleend dan

zal dit

worden gepubliceerd

en pas dan kunnen belanghebbenden bezwaar indienen.

Ontwerpbesluit aanvraag kapvergunningen

Overweg Lennepweg gesloten

Balie &i B

li

-•i:-p.:h:=;

re, !?:•;:>

2 r'

?.:h

r itr

;

10

'-,-i\

:::' .m..-

-

..
'

1

r

.

stempas

:i-

.

^ngende s:enpai^

Op de dag van de gemeenteraadsverkiezing

(3

:;'V:d

iVi;^r

maart)

meer mogelijk, zonder stempas en zonder

dat niet

matiebewijs kunt

u niet

•

;,:.

i

is

legiti-

stemmen.

maart voert

In

-

het gebied tussen overweg Lennepweg en station Overveen. Vanaf vrijdag

5

maart 23.00 uur tot en met maandag

maart 2010 7.00 uur
en

er

is

zal

de van Lennepweg gesloten

geen treinverkeer mogelijk tussen Haarlem

De Milieudienst Umond

legt

op grond van

artikel 4.109

van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschrif-

lid

16 februari

2010 heeft de gemeen-

in

werking op de dag na publicatie en

de Centrale Balie

ligt

ter inzage

het Raadhuis en staat op de website.

in

toegestaan, indien

Zandvoort:

gekomen op
ligt

tijdens werkt

2010 ter inzage

bij

de Centra

lievan het raadhuis

belanghebbenden

bezwaar worden ingediend

bij

ziening

worden aangevraagd

belangen

bij

ingeval van spoedeisende

spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA

-

in

2

dennen

zijn

een eerder stadium zienswij-

in

beroep gaan

bij

de rechtbank te Haarlem,

in-

kunt ueen verzoek

In

in

een voorlopige

geval van onverwijlde spoed

om voorlopige voorziening

indienen

bij

Ge president van de rechtbank te Haarlem. Een dergelijk

februari 2010, 2010-032A

het beroepschrift. Voor het indienen van een verzoek

om

voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

februari 2010,

15

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen

Wate

se

1

leid

ng Duingebied, het verancerer

Zandvoort:
-

zoensgebonden strand paviljoen, verzond en op

-

15

februari 2010, 2010-034LV

Witte Veld 63, het plaatsen van een overkapping boven

Boulevard Barnaart {kavel 26), het plaatsen van een

sei-

17 februari

201O.2OO9-212RV

een fietsenrek, ingekomen op 16 februari 2 oio, 2010-03 5 LV
-

Poststraat, het slopen

komen op

van een voormalig magazijn, inge-

16 februari 2010,

Gasthuisplein

ingekomen op

26 38 88. E-mail: info@milieudlenst-ijmond.nl

12

de hoofdentree, ingekomen op

Amsterdair

-

Beverwijk. Telefoon: (0251)26 38 63. Fax: (0251)

die

ingekomen op

-

AH

noodkapvergunning voor

van het bestaande raster op de terreingrens van de AWD,

Bezoekadres: Wijckermolen

Beverwijk. Postadres: Postbus

9,

graafwerkzaam heden, Zaaknr: Z2010-000749

Belanghebbenden

zen hebben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande

verzoekschrift dient vergezeld te gaan van een kopie van

Algemene informatie Milieudienst Umond
325,1940

veranderen van de gevels,

2010-033RV
schriftelijk

het dagelijks bestuur van

de voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-

2,

61,

Burgermeester van Alphenstraat 108, geheel vernieu-

wen van
Bezwaar en voorlopige voorziening

Bentveldweg

instabiel na

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende

februari 2010, 2010 031RV

12

Boogka naai, ingekomen op
-

de Milieudienst Umond. Tevens kan een voorlopige voor-

-

dat de president van de rechtbank dat

'an 26 februari tot g

de Milieudienst Umond.

Tot 9 april 2010 kan door

Belanghebbenden kun-

maken bij het college van
2, 2040 AA Zandvoort.

de gemeente Zandvoort, Postbus

Voorziening heeft bepaald.

-Boulevard Paulus Loot

bij

inzien tijdens openingstijden.

nen binnen een termijn van zes weken na publicatie hun
zienswijzen schriftelijk kenbaar

besluiten

afvalwater.

De beschikking

de tuin.

werking. Een schorsende werking wordt pas bereikt na-

Bouw-, sloop- en reciameaanvragen

en

in

afdeling Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem.

Ingekomen vergunningenaanvragen

het lozen geen nadelige gevolgen heeft voor de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van

april

achter

tidiscriminatievoorziening vastgesteld. Deze verordening
treedt

Restaurant Bienvenu. Celsiusstraat 196 te Zandvoort

De maatwerkvoorschriften bepalen dat het lozen zonder
is

links

Verzonden besluiten

bij

een vetafscheider en slibvangput

één esdoorn

de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze

Kapvergunningen verleend

de vergadering van

In

teraad van Zandvoort de Verordening Gemeentelijke An-

Hg

l-.S'ep.l

bij

Verordening Gemeentelijke Antidiscriminatievoorziening

''Uittel

54,

ligt/liggen

in

het college van

bekend:

I-.--IT5

Zandvoortseiaan

uit

en Zandvoort.

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort het volgende

vijfde

werkzaamheden

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunning(en)

zijn

Beid'

i.v.m.

vernieuwingswerkzaamheden

heden vinden plaats op het traject Zandvoort-Haarlem,

8

BEKENDMAKING WET MILIEUBEHEER
De Milieudienst Umond maakt namens

ProRail

aan het spoor vande gemeente Zandvoort. De werkzaam-

9,

15

1,

plaatsen van een seizoensge-

bonden strandpaviljoen, ingekomen op
2010-038RV

Gehandicaptenparkerent Opheffen gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats

2010-0365

veranderen van de bestaande voorpui,

februari 2010, 2010-037RV

Boulevard Paulus Loot

17

februari 2010,

Opgrond van

het op

1

november 1999

in

werking getreden

Algemeen Delegatiebesluit 1999, hebben Burgemeesteren
Wethouders van Zandvoort besloten tot: Het opheffen van

twee gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen aan
de Hogeweg 74 en Haarlem merstraat

36.

Gemeente

Zandvoort:

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ geno-

men

besluiten liggen

bij

Centraal telefoonnummer

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 -18.00 uur.

de Centrale Balie ter inzage. U
Alle afdelingen zijn bereikbaarvia (02;

kunt ze inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden

donderdag 8.30 - 17.00 uur en

kunnen gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Melding of klacht?

De datum van bekendmaking

Bel

is

de verzenddatum van de

vergunning. Indien het geen vergunning betreft
publicatiedatum. U richt
ding van "bezwaar"

uw

de

dit

uw

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het
centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover

website het digitale formulier

bezwaarschrift met vermel-

de rechterbovenhoek van

in

is

574010 D,maandagt/m

vrijdag 8.30-16

met de Centrale Meldlijn

(023) 574 02
in

o.ófvulopde

óf stuur ee n brief

u het collegelid wilt spreken.

naarde

Het kan

2040 AA Zandvoort. Het bezwaar schorst

niet
In

Openingstijden Centrale Balie

Vragen over een bouwplan?

brief

Maandag t/m woensdag: 0830
in

de werking van het besluit waartegen het

geval van spoed kunt u een verzoek
bij

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen

16.00

uur

20.00

uur

is

12.30

uur

telefonisch bereikbaartussen 08.30 en 16.00 uur.

-

beginsel

is

Donderdag:

0830

Vrijdag:

0830

-

de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen

gericht.

om een voorlopige

-

maarvooreen

Tijdens de donderdagavondopenstell

voorziening indienen

dat u eerst naar een vakafdeling verwezen

wordt.

aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus
2,

zijn

klachtencoordiratc.

Op zoek naar werk

de voorzieningen rechter van de

of aanbieden van vacature?

beperkt aantal zaken terecht: paspo rtenen

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van

Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621

2003 BR Haarlem Een dergel ijk verzoek dient vergezeld

gaan van een

te

afschrift van het bezwaarschrift.

Openingstijden begraafplaats

www.werkeninzandvoort.com.

De algemene begraafplaats en dier nbegraafplaats aan de

Voor het vinden of aanbieden van banen

in

Zandvoort.

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand

en zee, maar vooral dicht

mensen

bij

De informatie pagina van de sportraad
tpOTtnM

Z,iri'lv':v:m

www.spoiiinzandvoort.nl

Klaverjasverenging 'Ons Genoegen'
Klaverjasvereniging Ons
opgericht. Er zijn op dit

en kunnen
tot

in

Genoegen

moment

circa

verband met de ruimte

Tennissen

september 1991

punten en de marsen op-

De tennisafdeling van ZSC

20 spelende leden

geteld en ontstaat er een

80 leden.

is in

in

hun speellocatie

maximaal 40 leden gaan.

met een maandelijkse winnaar 'punten' en
een maandelijkse winnaar
'marsen'. Aan het einde
van het seizoen wordt dan
de kampioen van het seiranglijst

op de

laatste

klaverjassen.

op te geven
er

Krocht op donderdag en
begint
alle

om

20.00

uur.

Nadat

leden die deze avond

willen spelen binnen

wordt er
koppels

blind geloot

samen

zijn,

om de

Amsterdamse systeem getroef te

men

maken
is. Na

lijk

les

op-

in-

bij

om

u

als invaller. Als

onverhoopt op de speel-

€

76,50.

Opgave

io maart ingeleverd te

worden. Wie geen lessen
volgt, kan

is

het

lidmaatschap voor de ten nis-

seizoen, dat loopt van begin

afdeling, die overigens niet

Als

kunt

lid

april tot

u tijdens

eind september,

vrij

spelen op diverse avonden
en ook

in

het

weekend

de gelegenheid

men aan

zestien spel-

als

bij

om

rende een aantal uren

is

vrij

lerlei ten nisactivfteiten

aangesloten

kost

€

bij

de KNLTB,

34.

te

er al-

door

op maandag- en

vrijdagavond, van 19.00
uurtot 22.00 uur,een baan

huren voor de periode van
1

april tot

30 september

2007. De kosten hiervan

er

gedu-

worden

is

Naast

al

deze activiteiten

zijn

€

129 per baan en per

bestaat er de mogelijkheid

uur voor de periode. Er

om

een beperkt aantal banen

(groep)tennislessen te

volgen. Erwordt

les

gegeven

is

beschikbaar. Voor extra

die avond toch te spelen.

de tennisafdeling georgani-

op woensdagmiddag voor de

informatie over boven-

letjeswordt ergewisseld van

Meer informatie

krijgt u

seerd, zoals een racketavond,

jeugd tot

op -avond

staande of het aanvragen

plaats en dat gebeurt totaal

de speelavond

De

de beurt

twee

keer per avond.

te stellen. Er

wordtvia het zogenaamde

leden zijn

spelen. Verder

verplicht

7 april en

gave krijgen de leerlingen

van 2009 voorrang

avond een oneven aantal
leden aanwezig is, kan men
zo een invaller oproepen om

is

gegeven. De eerste

woensdag

donderdag

Ook bestaat

er een mogelijkheid

speeld en

lessen gevolgd worden. Er

staat alweer gepland op

schrijving. Kosten voor niet

nog op zoek naar leden die

De

avond en zaterdagochtend

wordt gedurende 12 weken
les

beschikbaar.

voor lessen dienen uiter-

donderdags gezellig willen

in

ZSC

Voor de leden

zoen bekend gemaakt. Het

digt

De wekelijkse verenigings-

bij

momenteel ongeveer

klaverjasseizoen voor Ons
Genoegen start in de eerste
week van september en ein-

van mei. Ons Genoegen

avond vindt plaats

heeft

Plezier in het spel staat voorop.

dubbelspelbanen op een ondergrond van asfalt

zijn drie

ledere

maand worden

de

in

op

Krocht,

lx per

maand een

toernooi

is

15 jaar en

er les voor

de jeugd tot

18

van een lesbrochure kunt

loopt u gerust eens binnen

op de zaterdag of zondag

jaar.de beginnende en de iets

u

en proef de genoegelijke

en de

terugkerende

gevorderde tennissers. Ook

tor

sfeer.

clubkampioen schap pen. Een

kunnen er op donderdag-

r.lembeck@hetnet.nl.

jaarlijks

mailen naar coördina-

Rayrnond Lembeck:

JD

PAARDENSPORT

CIRCUITRUN
U kunt nog inschrijven voor de Circuit Run
wordt gehou-

nismaken met hardlopen,

populairder dan ooit. Hoe-

kan de leraar Lichamelijke

De Runner's World Zandvoort Circuit Run
den op zondag 28 maart 2010
wel

dit

pas de derde editie

is,

is

die

staat de teller

wat betreft het

aantal inschrijvingen ruim voor op de vorige
Er

twee

edities.

geen deelnemerslimiet, maar wel een inschrijvingster-

is

mijn, deze sluit

op zondag

7

maart

dus nog minder dan twee weken
voor deze spectaculaire run die nu
ker

Opvoeding op school hiernaar vragen. Het is de bedoeling dat er in teamverband wordt deelgenomen,
waarbij de nummers een

om

alle
al

middernacht. Er

kans

is

gramma

die

op het pro-

staan, bieden voor

ieder wat wils. Daarmee
wordt de Runner's World

Ladies- en

Mens

12

km

is

er

voor de lopers

met de lange adem. Het een

Dat
is.

boulevard en

dorpscentrum

zijn

klinkt serieuzer

Belangrijk hierbij

ten dat iedereen die

van Zandvoort een rondje

loper kan zich inschrijven voor

van 4,2

het leuk vindt of wil ken-

5

km,

die

ste hindernis

4 strafpunten moest incas-

bij

is

km

len

de

de Olympische

DJ's die 'da

nee muziek'

ren zijn.

In

waardoor ze

seren. Ze gaat nu

weer hard

trainen voor de Nederlandse

meedoen bedan winnen. De
worden onder-

raceauto's die te

men. De minder geoefende

stoot-

te ze een balk van de laat-

uit

draaien op het circuit en

de laagdrempelige

maar jammer genoeg

vorm

College Hageveld

wede gym-

lessen volgt, op het circuit

Lester.

of New Forest, zette zetijdens

vrienden of vriendinnen

weg vermaakt m et verschil-

te

opnieuw Noord-Hollands

eveneens Noord-Hollands

zij

met haar pony

dan een team! Vorig jaar

langrijker

opgeno-

zij

won

dan het
is

vorige week

Kampioenschappen waar
aan deel zal nemen en

5pe!en, dat

onder-

dit

welkom voor

het Scholen kampioenschap.

uitdagende afstand, waarin
circuit, strand,

zijn

is

de dressuurruiters. Beide prestaties leverde

het springconcours zelfs de

scholieren
Scholieren

bij

snelste tijd neer, 35.57 sec,

net als

Circuit Run.

Deelnemers aan

deel blijven op het circuit.

Zandvoort Circuit Run een
echt familie-evenement. De

kampioen

Heemstede, maarhiergeldt

een aparte

in

Bellen (n)

Kampioen springen geworden. Twee weken daarvoor werd

vier tellen voor

die ook willen lopen,

wordt gelopen

van Bellen opnieuw

het klassement. Dus heb
je

een voorjaarsklassie-

genoemd mag worden!

De afstanden

met

tot en

in te schrijven

Julie

Noord-Hollands Kampioen
Ons talentvolle plaatsgenootje Julie van

zij

op 20 maart

die

Vorig jaar augustus werd

zij

Nu herhaaldezij haar

ook kampioen met Lester

tie in

maar dan

Met haar andere

een klasse

in

lager.

presta-

een zwaardere klasse.
pony,

Duke

Ermelo

in

vinden. De

plaats zullen

Zandvoortse Courant

zal

har

blijven volgen.

bewonde-

schrijven, voor alle

onderdelen, kan dus nogtot
en met zondag 7 maart, tot

kan lopen. Wie

middernacht en alleen

via

Zumba work-out bij Kenamju

www.rwcircuitrun.nl.

Sportcentrum Kenamju
3

in

de

Moolenstraat, start

A.J. v.d.

maart met een beginnerscursus Zumba. Zumba verovert

Klassieke fitnessmethodes

hebben

dikwijls het nadeel

dat ze achteraf spierpijn en

op het ogenblik Nederland met een

|J3|T§J

sneltreinvaart.

ginnerscursus wordt aangeboden voor

en start

om

€ 20

19.00 uur. Zorg dat je er snel

voor

De

be-

5 lessen

bent want

bij

een stram gevoel opleveren.
Dit

is

niet zo

Zumba

om met
vol=vol!

conditie het toelaat en je kan

Zumba

Dat
het

^-^

ftMSÏ

Beglnnersscursus

worden

populair aan
is, is

niet zover-

£\J f *

TÏ

6el snel

wanf

v ol

il

vol

I

is

work-

Zumba

Zandvoort

Hoewel je veel

je

maakt

plezier

den en lachen deel uitmaken
van de Zumba dansen,

toch een work-out. Je merkt

zoalsdecumbia,merengue,

datje uithoudingsvermogen

mambo,
rumba en calypso kan je

verbetert,

aan

je

lichaam werken en

maken

tegelijk,

zich

meebrengt

doeje ook aan

is

dit

na een aantal trainingen

ondanks het

feit

dat de oefeningen zwaarder

daarom ook

ideaal

spier-

conditietraining.

Zumba

aan

dit perfect

doen,

doordat

de oefeningen op je eigen

tempo kunt

uitvoeren.

Bij

mee

ideaal

om

stilaan

je

spiermassa opnieuw op

te

bouwen

niet

als je

een

tijdje

aan sport hebt kunnen

doen. Het biedt je
kans

om

moet

kan alles en

doet zo intensief

als je zelf

Hou je

niet van

maar

wilt.

hetspringen

enkels? Dan doe je de oe-

fening

is.

is

Zumba

niets. Je

of hebje pijn inje knieën of

gewoon mee

in

die

mate waarin het mogelijk

worden.

Zumba

(öookcal tot 1000 kcal per
uur!)

opbouwen

al

en

niet?

De verschillende ritmes van

O.

is

te revalideren. Ben je

dan kan

en roepen, dansen, schud-

deze lessen vol met ZuidAmerikaanse dansstijlen

Naast de vetver brand ing die

NC

elkaar sneller op.

fitness iets voor jou! Tijdens

wie wil dat nou

Infoa kenamju ra ndvoort, rtl

Zumba

om

revalidatie

Zumba met

aal 47 2014
23- 57 1 5B2 1

langzaamaan opbouwen.

dit

minder fit of wil je tijdens je

plezier

enamu

je

nummers

Naarmate de lessenreeks
vordert volgen de nummers

salsa, reggaeton,

IrsJflH

zorgen ervoor dat

door even kan herstellen.

kunnen doen, en je wilt
weer snel fit zijn, dan ga
je gewoon aan de Zumba.

out wil doen, dan

Start

stijlen

tussen desnellere

niet aan je conditie hebt

Als je van dansen houdt en

Woensdag 3 Maait <i» m wq

de Zuid-Amerikaanse dans-

wonderlijk. Als je een tijdje

tegelijk een stevige

Sx voor maai

de oefeningen mee

doen naargelang jouw

te

Join the Pai

wan neer je aan

doet. Je krijgt de kans

zelfs

de

op een ludieke en

Zumba

bestaat

uit

bewe-

gen op verschillende ritmes.
Snellere oefeningen

worden

afgewisseld met tragere

nummers, zodat je tussenin
even een slokje water kunt
drinken en op

adem komen.

hebt dan weer nieuwe

niet-alledaagse manier je

Je

buikspieren tetrainen.

energie

om

verder te gaan.

Zandvoortse Courant

BASKETBAL

-heren

Simpele winst Lions heren
ders op allerlei manieren je

ten wie het honderdste

uit

de wedstrijd willen spe-

punt zou gaan maken en

De meer dan

len

en

onnodig

maar ook hoe hoog de

reserves van het

het sterkste

laag de

wonden gaan

de eerste

we

eigenlijk

'teveel'

punten

toe, 60-3

tweede

helft

helft lieten

is in

de 3e Rayonklasse.

kon met een 118-58 neder-

likken.

"Het was weer een gemakkelijke wedstrijd. In

2

nog
5.

De

eerste tien minuten nog re-

maar

delijk bijblijven, 27-18,

daarna was het hek van de

deden

punten aan laten

was het nuchtere
commentaar voor de topscoreraan Zandvoortsekant,

5

maart 2010

is

sche Hockey Club

terug

nergens anders gespeeld

gaat vallen. Het was dan ook

oppassen dat

verschrikke-

lijk

slecht niet

qua basket-

maar

lay-up.

dediging wat strakker werd

wildefluiten.Ons antwoord

Sporthal. Tegenstander

aangetrokken, hadden de

bij

rust al

niets meer te
was de stand

opgelopen naar

geen leuke wedstrijd
te spelen.

grote voorsprong halverwe-

e

uit

was

cij-

waarmee we OC terug

naar Haarlem stuurde",

zei

opgericht.

Daarmee

is

de vereniging

plezier het hockeyspel beoe-

twee kunstgrasvelden en gehuisvest

in

de

ambiance van het clubhuis 'De Sterrenburg'.

Het was aan Zandvoortse

zal niet

zal dit

6

on-

maart
gevierd

worden

D,

behendigheidsen wedstrijd

Het

in

de

stijl

programma

van de

i

23;

Leferinki5 punten.

om

wel

bal er

in.

Dl tegen D2

le-

alle

tot

adressen en

alleen

jammervan

dat eerste

kwart. Dat zijn nu

eenmaal

de mysteries van de sport
en dat kan iedereen overko-

was
dat de Zandvoortse dames

men." Onze plaatsgenoten
spelen op 6 maart een thuis-

al

zich. Duidelijk

echt geen slechte wedstrijd

wedstrijd tegen Alkmaar

speelden en dat ze met op-

Guardians. Deze wedstrijd

geheven hoofd naar hu is toe

begint

gen doen wij

alle

om

leden

hierbij

die

deze dag

om

Gert Jan Bluijs

om

20.15

uur

-

Bluijs
is

Sjoelkampioen

dinsdagavond

in café

Koper de nieuwe

Zandvoortse Sjoel Kampioen geworden. Aan het kampi-

oenschap mochten alleen heren deelnemen, de dames

hadden

al

eerder hun kampioenschap.

een op-

mensen

roep aan aile

deel willen uitmaken van

-

Gert Jan

zelf ken baar te

men

komen

waren vanaf

n

geconcentreerd

20.00
bezig

om

de sjoelschijven

de vakjes te

krijgen.

in

haalde uiteindelijk het res-

pectabele aantal van 109
punten. Van

Dam

Na een

niet veel voor

deed daar

onder met

zijn

Moerman was

Heerhugowaard MAi

maken

aantal spannende voorron-

108 punten en

14.30 uur:

en aan welke onderdelen

den hadden

Kees van

goed voor 106 punten. De

Wedstrijd gemeente

men mee wil

Dam

Moerman

grote finale, de Battle of the

Zandvoort-ZHC

lunch en het feest

(trainers

basis van een

wil

doen. Voor de
zal

een

(kleine) bijdrage gevraagd
worden. U kunt zich aanmelden via oudleden@zh-

conline.nl.

met livemuziek en

Aanmelden kan

ook via Linkedin en Hyves.
Of een kort berichtje naar:

diskjockeys aller tijden

Op

dat

samenge-

Bluijs,

en Harald

(Amsterdam)
finale

zich voor de

ronde geplaatst.

ADVERTEERDERS
Autobedrijf KariMo

en

Zandvoortsche

Hockey

Autobed rijf Zandvoort

Club, Postbus 455

2040 AL

Bar Battle

Zandvoort.

goed voor lichaam en geest"

Bluijs

Sportraari Janrjvorjrf

Mode

Laurel& Hardy

BertramSi Brood

Media Markt Cruquius

Beter Mobiel

Ouderen

Café

Strand paviljoen

Bluijs

u

Partij

Pluspunt

Oomstee

Pluspunt

Boomhut

CDA

PvdA

RicheaanZee

Samag

Holland BV

Sea Optiek

Dorsman Assurantiën
Gemeente Belangen Zandvoort

Sentinel Alarm

Greeven, Makelaardij

Top Thuiszorg

o.g.

Groen Links
Groenestein

Harocamo
Hugoos

Zandvoort

P.vanKleeff

Censeenvan Lingen
De Lamstrael

m

Management Trainingen

Kenamju
Kroon

BeachClubTlen

Circus Zandvoort

www.sportinzandvoort.nl
/
1

maart aa
staande gespeeld worden
Sexes, zal op 9

Administratiekantoor K. Wille mse
Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

BloemsierkunstJefS. Henk

r^

nummer twee

kaartte bren-

in detail in

Lunch voor de oud-leden

stelde ledenlijst allertijden

is

bedenkt dat

als je

tegen de

van de competitie speelden,

Richard

Boom

"Sport

Maar

"We hebben

konden. Kopen

echt een goede wedstrijd
gespeeld

we

geschiet",

Koper

deel uit

maken van de evenementen die dag. Omdat

en wedstrijd MAi

Zandvoortsche Hockey Club.

volgt:

kwaad was

herinnert coach

v.d.

het echter on mogelij kis

12.00 uur:

Feest

lustrum

we de

het

den benaderd

Receptie

15

gen

Marvin
Meij

Lions:

te gaan

F

Teams.

20.00 uur:
Het

dan het op de vijfde plaats

categorieën Benjamins,

Meisjes

ging het steeds beteren kre-

staandeAlkmaarGuardians.

worden zoveel mogelijk

11.00 uur:

wed strijden

het tweede kwart

In

Topscoresvan

Ouder/Jeugd Wedstrijden
E

scorend. Alles ging

mis, zowel het schot als de

de kop ge-

en het verschil

17-2

18 punten, 60-42.

SJOELEN

16.00 uur:

aanstaande

is

ZHC

en coaches)

opgemerkt voorbijgaan

de Korver

in

Robert ten Pierik 18 en Lars

13.00 uur:

want op zaterdag

18.30 uur

Martina 48; Ron

Martina.

lustrum

eniging op het huidige Duintjesveld. Een vereniging waar

sfeervolle

om

het laatst

waren de alleszeggende
fers,

en

fenen. Dit op

Op

60-35. "Keerzijde van zo een

een van de oudste van Zandvoort en zeker de oudste ver-

nog steeds veel mensen met

je niet

dames van The

uiteindelijk

was de stand

bal

het 75 jaar geleden dat de Zandvoort-

is

was aan het einde van de wedstrijd

hij

eerste kwart

"We begonnen

i5
Op

Leferink die speelt alsof

gaat vinden, moet je

Na het

om

vertellen en

Na het eerste kwart kwamen onze plaatsgenoten
pas op stoom. OC kon de

kost.

heeft en deze wedstrijd
goed was voor 15 punten.
De eerstkomende wedstrijd
staat gepland op 6 maart

v.d.

US, die de

optreden van talent Lars

op het veld legden, heeft ze

Lions

pen dat de scheidsrechter

echt ging lopen, met

een ijzersterke Ron

Haarlemmers

Marvin Martina.

Amsterdamse

de arbitrage het duidelijk
'zielig'

25 februari 2010

•

slechte start van de inhaalwedstrijd tegen de

uitslag zou

Opvallend was opnieuw het

het fouten ontwijken en ho-

tweede

kwart de Zandvoortse aanval

23

gaan worden.

grove fouten op de persoon

gaan maken.Alsdanook nog

Meij

het

in

het

OG

maar

uit frustratie

zijde alleen

onder het bord, en de ver-

dam. Toen

we

een stuk beter en kon

tekenen",

wel dat de tegenstan-

is

08

-dames

basketbaldames

ge

dit seizoen

nummer

Slechte start funest voor
maar afwach-

Opnieuw hebben de heren van The Lions duidelijk gemaakt
welk team

Het Haarlemse Onze Gezellen

•

BASKETBAL

b.v

TaoïstischeTai Chi Vereniging

Uitvaartcentrum H'lem

& Schouten

Fin.

diensten

VanAackenGlaszettersbedrijf

Van der Valk & Swart Notarissen

VVD

&

CENSE "
LINGEN

uan

*

— *»i
i

Jhr. P.N.

2042 PR Zandvoort

Quarles van Uffordlaan 2

E (ï

::-'d
hief Ger,
Go-v-s::° otstl, ap

Tel:

;-.:::

023

0ud Zanduoort
v
:ji..i-

Hl-hi

bid
k: -"IXCÏ;;0--i
BLD08

WEEË»

5 71 5 71 5

-

-

^r.^iW^^v]^,;,--:;

Hl

BOULEVARD BARNAART 16

DE SCHELP

Een bijzonder object op een bijzondere locatie; vrijstaande

Goed onderhouden 2-kamer recreatiewoning oé
dieping van complex De Schelp.
^^*

•
•
•

Royale

woonkamer met

zeezicht

2 verdiepingen, 3 slaapkamers, 2

Moderne open keuken

badkamers

vv. inbouwapparatuur

Ideaal als 2e

•

Lichte

•

Nette badkamer

•

Riante

•

Rustige

•

Woonoppervlakte
Inhoud

500

ca.

Vraagprijs:

m

€

ca.

180

rn

2
,

perceeloppervlakte

340

m2

•

Vrij

Modern

C"

é ^^M

^k

gemeensd#™fctanentuin

2 inpandige bergingen via buitenzijde te bereiken

Veel parkeerruimte

•

^T ^^

™

keukb^^^^^

woonkamer, open

•
•

liqj(«Lj»n Wnemmingsverkeer

P*k^Q^^

5

^360^

695.000,

BURG. VAN ALPHENSTRAAT 57/20
Uitstekend onderhouden en sfeervol 2

op de 7e verdieping met prachtig

€

o\iw$Q±

Goed onderhouden

2

•
•

lift

en afgesloten parkeerterreic-iQir de bewoners

Starterslening via de gernt^rv:-:'
Ideaal voor

1

of 2

•

Ook

•

Woonkamer met

•

Geheel voorzie tvaQucbel e begl;iazing

Op loopafoajïivdn

•

Ber\(L0

e

Vraagprijs:

€

2

157.500,-

v.v.

in

woon/slaapvertrekken

•

2 Inpandige garageplaatsen separaat te koop voor

•

Gebruiksoppervlak ca. 95

in

lift

het centrum en toch rustig gelegen

Vraagprijs:

Sfeervolle,

apparatuur

badkamer

aanwezig

2e woonlaag,

Midden

m2

€

27.500,-- p/stuk

(incl. terras)

€ 349.000,-

J§^

2

HEEMSTEDE A

gerenoveerde 20-er jaren hoekwoning (

.

ar*

en achtertuin) met vele originele detaij^gl^schouwen,

zonnig balkon en prachtig zeezicht

Keurige witte keuken en moderne

badkamer

Woonkamer

en-suite,

modemej^ukèri

•

3 slaapkamers,

•

Geheel voorzien^ar0*bel isolatieglas HR

modemeiraSSmfir

++

{mei 2009)

kunststof kozijnen
•

rn

Massief eiken vloerdelen

•
•

•

Complex met

lift

en berging

in

de onderbouw

MogelijkheiüVs^parkeren op eigen

het strand

50

2 slaapkamers, ruime

•

gemeente]

geschikt voor verhuur of als 2e woning.

•

Eventueel separaat garage te koop

•

Woonoppervlakte

ae onderbouw

*• (jS,*on oppervlakte ca.

•

paneeldeuren en hoge plafonds met orosi(iV?ten.
Ideale starters won ing {starterslening via de

perswÖhuisishouden

•

12/4

kamer hoekappartement (bouwjaar 2007) met ruim

Zonnige woonkamer met moderne woonkeuken

zij-,

•

[rogelijk

•

3

(verjbuur, beheer, taxatie

•

ORCHIDEEENLAAN

kamer appartement op de Ie verdie-

ping van complex 'de Rotonde'.

Zandvoortse duinen, het dorp en de zee.J?ip?ümplex heeft

een

(wjkoop,

zonnig balkon op het zuiden.

@J

119.000,-

DEFAVAUGEPLEIN21/5

kamerappadj^Vt

uitzicht

Vraagprijs:

WWW.CVl.nu

ORANJESTRAAT

woning

•

i

:

81

^

woning grenzend aan de boulevard.

..':.',;.

huis

&

Vraagprijs:

€

ca.

40

m

189.000,-

terrein

Mogatël0rehVoQr dakopbouw

^Vippen/lakte

2

^36oJ"

Vraagprijs:

ca.

1

perceeloppervlakte 242

€41 9.000,-

rr

@?

r

6'

jaargang

;

•

week 09
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Het wekelijkse nieuwsblad

Courant

voor Zandvoort en Bentveld

www.zandvoortsecourant.nl

L.ULTUUR

L^

Panelen op muur

Beslissingen

centraal tijdens

Genootschapsavond

Van Fenemaplein
worden onthuld

gaan vallen

Duivenvoorden

vijf zetels die

ze afgelopen vier jaar

opnieuw behaald. Wethouder en

de grootste

blijft

de Zand voort se gemeenteraad had-

in

lijsttrekker Wilfred Tates

was enorm

in zijn

sas toen

de (voorlopige) einduitslag bekend werd gemaakt. De beide andere coalitiepartijen, OPZ en
PvdA, verloren iedereen

de

zetel. Per saldo verloor

coalitie 1104

stemmen.

in

Zandvoort

partij in

Er zijn waarschijnlijk vier par-

ken die de Zandvoorters aan-

tijen

beloond. We kunnen

gramma

Bruno Bouberg

mee

voor het eerst

weer

in

in

lange

D66

voortouw moet nemen

vaneen

tijd

de Zandvoortse raad

er misschien

wel met twee

tij

is

we

ge-

dus

vier jaar voor gewerkt. Als
er niet zoveel

mijn partij

den

we

onenigheid

in

was geweest, zou-

misschien wel op zes

of zeven zetels uitgekomen
zijn",

aldus een dolblije en

trotse Tates.

Toonen,

Wethouder Gert

lijsttrekker PvdA,

was

duidelijkaangeslagentoen

de

uitslag

hij

hoorde en verwees

naar het zogenaamde landelijk

effect

waardoor

zelf

gedaan.

derde

partij

We

nu de

zijn

op twee

uit

2 zetels over.

tel die

Hij

daar geen boodschap aan.
"Wij hebben het helemaal

A

<-*>

lokale parrestzetel,

nen durenvoordatdat bekend
is.

Woensdagavond, nadat de

viel er in

om

college

coalitie

de wandelgan-

gen een oplossing te bespeu-

perd

Een nieuwe coalitie vormen

in

en daar werd geopte

met

komen
drie

tot een

wethouders

fulltime baan en een deel-

tijd

wethouder.

%

%

Zetels '06

Zetels 'io

Raad 2006

VVD

1844

26.5

5

2238

29.53

5

-394

2

OPZ

1308

18.8

3

1683

7.41

4

-375

3

PvdA

777

11.17

2

1112

13.69

3

-335

4

CDA

944

13-57

2

IO38

22.20

2

-94

5

GBZ

732

10.52

2

562

14.67

1

+170

6

GL

532

7.64

i

35^

7.86

1

+181

7

D66

498

7.16

i

0.00

8

SZ

3M

4.66

i

0.00

1

Raad 2010

lijn

volkorer

Verschil

+498

Tbscaans donker + Heel pan
witte bloem €3.50

Roomhoter gevulde hoek

€

1,25

benieuwd wie
Raadhuisplein 14
023-573 64 61

-

Zandvoort^

Auto Strijder
Zandvoort
www.autostrijder.nl

i

(was SP)

+324

Woon café

10 maart afscheid oude raad
11 maart installatie nieuwe raad

zaterdag
6 maart

20 uur Raadhuis
www.zandvoort.nl
Gemeente Zandvoort

'Na al het moddergooien,

^T.

zou best wel eens lang kun-

communiceren".

Nieuwe

zie advertentie

pagina 8

de

het verschiet en

verkiezingsuitslag bekend
was,

ren. Hier

een winst

in

ze gaan sa-

om een collegete

ligt in

met de Zandvoorters wil gaan

Demmers: "De Zandvoortse

tOzachte witte bollen € 2.50

gaan worden.'

Bawits die vooral "beter

van één. Lijsttrekker Michel

voor €3,50

nu coalitievrienden

Virgil

Met wie

menwerken

i-.i

Heel tijgerwitt-Heel

ik

GroenLinks

gehad

last

Vriendjespolitiek

ben

restzetel.

Cees van Deursen vier

wordt opgevolgd door

duidelijk.

vormen

volstrekt

Aantal stemmen per partij 2010 vergeleken met 2006:

Nederland, had

1

sloot

is

rest-

G ijs de

Roode echter, de jongste CDA-

|i-

het dat het

zei

konden profiteren

van Zandvoort

en hebben geen

Lijst

PvdA houdt, dankzij een

lijsttrekker in

zetels,

zij

onderhandelingen

zijn partij

min der stem men zou hebben

nog

G BZ. De

kwam, dankzij een

gekregen. De Zandvoortse

zetel,

is

de raad verte-

tenslotte consolideerde de ze-

werd erechteréén. De andere
winnaar

in

jaar geleden had ingenomen.

ze-

gehouden, het

wie dat

moge worden. Dat

Zandvoort wordt de komende

was. Ook

vertegenwoordigd. Al leen was

tels rekening

dan ook

deWD als grootste partij het

met de hakken over de

er natuurlijk

hebben ten aan-

te

weer mees pelen." Ook Sociaal

genwoordigd,

Winnaars waren

vier jaar geleden

een veilige

zien van ce oaoositie,

Winnaars

zien dat het beleid dat

om

nodig

marge

watertoren, en ons goede pro-

niet voor-

ook. Ten eerste wordt

VVD

zal niet

spreken, zoals parkeren en de

hadden deouderen

raadsperiode

heeft ingezet, beloond

gemakkelijk worden.

ten aanzien van een aantal za-

een zetel zou gaan verliezen,

had gehouden.

de

onze opstelling

kiezer heeft

met een grote glimlach
op zijn gezicht. Dat OPZ ook
hij

zien alhoewel

"We

Final Four

van de landelijke trend", riep

Wilson er wel rekening

worden. Hier hebben

PORT

Familie Bakels

medaille voor

VVD
De VVD heeft de
den,

2)

Gouden Cregorius

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

FAMILIEBERICHTEN

Omdat

~ Verzorging van overledene

is

- Persoonlijke aandacht

voor U en Uw dierbare
Dage nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Intens verdrietig, en vol bewondering voor de wijze

met zijn ziekte

- Begeleiding voor nabestaanden

J.

Miiy

hij

Club Nautique

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart

in leven.

je hebt gestreden tot het laatste toe.

waarop

WATERSTANDEN

u voor kwaliteit kiest!

Tot het laatste toe, wilde je je geven.

Door de kracht bleefje
Je was zo moe,

omgegaan, geven wij u

Evert H. Schweitzer

kennis dat

tlutis

rustig

is

overleden mijn

allerliefste

man,

Voor een

stijlvolle

ci\

^ÖL

KERKDIENSTEN

Alois Paap
Zand voort,
mei 1936

KOMENDE ZONDAG

Zandvoort,.

23 februari 2010

6

DO

04

VR

05

ZA

06

Verwijs

www.kerkzandvoort.nl

Rolanda en Jan t
Chantal en Daniël

RK Parochie

TIEN

schoonzussen

bedanken voor de

VANAF MORGENAVOND KUNT U
BIJ ONS WEER TERECHT VOOR
VERRASSENDE GERECHTEN VAN
ONZE NIEUWE MENUKAART

vele

bezoekjes aan Alois, de vele lieve kaarten

en mooie bloemstukken.

voor reserveringen: 023-5713200

BURGERLIJKE STAND

W

www.beachclubtien.nl

Hoog

Laag

A

n

Laag

T

R

E

03.23

05.47

13.45

18.07

02.05

06.28

14.34

18.55

02.55

07.16

15.35

19.39

03.35

07.54

16.04

04.14

08.55

16.45

Dl

09

05.16

10.14

18.05

23.24

WO

10

06.15

12.16

19.40

^^|

DO

11

08.10

13.14

21.26

07

Boddaert

BEACH CLUB

Broers, zus, zwager,

13

T.

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Mevr. M. Holt

begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Hierbij willen wij iedereen

ZO

Agatha

www.aap-parochies.nl

Fred en Rosanna

De

St.

10.30 uur Mevr.

Mariëlle

Louise en Wilco

Hoog

MAART

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur

ds. mr. J.W.

97

5n- S7

Tz'-

verzorgde uitvaart

onze dierbare vader, schoonvader, opa, broer en zwager

00.50

Iemand eens

20.36

21.45

in de Spotlijjhts zetten'?

Bel 023 5732752 of mail
info@iaiidvoortseconrant

f-miwmmwm

FEBRUARI - 26 FEBRUARI 2010

Geboren:
Sam, zoon van: van der Zwet, Hermanus Martinus

COLOFON
en:
Verschijnt iedere donderdag en

Morriën, Marjolein.
lan,

'UZZ'

zoon van: de Jong.lacobus Franciscus en: Koele me ijer,

Me la n ie Trijntje

Louisa.

UlT% AAIlTZORt;c:EXTRUMZANI>"OORT
r

huis-aan-huis bezorgd

Kantooradres:
Tel

Ondertrouwd:
Klepper,

Sinds 1992

RemcoArnoldus

en: Riemeijer, Catharina.

Neer in ex, Jeroen Frederiken:

Booi, Esther Karina.

uw

uitvaartondernemer in Zandvoort.

023 - 5732 752

in

wordt GRATIS

heel Zandvoort en Bentveld!

Kleine Kracht 2
•

2042 JN Zandvoort

info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00
Overige dagen op afspraak.

-

17.00 uur.

Advertentieacquisitie: Lettyvanden Brand-Kinderdijk
Tel. 06 -4342 9783
letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Overleden

:

Loos geb. Hakvoort, losephine, oud 8o
Post, lan,

oud 86

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort

jaar.

Dukkers, Fernanda

Emma

2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.

Tollensstraat 67,

jaar.

Sevens geb. van Hoeck, Wilhelmina Huberta.oudSgjaar.
Clara.oud 85

www.iizn-nederland.nl

jaar.

Moren o, Maria Angel ica, oud 65 jaar.
Paap, Alois, oud 73 jaar.
M eeuwig geb. Spaans,Adriana Pi ros ka Elisabeth.oud 68 jaar.
Kieft geb. Mak, Klazina Suze, oud 85 jaar.

(ver)kopen?

Zie

pagina 10

Centrale redactie: Joop van Nes

06-1448 2685 joop@za ndvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort

Tel.

Kleine Krocht

Uitvaartcentrum Haarlem

KW

Parklaan 36, 2011
Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
-nhaarlem.nl

Iets te

Plaats een Zandkorrel

Bladmanager: Gillis Kok
06 -460460 26 gillis@zandvoortsecourant.nl

Tel.

2

-

Druk: Dijkman

2042 JN Zandvoort
offset

Verspreiding: ZVO Verspreiders
oö-njg 1478 www.zvo-verspreiders.nl

Tel.

Uitgever: Zandvoort Press

BV.

Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoo rtseco u ra nt. n
jnder uitdrukkelijke toestem

I

nummer 09

Zandvoortse Courant

Opkomst Zandvoortse
gemeenteraadsverkiezingen in 2010 lager dan
De

gemeenteraadsverkie-

2010

zingen

zullen

Uitslag per

stembureau

in

in

2006

Volgens

aantallen in 2010:

zijn er

gen.

niet

VVD

OPZ

PvdA

CDA

GBZ

D66

GL

SZ

Totaal

bepaald de boeken ingaan
door een

hoog opkomst-

Ondanks

percentage.

burgemeester

dat

Me-

Niek

om

regelmatig opriep

ijer

Museum

slechts

stemmen konden

50,9% (6992) van de

13.736 kiesgerechtigden de

weg naar een van

de twaalf

stembureaus vinden. Dat

maar
dan

liefst bijna

is

5% minder

2006. Toen echter

in

kiezingsstrijd.

rol in

252

76

92

86

77

39

20

845

222

129

52

76

78

65

38

28

688

zendag.

Oranje Nassauschool

249

164

73

139

8i

67

75

24

872

luizenbaan? Hoe

maart,

Voormalig VW-kantoor

187

172

87

log

90

56

62

36

799

verkiezingen, nationale

dieonzindagen

lui-

een

politiek toch

Is

toch

zijn

al

ons leven-

in

gekomen? Want compli-

Rode Kruisgebouw

159

112

101

139

105

43

39

77

775

De School

179

80

56

81

49

48

60

17

57°

Pluspunti

77

116

82

80

60

23

25

38

501

116

87

65

68

47

39

34

19

47 S

17

9

27

21

9

16

10

8

n7

258

43

26

45

18

29

57

4

480

Pluspunt 2

105

92

76

63

62

40

33

30

501

N 5 Station

72

52

56

31

47

29

26

23

336

De moddergevechten over

Totaal

1844

1308

777

944

732

532

498

324

6959

en weer op de weblogs wa-

Huis

in

de Duinen

Nieuw Unicum
A.C.

Bodaan

mentjes geef je niet alleen op
i

maart, die moetje elke dag

geven of

krijgen. En

men heus

dat op

3

vindt u

op-,

zijn?

ik

vandaag een

mag geven dan

Stel dat

Zandvoort.

litieke partijen in

Meer specifieke getallen

denkt

maart er

hoofd luizen te vinden

complimentje

gaat die niet naar diverse po-

de ver-

Deze keer lag

dat wat genuanceerder.

het corn3

met de gemeentelijk

203

de Middenboule-

speelde

vard een grote

1

Sunparks hotel

Zandvoorts

mij...

weer veel nat iona Ie da-

Op maart was

plimentendag en
tegelijk

tje

te gaan

4 maart 2010

http://www.zandvoort.nl/verkiezingen/index.html

ren

abnormaal en getuig-

den

niet

van respect. Flauw

gehakketak, dat verwacht je
toch niet van kandidaten die

Lijsttrekkersdebat blijkt schot in de roos

straks misschien braaf

Maar

raad zitten?

Het lijsttrekkersdebat
in

De

Krocht,

is

in

een schot

Zandvoort, afgelopen
in

maandag

de roos gebleken. De zaal was

afgeladen vol en uitbater Theo Smit heeft

zelfs stoelen bij

zich

zetten. Een voor Zandvoort

aangediend en

is

jaar geleden teruglees van

van Schoemaker nergens

De

zaal

was gevuld met nu

procedure van de avond

eens meer dan alleen maar

ledere lijsttrekker kreeg

de

eerste instantie

in

leden

politiek geïnteresseerde

bij

in

het ver-

andere gelegenhe-

den zo vaak anders het geval
was. De organisatie

spreekt ze haar teleurstelling

mag zich

2

uit.
in

minuten

van de nog 'zwevende'

Daarvan zaten
aantal

in

de

zij

aan

lijk

zij

de speerpunten van hun

partijen verduidelijken

doordeanderen.en uiteraard

Niek Meijer legde gespreks-

demensen

in

de

zaal,

waar

op ge-

schoten kon worden. Zo ont-

ze de partij

waar

ze als bur-

ger het meeste vertrouwen

een

het begin van de avond duide-

over haar eerste stemer-

va ring. Vol verwachting koos

kiezers.

er toch

zaal, zoals

aan de

tijdsgroepen. Daarna konden

uit

lijsttrek-

om destemmen

in leef-

kortwoordvan burgemeester

Schoemaker de

was het de

doen

was

zaal die verdeeld

is

er niet veel veranderd. Daarin

om zich voorte stellen

daarin verheugen! Na een

leider Peter

mijn jongste dochter, dan

uit

liep.

Uiteraard
kers te

Zandvoorters, zoals

leid ing

nieuw fenomeen heeft

zeker voor herhaling vatbaar.

ik

de ingezonden brief van 16

door de strakke

sie die

de hand

moeten

de

in

ach, als

stond een levendige discus-

in

had.

later

Met verbazing

las

ze

over vechtpartijen voor,

hadden gemaakt. Of dat

tijdens en na de verkiezingen.

gelukt moest

Met onterecht e, ge publiceer-

uiteindelijk

is

nog worden afgewacht.
Sommigen zeiden van wel,

weer en kinderachtige

weest

maar nu de verkiezingen gezijn moet blijken of ze

af of dit nu de

ookwoord hebben gehouden.

die'haar'dorp moesten gaan

de beschuldigingen over en

letjes.

spel-

Terecht vroeg ze zich

mensen waren

besturen?
Tot slot eindigde ze met:

CARTOON

"Waar gaat het nu

Bijzondere raadsvergaderingen

om?

allemaal

Om

eigenlijk

macht en

aanzien? Sorry, maar met dit

Volgende week woensdag 10 en donderdag
er

twee

zeer

bijzondere

Woensdag komt de huidige

11

maart staan

raadsvergaderingen

gepland.

raad voor de laatste keer

overleggen en onderzoeken

kinderachtige gedoe lukt

van hun geloofsbrieven. Een

niet.

vergadering

als

deze heeft

altijd

nieuwe samenstelling plaatsvinden.

een feestelijk

tintje.

in

geworden.

herkozen

zijn

aantal huidige raadsleden

de laatste vergadering

als

zijnde raadslid. Een aantal
heeft

aangegeven

niet

meer

beschik baar te

zijn

len er wellicht

ook een paar

en er zul-

Donderdag komt de raad
de nieuwe samenstelling
een.

Dan

in

bij-

zullen alle raadsle-

13 april

de vergadering van de ge-

zen enverwachten dat

wat mee doet! Maak

zijn.

geko-

u

u

daar

er een

fantastisch dorp van zonder

menstellingenvan de diverse

elkaar

raadscommissie bekend wor-

gen: wordt volwassen." Haar

den gemaakt. Mochten

woorden van toen

hier-

voor bijzondere commissieleden

in

aanmerking komen,

dan zullen die ook de belofte

moeten afleggen,

of de eed

na het

die voor ons van belang

meenteraad de nieuwe sa-

den de belofte dan weideeed
dit

en ga aan de slag met zaken

Wij hebben namelijk

Ten slotte zullen op

zijn die niet

betekent tevens voor een

't

waar

beloftes

bij-

een, donderdag zal de eerste vergadering van de raad in de

Het afscheid van de raad

Maak uw

moeten afleggen.

in

de haren te

nog steeds als

vlie-

£

m'n oren.

E
5

Brenda, alsnog mijn

^

compliment.

z

klinken

muziek

in

J>

Onderhoudsbedrijf

P.

Klein onderhoud
Overkappingen

en

•
•

•

Timmerwerk
Hekwerken

•

Bestrating

•

(in

ZWeiTHTief
om

Dierenartsenpraktijk

51uïis

het huis)

uïsterkoK

de

Mevr. A.C. Dekker

Spreekuur: ma. t/m

Mooi, mooi, mooi!!!

vr.

ma.- wo.-

13.00

vr.

-

-

Lukkassen

14.00 uur

avond 19.00

-

20.00 uur

en volgens afspraak

Haltestraat

Ö ZanJvoort

Sifieeialtet

VAN AACKEN

tel.;

Cttï-?7 I2Q

éO

voor al Ww bioemurerken.

Lijsterstraat

Sd
Schouten

Groenestein
n

Wat

NU OOK:
vernieuwen kozijnen

&

^Bi

schilderwerk.

uw inkomen

is

bfeftfttfl (tóarwj

•/Ook flfonr^'pii wij

Vsn

vrijblijvende offerte!

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

|

H.

kIvik mrt

-

Te!.

(023)571 5847

TRATIEKANTOOR

Administratie en
belastingaangiften
voor particulieren en ondernemers kleinbedrijf

t&XfV wrd44n

Tal

We'jC'i

CK3-571B731

Wille Veld 56, 2041

T 023 573 92 72 M 06 45 30 45

GB

te

31

Ekittywillemse@planet.nl

Zandvoort.

www.gsfmanciBiediBriBten.nl

Strandpaviljoen
Thalassa 18

Uitvaartverzekering
Snel en eenvoudig te regelen

DORSMAN.NL OF 023-5714534

OMSTEE

2042 CH Zandvoort

H53HI13H3

na pensionering?

u* ppHOftkln wua» ft fcwt;
1? rrgf ;ktwv^fl^rr moof 5ptc-ÜW*fl.

ven?

gever: ociath)nie4iJk

Zancjjrt

-

E

GLASZETTERSBEDRIJF
levering en plaatsing alle glassoorten.

7

sinds

Café Oomstee

1959

Het kombuis is
weer geopend!

Vrijdag 12 m^prt: ?{iiw?ng 21±Q0 MMr-

Eva
Scholten
Quintet
EïflSchöU*n -mug.
Joo-p van Rbijn

-

traiTiyroC

Niïk v+n tien, B*» - flfjjoo,
Torn Kwakt-rnaat - contrabas
M'

I-:;- 'JiV STÏI..I.:

Cra-t.'s

Zeestraat 62

drs. H.C,

Uw

-

Il

Elke dag tot 21.00 uur

•!.!•.

entrcc\

Z&rMtvoon

-

023 6 73 6 f 2 7

-

n-wr.oomsl&e

Voor reserveren: 023-5715660

Vers aan zee!

Huppelschoten

gesprekspartner

en persoonlijk adviseur
belastingaangiften

jaarrekeningen

•

I

fiscale adviezen

•

accountantscontrole

administraties
/

/

boekhoudingen

management ondersteuning

Krant niet ontvangen?
Bel

vrijdagmiddag 06-1139 1478 of mail: info@zvo-verspreiders.nl
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Weinig belangstelling voor jeugddebat
Het door de gemeente georganiseerde jeugddebat, afgelopen vrijdagavond
is

slechts marginaal bezocht.

Van de

600 uitnodigingen

circa

die de

in

Met

café Neuf,

4 maart 2010

OOG en OOR

h&E BADPLAATS DOOR

gemeente stuurde

aan jonge Zandvoorters die woensdag voor het eerst mochten stemmen, reageerden nog

geen twintig geïnteresseerden.

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

Andere tijd van
de opening
Vorige week stond
artikel

het

in

over de opening van

de Kinderkunstlijn, vrijdag

De gemeente wilde door
middel van het debat de

om

te

gaan stemmen. Het eerste

je de

laat

weten hoe geweldig

bent. Het

Taizé-werkgroep, een on-

bij

de ingang en het

daarbij

behorende hekverdwenen en

het Mattheus-evangelie.

werk

De bijeenkomsten

een

een simpele afrastering

kiezingen

Zandvoort had-

in

zij

van hun

tieke

voor zover van

lijst,

Ook kregen

gaan' toelichten.

den allemaal een jongere
toepassing, en veelal ook de

om

kunstmanifestatie

combinatie van teksten, ge-

vormt nog een afscheiding met de straat. Ook

om

niet

om

uur maar

15.30

14.30 uur. De kunstwerken

zin gen, afgeleid

staan daar tentoongesteld

gie

de

en

zijn

in

bij

Taizé.

ondernemers

te

19.00 uur

Helaas waren daar slechts

diverse

bezichtigen. De looprou-

van 2006, was wel goed be-

zij

onder leiding van
Lenna van den Haak en Bas

getuige. Het overgrote deel

tes

van het publiek, want het

het Zandvoorts

Museum

20.00

was

op het Casthuisplein, de

dienst

zich,

Lemmens, zich voorstellen
en hun motivatie om de
plaatselijke politiek

'in

te

best wel druk

in

café

Neuf, bestond uit de plaatselijke politieke

incrowd.

beschikbaar

zijn

bij

Iedereen

is

welkom

openingopi4.^o

bij

de

de eerste paal geslagen voor het derde jaarrond

9,

De nieuwe eigenaren van Club

hebben tevens een nieuwe naam

komen

er

In

is

er

nog twee

ItlUNI?

ingericht,
los,

tjes

worden

om weer een
nieuwe en glorieuze
gang naar het circuit te
maken.

van start
in

top 10

Erfgoedvereniging

Heem-

i

eniging voor bescherming

Zij

wil

Housevision

hiermee

het Nederlandse cultureel

de Van Lennepweg

is

door

Heemschut verzamelden
het afgelopen jaar uit

week woensdag

heel het land gevallen van

Vorige

groen plotsklaps een stuk

bedreiging en aantasting

was restaurant

Loot en ook standpaviljoen

overzichtelijker

geworden.

van karakteristieke gebou-

de gastlocatie voor het

Thalassa zal binnenkort een

De struiken en heesters zijn

wen en landschappen. Op
deze top io staat op num-

RTL-programma Housevision. Uit

mer drie onze eigen beeldbepalende Zandvoort se
watertoren. Op deze derde
plaats moeten we beslist

Amsterdam werd Filoxenia gekozen vanwege
de sfeervolle Griekse ambiance. De opgenomen

dermate ver teruggesnoeid
andere weggebruikers

goed kan

verdwenen en vergeten nu de eerste
zich laat zien.

Het strand wordt weer
er vrolijk

op

gaan open, winkels krijgen
binnen en de hondenpoep
ligt links en
weer op plekken waar die niet thuishoort. Wat

opgefrist, paviljoens

!

zijn

een

het sluipende proces van

zien. Een veel

veiligere situatie

nu ont-

is

gemeente
tureel kort

anders

is

dit

groen struc-

blijft

snoeien,

de onveilige

situ-

Een simpel plastic zakje

meenemen

doet

atiesnel weerterug.

niet trots opzijn!

scène ging over de ecoTussen de opnames door

nomie

Griekenland.

in

genoten presentatrice

Evelyn

Struik

en haar crew van de
heerlijke hapjes en

Taizédienst

drankjes van de gast-

Het thema van de komen-

vrije

de Ta
in

Samen houden we ZANDVOORT SCHOON!?

Filoxenia

de hele regio

Nieuwe ingang circuit

wenselijk vinden dat de

collecties

rechts helaas

is

gaan de werkzaamheden

aan de boulevard Paulus

de gemeentelijke veegwagens snorren

Zandvoort jammer nou toch
echt wonderen.

contro-

onderhoud van de afdeling

zwerfvuil wordt uit de plantsoenen geprikt.de speeltuin-

nieuwe

Gemeeme

alle

geworden. Een

zeker, binnenkort

is

erfgoed. Vrijwilligers van

staan. Velen zullen het zeer

-•{A

werden gehouden

kale boel

Akersloot

Tijn

begroet het voorjaar

blauwe hemel sinds tijden

weg waar

les

inmiddels weg. Het

ding

af braak en aantast ing van

De gewraakte rotonde aan

alle

i'

er koffie en thee.

kassa's linksen rechts van

de

aandacht vragen voor

dat Club

dat iedere weggebruiker

lijken

Na afloop van de

Watertoren

bekend.

Haven van

jaarrond paviljoen worden.

Sneeuwen gladheid

is

19.30 tot

de bekende kaartverkoop-

van cultuurmonumenten,

de nabije toe-

De eerste op de plaats

van paviljoen

ZANDVOORT SCHOON!?

uur.

om

maakteonlangsde'Topio

komst komen
bij.

dienst begint

Meest Bedreigd Erfgoed'

slagen, en dan nu

Zandvoort.

de Agathakerk

in

aan de Grote Krocht, de

pavil-

Take Five aan Zee

in

om

komende seizoen
twee bij. Naast

Nautique, waarvan vorige
week de eerste paal werd ge-

ZA, N H V ' \Q.i

zijn

en oudste particuliere ver-

Het gaat ineens hard met
de geplande jaarrond
joens. Het

in

litur-

is

schut, sindsign degrootste

uur.

Rotonde overzichtelijker
is

gedachten: Haven van Zandvoort.

Het inzingen

deelnemende bedrijven
en het Juttersmu-ZEE-urn.

Haven van Zandvoort

Eerste paal voor

van de

het Franse klooster

bovendien ook

een handjevol jongeren van

Maritime, paviljoen

zijn

meerstemmig

bed, stilte en

poli-

speerpunten van hun

gelegenheid

eigen partij toe te lichten.

naar café Neuf

paviljoen van Zandvoort.

kolorr

men

Lokale Raad van Kerken, uit

in

lijsttrekker,

Dinsdag

bekende stenen

derdeelvan deZandvoortse

Wethouder

maart

afgevaardigd. Daar konden

De acht politieke partijen
deelnemen aan de ver-

De alom

Gert Toonen opent de

meenteraadsverkiezingen

die

het als

is

oude vertrouwde ingangvan hetZandvoortse

circuit indraait.

_.^^||^^B

jeugddebat, vlak voorde ge-

zocht.

je

thema haalde de

het Zandvoorts

5

jongeren aansporen

Opvallend leeg

zonderdat jedehelewereld

Museum, een verkeerde
aanvangstijd.
De burgemeestei opende de avond

en de rechterhand'. Geven

izé-viering

op

5

maart

de Agathakerk aan de

Grote Krocht

is:

'De linker-

14

eigenaar Kostas.

maart wordt het

programma
zonden

bij

uitge-

RTL.

wO

!

R

fvrije
Vrijehuizenmarkt
meer voor uw huist

Oosterparkstraat 53 Zandvoort

I

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

Doctor C A Gerkestraat 75 Zandvoort

Burg. En ge Ib ertsstraat 46 Zandvoort

Deze uitstekend onderhouden, moderne 20-er jaren tussenwoning met opbouw
(2007}

met

gelegen

in

op het oosten,

riant dakterras, voortuin en besloten patio

de geliefde en kindvriendelijke 'Parkbuurt

is

rustig

"

Vraagprijs:
€ 339.000.- k.k.

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een

rij:

•

De

•

Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook

•

Persoonlijke en pro-actieve karaktervan onze dienstverlening;

leukste courtage van Nederland*;
's

avonds;

•

Etalage op A-1 lokatie aan de Grote Krocht in Zandvoort;

•

Optimale woning presentatie, fotografie en woning beschrijving;

•

Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij verkoop,
aankoop, verhuur en beheer;
No
opay;
Gratis waardebepaling van uw woning*;
Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!
Uw woning wordt geplaatst op de volgende websites:
funda.nl, zah.nl, jaap.nl, huislijn.nl en natuurlijk Vrijehuizenmarkt.nl!

BEL 023 - 5 731 999
Nick ten Broeke

2042 NT

Emmaweg 21
ZANDVOORT

R:

023 - 5 732 007

M.: 0655 - 13 03 65
E:

nick@vrijehuizenmarkt.nl

www.vrijehuizenmarkt.nl of
www.nicktenbroeke.nl
Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!
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Dik Duiven-

bij

vooden een gouden medaille van de Nederlandse GregoVereniging op

rius

mogen

spelden. Duijves deed dit tijdens

een feestelijke mis ter gelegenheid van het 50-jarig huwe-

van Dik en Riet Duivenvoorden. De bruidegom kreeg

lijk

de onderscheiding voor

zijn

40-jarig lidmaatschap van

het zangkoor van de Agatha kerk. Voor het ter

Communie

vergeefs beroep doet.

In

de

schepping. Er

loop van de jaren heeft

hij

of ïojaargetrouwd.Erzijn er

heel

las

Duijves

nog een verklaring voor.

die alleen gaan.

nen samen
Er zijn

ris

van het koor.

ordening
"als

gaan

wat klussen en verstop-

pingen opgelost en goten

schoongeveegd in en rond
kerk. Dik is ook archivade

in

brengt

Hij

de partituren

het koor er weer eens

huwelijk

Sommigen moesten
zijn

lukineen nieuw huwelijk of

samen leven. Wie we ook zijn:
iedereen is welkom aan de
Communie, als hij of zij dat
wilt. leder weet van zichzelf
of

aanvang van
Communie las pastor

Dick

Duijves nog een verklaring

voorwaarin

hij

afstand

nam

van de verklaring van het

dom Den

Bosch. Die

bis-

kwam

na het incident rondom het

weigeren door een pastoor
het bisdom aan een prak-

in

tiserend homofiele prins car-

bekenden
nog
bij

in

geen on-

de Agatha-

hem

en slager

als slachter

slagerij

Vreeburg.

kan

Hij

daar nog steeds smakelijk

over vertellen. Dik ging

zingen
Riet

in

het kerkkoor en

werd gastvrouw, een

taak die

zij

nog steeds

ver-

vult. Veel jaren heeft ze

ook

naval van de Communie. Iets
wat vorige week landelijk

deelgenomen aan de voorbereidingen van de Eerste

het nieuws haalde. "De een

Communie

oud, wit of gekleurd.

en

is

ze

lid

van

is

man, de ander vrouw, jong,

dewerkgroep 5choon Schip
(oftewel de schoonmaak-

hetero of

homo

lebei wat.

Het

ploeg van de

in

kerk). Dik

iemand op wieje

niet

is

gauw

We zijn

of van al-

zit

allemaal

onze genen ingebakken,

hij

of

ik

rijk

gevarieerd

is

Gods

Zandvoort

Jazz in Zandvoort- Dmitry Baevsky

7

Marathon

-

-

in

Scheven in gen -Zandvoort

De Krocht
uur

ca. 10.30

Postzegelclub

-

Clubavond van de Zandvoortse

Postzegelclub. Pluspunt, 19.00-23.30 uur

Alzheimer café -Th erna: Als het gedrag verandert.

io

5teunpunt

distantiëren ons abso-

luut van

Circuit Park

Final

7

9

om wat Jezus Christus in
Gods Naam bezielde of dat
we maarwat meelopen. De
meesten van mijn collega's
en

4 (WEK)

7

zich oprecht in-

zij

OOK

Zandvoort, Flemingstraat

55,

aanvangig^o uur

wat de bisschoppen

over homofielen en het ter

n

communie gaan de afgelopen weken hebben gezegd.
zou het vreselijk vinden

Ik

men

als

Bar Battle- 6e ronde: Team De Brandweer

in

Laurel&Hardy. Aanvang 20.00 uur

VW Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

van de Agatha- en

Antoniusparochie zou kunnen zeggen datje daar de

communie wordt geweigerd, louter

tiserend'

omdat

homo

den bent.

Ik

ring. Duijves

Mantelzorgwijzer 2010

je 'prak-

of geschei-

zou

schamen", aldus

me

diep

zijn verkla-

kreeg een

Afgelopen dinsdag reikte wethouder Gert Toonen de eerste Mantelzorgwijzer 2010 uit aan

luid
bij

zo

overwo-

13.45-16.00 uur

zet

de

-Allerlei info

Café Neuf, 14.00-16.00 uur

n en.

Onthulling kunstmuur- Burg. van Fenema plein,

7

den ofvinden misschien ge-

Sebastiaan Seldenthuis,
een verbouwereerde

Voor

Wooncafê

6

beslui-

gescheiden. Ze von-

voorzitter van het kerkkoor

Verklaring van Duijves

aanvang 14.30 uur

moeten na het
hun partner.

alleen verder

en

en verraste Dik de medaille

5

overlijden van

ten dat het niet verder ging

opgespeld kreeg.

- 5e ronde: Team Gemeente Zandvoort
in de Klikspaan. Aanvang 20.00 uur
Opening Kinderkunstlijn -Zandvoorts Museum,

Bar Battle

4

Mensen wo-

een gelukkig

in

met ups en downs.

erdietot hun verdriet

maakt". Riet kreeg bloe-

men aangeboden door de

parochie. Velen kennen

30

een soepzooitje van heeft

terwijl

Riet en Dik zijn

zijn er 50,

4 maart 2010

EVENEMENTEN AGENDA

gouden Gregorius medaille

Dik Duivenvoorden krijgt
Pastor Dick Duijves heeft afgelopen zondag

Zee

is zij

Ada Mol. Naast

Dichtei

ook een Zandvoortse mantelzorger. De man-

applaus van de kerkgangers.
telzorgwijzer

is

een boekje met handige informatie vooi

mantelzorgers. Het geeft een overzicht van de ondersteu-

ning die voor mantelzorgers beschikbaar

Schoolkinderen gaan hardlopen voor het goede doel
Afgelopen maandag

het startschot gegeven

Rota ryclub Zandvoort heeft

van Rotaryclub Zandvoort,

voor de Kids Circuit Run, die op 28 maart aanstaande voor

samenwerking met de
organisator opnieuw ge-

5ybout van de Meer, heb-

de 3e keer

in

successie wordt georganiseerd

Zandvoort. De loop

Zandvoort
tijd

officieel

is

Circuit

6 tot en met

is

op

Circuit Park

onderdeel van de Runners World

Run en bedoeld voor kinderen

13 jaar

en

is

2,5

km

lang.

in

de

leef-

in

ben de schoolkinderen van

kozen voor het goede doel,

de deelnemende scholen

Run4Schools. Deze stichting

estafettestokjes overhan-

financiert in-en naschoolse

digd die onder leiding van

sportopvang op

Marianne Rebel creatief
beschilderd werden door

scholen

in

vier lagere

het township

Mitchells Plain, Kaapstad,

Zuid Afrika. Door veel ge-

kinderen uit Zandvoort. Als

enthousiaste schoolkin-

u

sponsorde kilometers te

deren tegenkomt stelt

lopen brengen Zandvoortse

ze niet teleur en motiveer

schoolkinderen geld

ze door zo veel mogelijk te

kaar.

bij el-

Het eindbedrag wordt

is.

u

sponsoren.

door de Rotary Foundation

Deze maand wordt de Zand-

vriend.

voortse mantelzorgwijzer

omdat

verspreid onder alle mantel-

band hebben met de perin kwestie. De zorg
zij geven is langdurig,
intensief en afhankelijk
van de behoefte van de
zorgbehoevende. Via deze
Mantelzorgwijzer kunnen

verdubbeld. Meld je dus

Voorinschrijving, voor

zorgers die

aan en loop voor het goede

€

bekend

doel!

7

die

Burgemeester Niek Meijer,
privésponsoring in

zelf

het vooruitzicht stelde,

9.00 uuren 10.00 uur

en de nieuwe voorzitter

Runnerstent op Paddock

2,

kan tot en

maar
met zondag

maart via www.circuitrun.

nl.

Eventuele na-inschrijving

kan alleen nog op de dag

op het

circuit,

tussen
in

de
2.

bij

de gemeente

zijn, als

lingen die

mede instel-

met mantelzor-

gers werken. Mantelzorgers

hebben de dagelijkse zorg
voor een

ziek,

gehandicapt

hulpbehoevend familielid, buurman/-vrouw of

of

Zij

geven die zorg

ze een persoonlijke

soon
die

zij

nu veel extra informatie

krijgen.

J>

V ooncate
zaterdag 6 maart
te

Zandvoort.

in Café Neuf aan de Haltestraat 25
wordt gedaan door
CTj

een unieke informatiemiddag

De

aftrap

Deze middag

is

is

om

12.00 uur en

toegankelijk voor iedereen die informatie of advies

vrij

wenst over
woning

Verbouwing, renovatie of nieuwbouw

•

Hypotheekadvies gaat zoveel verder dan alleen

aankoop van

uw

igheden

woning. Zeker
is

bij

voor

rp

Financieringen voor aankoop

ei

,

uw

•

tuin

'

potheek

4saleSTYLING
VERKOCJPSTYLING

ac

het veranderer

een goed advies goud waard.

bij het sneller verkopen van uw woning tegen de best
mogelijke prijs. Heel concreet en doeltreffend. Met een objectieve blik bekijkt gecertificeerd verkoopstylisteYvetteWillemse uw huis door de ogen
van een potentiële koper en ziet alles wat een vlotte verkoop in de weg kan
staan. Als bewoner ervaart u uw eigen huis namelijk heel anders dan iemand
die uw woning komt bezichtigen. En u krijgt nooit een tweede kans voor een

Verkoop styling helpt
Petra Geusebroek gaat

Erkend Hypotheekadviseur en Erkend HypothePlanner verder dan alleen adviseren. Dat is Lifestyle Planning. Adviseren

cair

als

met het hart en meer dan het verkopen van een (hypotheek-) product.
Daarom de naam Seven for Life. Een planning voor het leven.

REMO DE BIASE
Bouwen met

eerste indruk!

#

Architecten bna

de vorm van mediterrane details, warme
en duurzame materialen. Daar staat Remo de Biase voor.

Italiaanse invloeden in

kleurstellingen

Tuinzorg ;£&
DnJeSKJud
Kenn-cmertindl

böönrverzcrépig,

Ontwerp én ontwikkeling onder een dak met het voordeel het proces te
optimaliseren qua ontwerp, constructie, materialisatie en detaillering. Met

Tuinzorg Kennemerland is uw tuin in goede handen. Een geheel nieuwe
tuin, een eenmalige voor- of najaarsbeurt of een onderhoudscontract? Het
kan allemaal. Pieter Breeuwer is van mening dat het beste resultaat tot stand

de intensieve samenwerking van architecten en bouwkundigen
staat hoge kwaliteit voorop.

komt door een persoonlijk gesprek. Pieter komt daarom graag
voor een vrijblijvend advies.

in zijn bedrijf

Bij

Swart
Notarissen

Onze Zandvoortse

notarissen laten zien dat de

tijd al

lang voorbij

is

dat no-

stokoude figuren in een stoffige omgeving zijn. Het is onmogelijk om
het kort een volledig overzicht te geven van alle notaris werkzaamheden.

tarissen
in

Makelaarskantoor Greeven staat bekend
veilingen.

Met een kantoor op een A

I

als

trendsetter

locatie in het

tevens de makelaar die de meeste huizen verkoopt

en,

meer dan

advies over huwelijkse- of partner se hap svoorwaarden, testamentoverdracht onroerende zaak, oprichten van een BV, of schenkingen.

bij

VlSRJlS
verschillende soorten belastingaangiftes

Daarnaast kan Bakels

& Jonker

u bijstaan

in

ftlüeiiipne

de bedrijfsadministratie en

organisatieproblemen helpen oplossen. Tevens biedt Bakels

& Jonker advies

titel

in

makelaarsland.

centrum is Greeven
Zandvoort en zijn zij

in

'Meest creatieve ondernemer van het

jaar'.

B«uw

Installatielieirijf

Elettrnteclinid

Mark Spolders Installatiebedrijf, HansWillemse
enTom Geusebroek Schildersbedrijf slaan de handen ineen
4 Zandvoortse bedrijven bij u de nieuwbouw, verbouwing of renova-

Jaap Loos Reyenta Bouw,

{inkomstenbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting
etc).

op de

trots

OaW»

JONKER

FEDEIWTi!-

Een belastingadviseur helpt u

u thuis

Digitale plattegronden, bezichtigingen tot 20.00 uur, vrijwillige internet-

Denk aan

B/IKELS &

bij

GREEVEN

Van der Valk

bij

jaarrekeningen, rapportages en prognoses, arbeidscontracten en aftrekposten.

Electrotechniek

om

als

tie te realiseren.

JcC*
shoppen in Zandvoort kan ook.Wilma Koster legt hart en ziel in de
Cane & Co aan de Grote Krocht 38. Wanneer je de winkel in
je je in luxe. De kaarsen branden en in de winkel zijn leuke hoeken
in de auto zitten naar een aantal grote wooncentra als
Zandvoort ook het prachtigste interieur en styling kunt vinden?

Heerlijk

gezellige winkel

komt, waan

gecreëerd. Waarom lang
je in

Ed Onel Home Decoration is een speciaalzaak op het gebied van interieur
en woonadviezen. U vindt hier een grote verscheidenheid aan gorzonwering, houten vloeren, meubels, verlichting, verf
en woonaccessoires. Kleur- en interieuradviezen in de winkel of op afspraak bij
u thuis. Het advies wordt ondersteund door een grote collectie stalen.
kleur-

dijnstoffen, behang, tapijt,

nummer 09

Zandvoortse Coursnt

Afgelopen maandag heeft minister Rouvoet het 'Databoek
Kinderen

in Tel 2

Zandvoort

is

hoog scoren

oio' in ontvangst

flink
in

gestegen

in

de

genomen. De gemeente
lijst

van gemeenten die

de preventie van kindermishandeling. Dit

jaar staat Zandvoort

met stip genoteerd

meer dan 400 gemeenten

in

de top 10 van de

in

Nederland voor wat betreft

een project dat
al

lang bestaat

Zandvoort

om

kinderen

korte lijnen en

goede samen-

werking tussen de

instellin-

gen, de pol it ie, de scholen en

andere partijen kan snel en

adequaat gehandeld worden. Deze samenwerking
werpt ook zijn vruchten
af om jongeren op andere
manieren binnenboord te

het 'zorgadvies-

team', beter bekend als het

'mobiel team', voor de scholen. Dit

de preventie van kindermishandeling.

in

met mogelijke problemen
zo snel en zo goed mogelijk
te helpen

is

betrefteen zeer laag-

drempelig spreekuur door

GGD

en

maatschappelijk

houden. Zo

het on-

blijkt uit

werk, waar leerlingen, ou-

derzoek dat Zandvoort ook

maar

op de onderwerpen '(jeugd)

ders en/of verzorgers

Een zeer interessant gesprek had

criminaliteit en vroegtijdig

problemen

schoolverlaters'goede resul-

gemeente Zandvoort.

taten heeft geboekt.

ject 'Zandvoort Schoon!?'.

bij

die leerlingen ondervinden.

ik

afgelopen

week met

Peter den Boer, hoofd afdeling Reiniging en Groen van de

ook docenten terecht kunnen voor hulp

4 maart 2010

Zandvoort Schoon!?

Zandvoort scoort landelijk hoog
in preventie kindermishandeling

We

spraken uitvoerig over het pro-

Door de bekendheid en de
regelmatige aanwezigheid
van het team op de scholen,

met

elkaar en

met

in

Den

Boer: "In

2007 kwam

uit

een representatieve enquête

vervoer, de taxi, politie en

de

brandweer",aldus Den Boer.

2010 tonen aan dat aan-

onderde bevolking een aantal
thema's naar voren inzake het

Recente acties van Zandvoort

maar

schoonmaken

Schoon!?

tot kindermishandeling.

werking, tot zeer waarde-

een snelle actie mogelijk

Tel

samen-

vooral ook

volle resultaten voor

landelij-

gemiddelden vergeleken.

resultaten van Kinderen

dacht, inzet en volharding

ook zouden kunnen leiden

is

Wethouder Gert Toonen gaf

Een stralende Toonen: "De

op problemen die eventueel

onze

in

Zandvoort.

Naar aan leiding hiervan werd
een werkgroep opgericht, en

werd tevens

De Krocht

zijn

onder meer

het plaatsen van speciale

afvalbakken voor plastic ver-

Daarnaast kent Zandvoort

opgroeiende jeugd

van de Tweede Kamer een

Tevens geeft het boek een

ook

Tegelijkertijd

zich be-

voor de bevolking en bedrij-

attenderen op oude koelkas-

korte toelichting op

de

top 10-ranglijst per gemeen-

team'. Dit regelt onder voor-

wust dat blijvende aandacht

ven een thema-avond over

ten, die niet

Zandvoortse aanpak

de

te aan de

hand van twaalf

zitterschapvan degemeente,

en investeringen nodig

dit

in

perscentrum Nieuwspoort

bij

ke

preventie van kindermishan-

onderwerpen, bijvoorbeeld

deling.

hoe het staat met de speelruimte en het aantal kinde-

In

Tel

met wijkagenten, Draagnet,

om

MEENederland.GGZInGeest,

te verbeteren,

hij

is

leiden."

zijn

de positie van kinderen
het bijzon-

in

Brijder Stichting, Pluspunt,

derde kinderen

woonstichting de Key en

gezinnen.

GGD Vangnet

op het gebied van de wel-

kwetsbare

in

onderwerp gehouden.

Uitgangspunt voor ons
zowel gemeente

is

dat

burgers

als

samen aan werken om

er

pakkingsmateriaal en

bij

het

het grofvuil

mogen worden. Via
de meldlijn worden ze gratis opgehaald of men kan ze
geplaatst

gratis afleveren

bij

de Remise.

is

Inmiddels zijn er veel meer
ondergrondse containers

Toonen gaf aan de hand van

gecoördineerde aanpak van

zijnsvoorzieningen voor de

hierbij

van primair belang.

voor huisvuil geplaatst. Voor

een aantal voorbeelden de

(multi)probleemgezinnen.

oudere jeugd

Van daar ook dat wij wekelijks

de overlast van hondenpoep,

een column

waarvoor op diverse plaatsen

jeugd per gemeente en wijk

ren

in

uitkeringsgezinnen.

kaart en die

worden ook

situatie

in

Zandvoort weer.

Een concreet voorbeeld van

Ook

en Advies een

hier geldt: beter voorko-

men dan genezen! Door de

erkent dat er

Hij

werk aan de

helaas nog veel

winkel

Zandvoort

in

ons dorp schoon te houden.

Onderlinge communicatie

lijn

Zoals altijd tijdens een avond van het Genootschap
voort,

was de

zaal van

de laatste plaats bezet.

De Krocht op vrijdag 24

Oud Zand-

februari tot

Op deze Genootschapsavond werden

beelden vertoond vanuit het verleden van de familie Bakels.

Bij

er

was

een golf van herkenning
de getoonde beelden.

maar ook lachwek-

begint de vervuiling

Maar ook

Lavertu

was

zelf

ook deze

de pauze was er weer

de bekende verloting met

daarna de beurt aan Cor
Draijer

om

alweer

film te vertonen.

weten

"Jullie

dan

Ton Bakels, ook aanwezig,

voorstelling.

ik", was
commentaar

er

meer van

zijn

droge
de

tijdens

zijn 12e
In

een

compilatie van filmbeelden
liet hij

dotes

verschillende anek-

uit

vroeger jaren zien.

Bijzondere beelden

met

o.a

de eerste dag van het jaar

Het kan niet zo

gemeente

Met unieke beelden
uit

al

met de

restanten van het vuurwerk.

avond aanwezig en genoot
zichtbaar van alle belangstelling.

alles

zijn

dat de

voor iedereen

opruimt; hierbij

is

duidelijk

sprake van eigen verantwoor-

i937werd de avond afgeslo-

delijkheid.

ten. Opvallend

sneeuwperiode van de afge-

bij zijn

is

dat Draijer

films altijd

weer de

bijpassende muziek weet
te vinden. "Het

maar het
zijn",

is

veel

resultaat

werk

mag

er

aldus deze creatieve

dorpsgenoot. Na afloop wer-

den

er

bij

een hapje en een

lopen

tijd

"De overvloedige

heeft naar verhou-

dingtot heel weinig klachten
geleid.

heel Zandvoort

maar

liefst

om

de

doorgaande routes sneeuwvrij

een

Raadhuisplein zo lang

blijft

staan, krijg ikte horen dat hier

echt een gemeentelijke
sofie achter

ligt:

brengt wat fleur

"Zo'n

in

filo-

boom

de donkere

winterperiode. Wij hanteren

bewust twee
jes

gaan

in

van januari

fases.

De

licht-

de derde week
uit

en de

verdwijnt op Va lent

ij

n

boom

se ag."

Onze mensen hebben

overuren gedraaid

Op de website van de

ge-

meente www.zandvoort.nl

te maken. Hiervoor geldt

staat een compleet overzicht

standaardprocedure,

van wat Zandvoort Schoon!?

de bouwvan Bouwes Palace,

drankje veel oude contacten

vooral gericht op een

strandbeelden met de

'hersteld'.

aan rij route voor het openbaar

in-

in

250 bloembakken worden
geplaatsti Op mijn vraag
waarom de kerstboom op het
1

Ton Lavertu en

van de wereldjamboree

aan de getoonde beelden.

van de gemeente. Wist u dat

levert

op.

selijkheid uit vroeger jaren.

In

bekende manier de getoonde foto's en dia's.

ook het onderling van

juist

én een gedeelte van
In

de beelden

de hondenbezitter

behoort eveneens tot de taak

goede ideeën

in

is

Het onderhoud van het groen

gedachten wisselen

het ondernemer-

liggen,

Niet alleen voor klachten,

uitrijdende auto's op het

zijn bedrijf.

op ruimzakjes voor het grijpen

toch echt zelf aansprakelijk!

één van de vier wijken een

kende beelden van achter-

kwam

wordt

wijkspreekuur gehouden.

een TV-documentaire over

heel sterk naar voren.

tarieerde op de zijn wel

24 uur be-

circuit

de Kerkstraat en de hui-

schap en durf van de familie

wist weinig toe te voegen

is

nummering van de panden

bij

Bakels

Genoot schapsvoorzitt e
Ger Cense becommen

in

tocht van Neptunes (Pieter
Joustra),

de Zandvoortse

(5740200)

reikbaar. Maandelijks

Opvallend was de vroegere

in

W^iiiiïiffitJ

veel Zandvoorters

in

Courant plaatsen." De meld-

is.

Genootschapavond was weer een avondje nostalgie

*

in

landelijke organisa-

in

2010' brengen gerenom-

meerde

in

jarenlang een 'sociaal

de leefsituatie van de

het'Data boek Kinderen

ties

al

goede

de laatstejaren allemaal

in

gang heeft gezet.
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op het Van Fenemaplein

Marten Bierman
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te onthullen.

De Kunst-
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'Dolfijnen-

muur' die door de Zandvoortse kunstenares
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Russische saxofoongrootheid
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kunstwerk gemaakt.

is

waar kwetsbare

bare kamer
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gevonden om de kale muur
te verfraaien. Meer dan 60
Zandvoorters hebben een

met gevoor kunst noemde, is
het raadhuis
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Wie isdevierde persoon op deze foto? Graag zou het Genootschap Oud Zandvoort
dat willen weten om het vast te leggen voor later. U kunt uw bericht insturen
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concert

per e-mail naar zoekplaatje@oudzandvoort.nl of dit doorbellen naar Cor Draijer,
tel.

06-3614 9717 (na 19.00 uur). Als u de foto wilt hebben omdat uw familie erop
deze door het genootschap kosteloos per e-mail worden toegestuurd.
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tel.

www.trade-ard.nl

met
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"Het Laatste Uur"
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naar het programma

en NAP.
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Corry veel succes
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www.kunstinvorm.nl
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Maarten en Joyce Spiers

2/101,

Volkert van Petegem,
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Tel.

ps.

Met
zijn

Paap 06-51815360

L.

ZANDKORRELS INVULBON

ziekenhuis: de

Hoop

5720108 of

06-48318230

Aa nmeten therapeutische
elastische kousen,

in

klasgenoten en dank
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hartelijke groeten aan
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Afvallen
Van de vrouwen
totaal

zit

50% en van de mannen 20%

zijn

hebben 5% mensen die met diëten bezig

werkwijze 'Anders

voorgoed

afvallen',

Want om

voorbij.

zijn

van coach Simone Königs,
succesvol en

met hun gewicht

is

bezig. In

een blijvend resultaat. Met de
het jojoën en levenslang diëten

duurzaam af te vallen moet je uiteraard weten

waarom je bent aangekomen en waarom je dooreet als je geen honger (meer) hebt.

om

gewoonte

Je

te pakken of

iets lekkers

nog een keer

op te scheppen wordt met
Weerkundig gezien
hu

va

lp

n,

je

in

ook een

goed gevoel oplevert, zonder
de nadelige gevolgen. Door

Ervaringvan een deelnemen

"Het is een hele belevenis

om

zonder oordeel naar jezelf
en

de deur achter je dicht

je strategieën te kijken

geef

te

de winter nu voorbijen

graad te koud. Een hele prestatie
verdere opwarming. Elders

in

noordoosten was de winter

zelfs

je jezelf

de ruimte

om

Engeland was het

In

de koudste winter sinds

zekerder.

ochtenden of sessies oefen

meer dan

je in een kleine groep of in-

veel plaatsen. Toch zijn

kijken

Ben je het zat en heb je

aan

pitalen uitgegeven

al

die steeds

is

?

Va

I

je

om

is.

je

Het doel

te onderzoeken welke

emoties ervoor zorgen datje
dooreet

maar weer won-

deren beloven

wat de oorzaak van

(over) eetgedrag

ka-

aller-

diëten, pillen, boeken en

lei

andere veelbelovende acties

als je

in

ieder geval beter

ook

drinken, roken of elke andere

verslaving

zijn.

1979 volgens sommigen.

Qua sneeuwdagen was

je horen. In vier

avonden,

wat jouw

onze omgeving wel.

helemaal voorbij en aan

slechts een subtiel verschil

week

op de weerkaart, maar kan

(natte)

sneeuw kunnen

men.

theorie kan het tot

een individueel traject
Onder deskundige begeleiding ga je ontdekken waar-

bel

om

°P de site:
www.ikdoehetanders.nu.

onder goede begeleiding te

is

eten jouw strategie

om je

honger meer hebt en je

Voor een persoonlijke toe-

meer informatie
Simone Königs, tel: 06

lichting of

54357575 °f

het einde van deze

zin in

het voorjaar

de Jong van Kunst
uit

de

collectie

in

met

allerlei

Vorm toont via een

leuke activiteiten?

Op

16 maart

er

is

weer een

reconstructie'. Drs. Liselotte

diapresentatie de metamorfose van schilderijen

van het Bonnefantenmuseum te Maastricht.

in

Maastricht wordt u een

kijkje

achter de schermen

gegund van de museale
praktijk. Tevens komt het
boeiende verhaal over de
verzamelaars van Italiaanse
kunst

in

Nederland

de

in

drie

en +3 graden

-3

in

is

de

nacht bijvoorbeeld.

begin mei nog sneeuwen,
zoals

mei

in

1979 toen er op

Op vrijdag en zaterdag
neemt de neerslagkans

2

zo'n 3 centimeter lag.

toe en zoals ge-

tijdelijk

Woensdagmiddag hadden

nieuwe cursus kunstgeschiedenis genaamd 'Restauratie en

In

Dit

het verschil uitmaken tus-

sen

ko-

kijk

Nieuwe cursus Kunstgeschiedenis
Ook zo een

hoog

en bereikt de koudste lucht

zou het wel weer eens tot

Vier keer in training of

geen echte

de

winterse perikelen nog niet

sleutel

beter

je eet als je

de vleug koud-

de noordoosthoek

in

naar succesvol afvallen

moment

om je

chocoladebonbon. Dan

we

uitbreidt naar Zuid-

iets

Scandinavië, dan komt de

wind

bedeeld op

met technieken waarmee
jouw

is

voelt, ga

Op

iet

dingen zoeken

riant

emotionele blokkades oplost.

dividueel

het

lijke

missen

ste lucht. Als het

afgelopen seizoen

het

je inzichten krijgt en

goed

(meer) hebt.

je

bleem anders op te lossen en

het

Blijft

dat hoog

zelfs

maardingen verande-

ren als je accepteert dat ze

te voelen zoals die overheer-

dat je je n

steeds

in je oude patroon?
Danishetnutijdomjepro-

terug

goed of

te voelen. Dit kan echter

geen honger

in

graden te koud.

meer bij Ierland
plakken, dan wordt de
wind meer noordwest en

het anders te doen zonder

Echt anders

3

richting weekeinde.

moeten terug naar het
iggö om een koudere
winter tegen te komen.

constant te strijden. Je kunt

bij

ruim

We

weer thuis. Eindelijk
weetje de oorzaak van jouw
dwangmatig eetpatroon en
dat geeft je rust en maakt je

alleen

Zandvoort

deze tijden van steeds

in

Nederland en zeker

jaar

doen. Je bent na een lange
reis

in

was de sneeuwrijke winter van 2010 ruim anderhalve

met mildheid en

te leren

om

te draaien en

is

gemakkelijke, tech-

ander gedrag die

de sleutel

Opnieuw wat kouder
met sneeuwkans

eten als rustgever gebruikt.

nieken 180° omgedraaid

door Nel Kerk man

4 maart 2010

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

tussen je oren

constant

we

ideaal

zegd kan dat weer wat

stembus-

(natte)

sneeuw

zijn. In

de

weer. Ook op donderdag

loopvan hetweekeindeen

houden we dit puike weer
in huis. De nachten blijven
weliswaar vorstig koud.
De luchtdruk gaat verder
oplopen ten noordwesten
van Nederland de komende
dagen en dewind zal vaak
uit noordwest tot noordoost gaan waaien.

begin volgende

ten

we

week

tijdelijk in

koude(re) lucht,

maar de maartzon
wel

vrij

zit-

dan waarschijnlijk
schijnt

overtuigend. Later

volgende week wordt het
waarschijnlijk zachter en

komt de 10 graden weer in
Dan neemt ook de

zicht.

door Nel Kerkmat

regenkans toe. Een echte

bijeenkomsten ook aan bod.
In

aansluiting op de cursus

een afbeelding van een

(inte-

is

een excursie (niet

ressante) voorstelling,

maar

cursusprijs inbegrepen) naar

Een schilderij

is

niet alleen

ook een doek of plank met

is

verf:

het

een materieel object.

museum

in

in

de

Maastricht

gepland.

uiterlijke verschijnings-

1

tu

Five

ultraviolet,

den

uit

de collectie

infrarood en röntgen wor-

Italiaanse schilderkun*

waarbij tegenwoordig

den bekeken? Met voorbeel-

het

zoek

in

is

nog

niet

helemaal

duidelijk. Waarschijnlijk

accent ergens

in

de

lentefase dient

(korte)

aan in
de periode 10-20 maart.
zich waarschijnlijk

Meer weer

is

er

op

www.

weerprimeur.nl

<

uit drie
in

Ierland

komen

te liggen

Take

aan zee, Boulevard Pau lus

Loot gegeven.
23 en

kunstwerken met

urwetenschappel konderij

gen

lig-

buurttussen Schotland en

De cursus bestaat
avonden en wordt

lange geschiedenis waardoor

vorm vaak veranderingen
heeft ondergaan. Wat kunnen we daarvan zien met het
blote oogi Wat houdt het na-

van het ho-

spil

gedrukgebied komt te

zal het

Oudeschilderijen kennen een

de

Waar de

De data

zijn

:i

6,

30 maart en de aan-

vangstijd

is

20.00 uur.Voor

meer informatie www.ku nst-

Bonnefantenmu
Temperatuur

De Zandvoortse Courant wordt huis-aan-huis verspTeid. Mocht
u de krant niet heeft
ontvang en, kunt u bij de volgende afhaal punten terecht:

het onverhoopt een keer gebeuren dat
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w
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no. 3-4

no. 3-4

x>

iiiMMMirrrrrrn
Alice in
Alice

is

wonderland

oud wan-

17 jaar

neer ze op het punt staat

Filmprogramma
04 maart t/m

1

Maart

om

een verloving aan te

gaan.

Omdat

ze die ver-

Voor een hertenloos
en zonnig voorjaar:

loving nietwil, vlucht ze.

ZevolgtdeWhiteRabbit
tot

in

Wonderland. Tien

was ze ook
al eens in Wonderland
eweest, maar Alice

jaar eerder

Bloeiende violen

herinnertzich dat niet
meer. Destijds regeer-

de

deWhiteQueen

Primula's

in

Wonderland, maar nu

Bloembollen

ze van haar troon

is

in

pot

estoten door haar

de Red Oueen.

zus,

Samen met andere

be-

kende inwoners van Wonderland, zoals de

Mad

Hatter en

de Cheshire Cat, moet ze proberen de machtvan de White

Oueen

te herstellen.
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+
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de publieke regionale omroep voor de

'Sporten

bovendien de officiële rampenzender van de

provincie. Frequentie:
(kabel). Zie

FM

S7.9 (ether) of

FM

93.3

voor programmering: www.rtvnh.nl

is

gezond!'

www.sportinzandvoort.nl

provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland
is

tr

r
SpdrtrMd Z,indvnori

RADIO + TV
Wij willen graag dat heel Zandvoort
Countrytraxxx

,uur

en Bentveld onze krant kan lezen.
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uur
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o uur
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:
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,7:00 uur

Roy
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19:00 uur
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Z;

on-air (h)

u

aan
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door Sutiah Van netten

Schilderswijk
Als fervent voetballiefhebber

Din vertelt dat ze

ongelukkig bent of niet goed

altijd al veel schreef.

"Opstellen, gedichten en dagboeken.

Op een gegeven moment

kwam

in

ik

had toen even geen

vel zit. Ik

heb heel wat dagboeken volge-

Ik

schreven.

wereld

om me

heen, en trok

zin in

kom

de

maar de velden

om

erg vermoeiend kunnen

hebben

hierover:

mij door die moeilijke peri-

had, pakte

ik

Ze zegt

"Dromen kunnen zo

ontzet-

weer ge-

tend

realistisch zijn, dat het

mijn blocnote

je ze

ook echt hebt meegemaakt. Een

ode heen gesleept. Zodra

droomd

zijn.

ik

lijkt

Omdat

ik

op de bank

hangen en

mij toch enigs-

zins nuttigwil

maken voor de

wil

maatschappij besloot

alsof

slecht

zijn te

te voetballen.

niet elke zaterdag

mijn leven terecht. Mijn dromen

omdat de

toe. Niet

coach mij gepasseerd heeft,

Wel zegt Din dat dromen soms heel

uit.

nietn

aan spelen

me terug

mijn eigen droomwereld", legt Din

in

een zware periode van

eigen

in je

maanden geleden

le

enke-

ik

opte

mij

geven voor vrijwilligerswerk.

S

,

Voor
koesterde „ens.

m„

voo f

r

n

I-

Dinw«.obetw.

ik

^

i.

n

na een tijdje alles terug ging lezen,

kwam

«„

heb

* Mi

ik er

heb

eenliik
8

-1

schr„ven. ft

8 „„

1»- -*

hoort aa

T£
E

„„den, maar

om Mn boek

was daar helem,
5

Ltisophriihpadgekomenh^
dl e

i

k

i

nm |hboekb«s ( h„

om ded romen

als

een grapje, maar

ik

weet nooit hoe het

de hand gehad.

Ik liet

de dromen. Wel heb

kreeg er steeds

me

ik al

Het toeval wil dat

afloopt,

het verhaal zelf niet

ik

in",

in

een van de

oistewijken die Nederland

leiden door
die

kentde Haagse 'Schilderswijk'.

dromen

echt gedroomd. Hoe bizar en eng ze

aldus de Zandvoortse.

twee

ik

zaterdagen achter elkaar aan
de bak mocht

in

De Schilderswijk
plezier

.

Ded romen vormden

les

wat

ze

soms

voor Din ook een

soort van verwerkingsproces voor

om

tige buurt

lastig

om

jonge

over te schakelen naar

is

een prach-

in te

wonen en

omgaan met

leeftijd

andere culturen. Op het pro-

de 'gewone' wereld."

al-

gramma

had meegemaakt. "Ik denk

stond een speur-

tocht. Voor iedereen die van

moe-

dat iedereen weleens door een

f,v«rt.lt

een onvoorspelbare ver-

als

ookzijn.Nazo'n heftige droom was het

te

„ ig

is

rassing. Je

daardoor heb

in

el-

^
b

ikop het idee

een verhaa Ivorm te gieten. Het begon

„ mDin

meer

oomge«lhaaree.
Dl

droom

en schreef de droom meteen op. Toen

0\n Droomgezel
een lang gei"=n„ » „oor
u „or veel
« mensen
«T
dl omen,
Ein boek ch-!J.e"
Unft he „
vele

Nieuwsgierig geworden naar Din's

en uitdaging houdt: ga op

boek? Kijkdan naar detip van de week.

zaterdagmiddag tijdens een

)

i

I

ij

ke re periode

heen gaat, waarin

je

neeuwstorm met zes kindeen die
niet

:n

Ben

jij

What's Happening?

al hip-tip

Dames
lights

opgelet! Een

week lang

plaatst

op de kracht van de vrouw. T/m

als carrière, seks,

macht, geloof,

De

en geld aangesneden

mijn groepje wordt vast

uit

en zeker een goede zakenman,

in

omdat

programma nog even door

broodjes had geritseld

n,

in

de Westergasfabriek. Hetfestlval

met beeldbepalende
speeddatesessies met topvrouwen uit het bedrijfsbet teken van talkshows

in

:ikale

optredens.

Neem

acts, culinaire

Je

reageerden

20.

Kaarten

Entree: Pakhuis

zijn

is

gratis,

n

is

echte dromer en huis-

met haar hondje
Droppie woont ze nog
i

u

is.

talenten die Zandvoort

presenteert ON-AIR

Dit soort

kwel

-nijdatNedei

nte
dat wij ons vooral niet

e

maar

zit

het

5

te kijken. Ze brengt hele

dagen zappend voor de buis

m
ir

zoek

de dagelijkse sleur te

doorbreken gaat ze graag op

maart vindt

in

Danzee de eerste van de vier voorrondes

plaats.

moeten

De kandidaten zullen 2 nummers presenteren. Niet alleen de
jury, maar ook het publiek zal kiezen wie er door gaan naarde
grotefina Ie. Dus: ben jij degene waar ON-AIR EVENTS naar op

thuis op de bank tele-

is?

alle

events.nl.

Wie weet ga

jij

na de finale op vrijdag 9

laten

bang

maken door

negatieve berichtgeving

rondom de multiculturele
samenleving. Ondanks dat

Mail dan nu je contactgegevens naar pascal@onair-

in

in

is.

e

Ze heeft twee

-nden,
liefst

de

denken dat het alleen

arkommeren
rijk is

EVENTS het ON-AIR EVENTS TALENTED. Het artiestenbureau
gaat hierbij opzoek naar een nieuwe solo-artiest waarmee ze

haar

bij

5

alle

Verbondenheid

wijk waarin wij vaak on-

maart:

Vrijdag
Voor

de

Ook

in

kijkje op:

Westergasfabriek

verkrijgbaar via de website.

acht

:entwintigjarige Dihren

bij

positief, in-

Jusief de bezoekers van het
koffiehuis.

:.nl.

kost€

boek

sar gaat het

'no time' gratis

in

andere ondernemers

vijk

workshops

voor meer info een

hij

/an origineTurkse bakker.

resentaties van lokale heldinnen, lezingen van interna-

toppers en diverse culturele

de

Mohammed

Pakhuis de Zwijger te Amsterdam. Op zaterdag 6 maart gaat het

staat volledig

in

begon

speurtocht

ortvarend en

de spot-

Inc.

maart worden thema's

5

relaties

WOMEN

voor het eerst ziet

je

op hun mondje geval-

en zijn op speurtocht
Schilderswijk.

Donderdag 4 t/m zaterdag 6 maart:

ik

april

alle zeilen

moest

bijzetten

'

3m

alle zes strak in

het gareel

gedachten en dromen. Ze
te

gaat zoop

in

haar dromen, dat

ferkelijkheid

elkaar heen

ontmoet
nige

ze de

In

een

geheim-

Oude Man. die haar uit-

daagt om met

imtsschip en doet

rr

hem samen door

n poort te lopen.

Deze

Zaterdag 6 maart:
De techno/house

en fantasie door

gaan lopen.

auditie.

ontmoet

Gedurende haar

i

ze vele kleurrijke per-

sonages, zoals de

Oude Mar

Stinkende Baron en

hun dak gaan

bij

liefhebbers

Bardelux dat

Zandvoort. 'The party starts
In

de vroege uurtjes.

Namen

kunnen vanavond helemaal
zal

@ 22:00 o'clock'en
als Diablo,

houden hebben

hart gestolen;

zij

gaat door tot

Update, Sta as, en Mike

RavelÜ gaan ervoor zorgen dat de voetjes van de vloer gaan!

Alscha, Fouad, de bakker en

de eigenaar van het koffiehuis.

Volgend jaar weer

'vrijwillig'

naar de Schilderswijk,

ik

adem

uitleest!

weet

I

Kortom, een boek datje

een lekker gratis broodje
glazen poort isdetoegang naar

mijn

Mohammed,

uit

plaatsvinden op Circuit Park

E
v

kans

wO

VOMAR VOORDEELMARKT ZANDVQORT:

IEDERE

'ZONDAG
GEOPEND!
VAN 10:00 TOT 17:00 UUR
V333
Voordeelmarkt
Vomar Voordeelmarkt Zandvoort

Ook

in

Tijd

Celsiusstraat

192

•

Zandvoort

•

023-5714361

Zandvoort schijnt de zon maar mondjesmaat!!

voor extra aanvulling van vitamine DÜ

Elvitaal

Vitamine D3

15mcg

(600ie)

1

•

I

Vitamine D3:

00 tabletten

€9,95
300 tabletten
€ 24,95
Tegen

inleve-

ring van

deze

advertentie aan

de marktkraam:

300 tabletten
€19,95
Maximaal 3 per klant

AANBIEDING GELDIG DE

GEHELE MAAND MAART

nONUON

ALFKED

POWEREDBY

PRIMItD- BY

COW & OFFICE
I

nummer 09

Zandvoortse Courant

f

^

seniorenpagina

A§

Heeft u tips? Mail dan naar senioren@zandvoortsecourant.nl

"Nv

Faria-clowns zorgen voor glimlach en herkenning

Maandelijks zal door Ron Nijhuis,

locatiemanager Huis

Afgelopen maandag en woensdagmiddag waren twee
Faria-clowns opvallende verschijningen in de serre van

De Branding

in

Huis

in

clownspel op basis van improvisatie,
tact en interactie

nog aan te komen. De

lijkt

Faria-

iedere bewoner. Deze geeft

uiteraard zelf aan of

daar zin

heeft.

in

u op de hoogte

met de bewoners.

is

de regisseur van het

we-

In

groepjes van twee of drie

rode neus) benade-

reld (een

ouderen met demen-

ren ze

zonder verwachtingen

tie

en zeggen op alles

iemand
ren,

ja. "Als

reizen

om

we zijn

bruiloft

streert elk signaal en elke re-

neemt

actie en

zorg

alles serieus.

met

in

zijn

gespeciali-

maken

het contact

dementerende

zieke en

ouderen. Op

dit

moment zijn

er al

twaalf Faria-clowns ac-

tief

in

zijn.

Het clowneske optreden to-

maar'onverwacht

bezoek'.

Ze beschikken

verde glimlachjes van her-

altijd

over

kenning op de gezichten van

"Even wakker door een rode

een instrument en een

de aanwezige bewoners.

neus", zo omschrijven de

pertoire van Oudhollandse

Volop genietend van de be-

Faria-clowns hun activiteiten

liedjes. In het spel

re-

verweven

en een rode neus,

de Duinen,

in

eigenaar

van heel het

ZorgContact,

complex. Met het com-

wooncomplex Huis

de

het geval vindt er perio-

een

diek een toetsing plaats.

maar

niet

of nauwelijks schmink. Ze

brengen de complexe wereld

Kostverloren. Dat

in
is

misvattingen hierdoorontstaan ook veel misverstan-

terug tot de eenvoud van het

den. Eigenaar van

hier en nu. Op een onschuldi-

voorzieningen

ge en directe manier. Zo

bouwcorporatie Woonzorg

cre-

is

al

deze

woning-

de clowns zang en muziek op

ëren de clowns een nieuwe

Nederland. Deze corpora-

meer ouderen herkennen

een clowneske manier met

realiteit die relativeert, ver-

tie

hun kinderen en

persoonlijke aandacht voor

rast en vrolijk

heeft bezit door heel

Nederland. ZorgContact

maakt.

huurt het verzorgingshuis
Huis

verliest belastingvrijstelling

de Duinen en

in

'slechts'

is

met aparte vastgoedstichtingen voor

seniorenwoningen dreigen hun belastingvrijstelling te
Dat zeggen

fiscalisten

van PricewaterhouseCoo-

pers (PwC) in Headline, het verenigingsblad voor financiële

mensen

in

de zorg.

Stichtingen die werkzaam-

van algemeen

heden verrichten die voor

gesproken

meer dan negentig procent

onder een bv

bestaan

schapsbelastingplichtig,

het verschaffen

uit

is

nut'.

Normaal

een stichting die
valt

vennoot-

maar
algemeen

van onderkomen aan ouderen

instellingen van

mensen meteen
worden door de

beper-

nut kunnen hiervoor een

fiscus

stelling krijgen.

en /of
king,

vrij-

Daar komt

nu waarschijnlijk een einde

geclassificeerd als 'instelling

aan, aldus

belasti ngadvi-

seursJeroen CremerenJeroen

terecht konden als algemeen
nuttig beschouwd. Het stand-

lening. Tot

leden

de Nederlandse Zorgautoriteit

drie jaar keert

aan dementerenden. Hiermee wil het ministerie van

om

zorgaanbieders stimuleren

VWS

de zorg voor deze mensen

kleinschalig te organiseren. Het gaat hier
in

om

zorgaanbie-

de AWBZ.

beschikbaar. Het

plaats

ten van ten hoogste 24

betreft hier projecten voor

plaatsen

is

€

12.500 per

zelfstandige

wooneenhe-

van

is

ï

januari jongst-

was ZorgContact ook

Open Dag
meld

ik u

dat zater-

dag 20 maart de

landelijke

Tot slot

in

maar vanaf

dit jaar

is

deze

beëindigd. De woning-

in

de Zorg

de Duinen

zal

is.

Hu is

aan deze

dag meedoen. U bent die
dag van harte welkom

om

verhuren van onderkomens

verhuren van kamers aan

rol

aan bejaarden volgens defis-

ouderen wel degelijk het

al-

bouwcorporatie regelt nu

bij

cus niet langeralgemeen nut-

gemeen nut

raden

weer rechtstreek de zaken
met de huurder. Uiteraard

staan u dan graag te woord.

van het

tig zoals dit ten tijde

opstellen van de wettekst

was

bedoeld", schrijft het duo. "In
die tijd

werd het verschaffen

dient.

Zij

ouderenzorginstellingen dan

ook aan

om

naarde recht er te

stappen

bij

het verliesvan de

ons een

kijkje te

komen

nemen. Onze medewerkers

Alzheimer café

vrijstelling

van onderkomens aan bejaar-

den die niet

hun kinderen

bij

Het

Bron: Zorg vis ie

nieuwethemavan

het

met aanwezige deskun-

len

digen zal het beter lukken.

Gedragsverandering door

dementie. Want door de-

De inloop

mentie word

uur,

je niet alleen

start

om

19.00

bijeenkomst

is

van 19.30 tot 21.30 uur

bij

de

dedi-

deze regeling de keuzemo-

elkaar

gelijkheden vergroten voor

aardige vader kan zich plot-

'Ook Zandvoort', steunpunt

Voor andere

mensen met een psycho-

seling ook gedragen als een

voor geheel

kleinschalige projecten voor

geriatrische aandoening.

agressieve naarling.

Wat

Flemingstraat

Aanbieders worden met de

moet de omgeving

den

die'in dewijk'in

omgeving van

recte

gelegen

zijn.

dementerenden

is

€

7.500

per plaats beschikbaar. Het

geld
ders

Voor kleinschalige projec-

gekomen

nerk.

Open dag

miljoen voor kleinschalige zorg dementerenden

(NZa) 65,1 miljoen euro extra uit voor kleinschalige zorg

is

het bezit

in

het zo geheten Bronzen

Keu

het 'administratiekantoor'

is:

De komende

en nu

voor de overige gebouwen,

stellen dat het

bij alle

melden

dat ZorgContact goed door

is

De adviseurs

wij u

deze controle

punt van de belastingdienst

Alzheimer café op io maart

65,1

kunnen

dat dit nu niet meer op gaat."

het

doen

Eind vorig jaar heeft er zo

een externe controle

huidige maatschappelijke
is

te

te contro-

ook werkelijk

vormen van extramurale
zorg plaatsgevonden. Met
trots

Wiertz van PwC. "Vanuit de

normen en waarden

Om

ze zegt.

verantwoordelijk

voor de zorg- en dienstverZorginstellingen

zeggen wat

maar ook

leren of dit

voor dementerenden. Steeds

verliezen.

stelling probeert

in

niet alleen te

ze doet,

wat

twee

Ouderenzorg

Elke zorg

plex wordt dan bedoeld

het verzorgingshuis, de

aanleunwoningen en het

meezingen. Geen 'optreden'

kleinkin-

Bronzen Keurmerk

zijn

zij

'rode neuzen' en natuurlijk

langstelling van de

deze complexen aanwe-

zig als zorgieverancier.

als

n

is

ZorgContact nog wel

blijft
in

het Huis

onderdeel va

dragen

Nederland. Dit

'moderne' clowns;

wel gekke, kleurige kleding

Muziek speelt bij de Fariaclowns een belangrijke rol.

gescheiden van

Vaak wordt gedacht dat
Deze clowns

Zo bereiken de clowns men-

meerte bereiken

Herman Heijermansweg.

Wonen

sen die door anderen vaak
niet

de

de bewoners

huizen te bezoeken.

seerd

om

van het woon- en zorgcentn

van verzorgings-en verpleeg-

zijn bruiloft wil vie-

dan gaan

vieren". Een Fa r ia-clown regi-

de Duinen,

in

houden van de

spel.

de Faria-clowns door

Nederland

te

mogelijkheden en ontwikkelingen

door te dringen. Vanachter
het kleinste masker ter

een bijdrage worden geleverd

hij/zij

De bewoner

zij

gericht op con-

altijd

deren niet meer; niets

clowns weten vaak wel nog

de Duinen. Daar presenteerden

4 maart 2010

NIEUWS VAN
HUIS IN DE DUINEN

is

bestemd voor proin 2009 zijn ge-

regeling gestimuleerd

om

hier mee?

Doorervaringen uittewisse-

Zandvoort,
55.

Informatie

over Belbus en vrijwilligers:
"tel.

5717373-

verschillende soorten zor-

jecten die

gomgevingen en zorgvor-

start en voor projecten die

men

in

vergeetachtig, een zacht-

te ontwikkelen.

"Sport

is

goed voor lichaam en geest"

www.sportirtzandvoort.nl

2010 en 2011 van start

gaan. Volgens

VWS moet

.D

Reumafonds

Start collecteweek
U werkt met de
Deze dient
in

u

te vu Hen.

vakjes staat
je naast de

Indien u

in

in

cijfers

i

t/m

Het Reumafonds

g.

de witte vlakjes

lijke collecte. In

De optelsom van de
in

rij

binnenkort met de

start

de week van

de ruim 65.000 landelijke

7

t/m

13

vrijwilligers

lening kosten zo'n

jaarlijkse, lande-

maart 2010

zal

ook langs

uw

komen om

geld in te zamelen voor de bestrijding van reuma.

te weinig

of boven de kolom.

een donker vlakje

bij-

Een ingrijpende, vaak on-

voorbeeld 4A8 ziet staan, betekent dat u vertikaal op 4

Let op: er zijn

zichtbare

moet

uitkomen en horizontaal op

ziekte

die

oplossingen mogelijk.

alleen voor oudere

Reuma

mensen:

gevolg van reuma,

Reuma

drukt op de samen-

en medicijnen tegen deze

leving a

Is

ingrijpende, onzichtbare

van

mijn leiden tot ge-

FA

BJFH

nezing. Daar

alle

+

JG

HJ

EF

^*"

Reuma heet ook wel de
onzichtbare ziekte. Ruim

mensen

miljoen

2,3

hoge niveau van Nederlands
reu

is

Nederland leven met

BK

BBE

king.

voorlichting en vraagt

maatschappelijke aan-

dacht voor de ziekte.

Voor deze inspanningen

jonger dan 65 jaar en behoort tot de arbeidsbevol-

in

onderzoek, geeft

dit

beweging

Sterk in

maonderzoek. Het
Reumafonds financiert

krijgt het

De lagere arbeidspro-

Reumafonds geen

Daarom
met de jaar-

overheidssubsidie.

pijn

ductiviteit als gevolg van

is

gevolg

ziekteverzuim en arbeidson-

lijkse collecte

van reuma. En dat geldt niet

geschiktheid en de zorgver-

haaid hard nodig.

en beperkingen

Gelijke letters zijn gelijke cijfers.

als

het geld dat

wordt opge-

BJAC

X

Kook eens anders

elders

op deze laglna

Kabeljauw

in

bierbeslag

Hoofdgerecht voor 4 personen

Take Five aan zee
:

heet vanaf heden:

1

Benodigdheden:
500 g dikke

versgemalen
zwarte peper,
75 g bloem,

kabeljauwfilet,
I

Bcachclub
Take Five

sap van

1/2 sinaasappel,

ei,

i

125

ml wit

150

-

bier of pils,

200 ml

olie.

Bereiden:
Snijd

de kabeljauw

in

12 stukken, besprenkel ze

royaal peper over. Roer
niet te
1-2

een nieuwe naam, nieuwe ondernemers

cm

dun

beslag.

in

met sinaasappelsap en

een diep bord de bloem met het

ei

strooi er zout en

en het bier snel tot een een

Voeg zout en peper naar smaak toe. Verhit in een wok een laag olie van
damp afkomt. Wentel de stukken kabeljauw een vooreen door het

tot er een witte

beslag en laat ze dan direct

in

de hete olie glijden. Frituur zo 4 stuk ken

in 3-4 minuten goudbruin en gaar. Laat de
met dragonsaus, broccoli en aardappelpuree.

tegelijk

vis

op keukenpapier

uitlekken. Serveer

Daar proosten wij op en wel op vrijdag 12 maart
Dragon saus: hak 4-5 takjes verse dragon

vanaf 19.30 uur

theelepels sinaasappelrasp en

smaak met zout en

Hierbij nodigen

we

alle

peper.

1

fijn

en

meng

ze

met

2-3 eetlepels mayonaise, 2

theelepel mosterd door 150 g Griekse yoghurt. Breng op

Vervang eventueel de dragon door verse basilicum.

vrienden, kennissen,
Oplossing Breinbreker

zakelijke relaties, oude en nieuwe gasten

en iedereen die ons een warm hart toe draagt

uit.
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Boulevard Paulus Loot, Paviljoen

Er

veel bereikt, dankzij het

is al

geheel. Tweederde

reumapatiënten

[Reumafonds

nog

is

veelgeld voor nodig.

+

De oplossing stoot

alleen

en behandelmethoden.

elders op deze yoq'"~'j

HF

De bedoeling van de breinbreker
is de rekenkundige som op zo een
manier op te lossen dat hij klopt.

is

mogelijk met voortdurend

onderzoek naar medicijnen

als

ziekte kan op ter-

Breinbreker

zo snel mogelijk de

wereld uithelpen

Nederland

ons nog

zijn.

hebben geen onbezorgde

Onderzoeken ont-

wikkeling van behandeling
it

in

we

bewust

jeugd

vijf

mensen boven de twintig
jaartreft.

3.000 kinderen

in

Nederland één op de

S.

soms meerdere

miljard

een maatschappelijk pro-

is

deur

bleem waarvan

het donkere vla k-

13

euro per jaar. Kortom: reuma

een van

|
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Gemeentelijke publicatie week g -2010

Vestiging

tegen ons voornemen daartoe een zienswijze <ei baar worden

1

Naam: Kinderdagverblijf Pippeloentje
Vergadering college

De

van de collegevergadering van week

besluitenlijst

verdere

in

week

Balie

door het college genomen besluiten

8

week 9 vastgeste

8

De bes

d

uitenlijst

te zien

in

is

en de
zijn in

de Centrale

bij

en op de website.

gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van

Adres: Burgemeester Nawijnlaan 101

.ifzo-idei Ijk

Postcode: 2042 PZ

u een bezwaarschrift kunt indienen.

Zandvoort

Plaats:

vrijsiel Mig

Telefoonnummer: 023-57
In

13

HOOFDSTEMBUREAU BEKENDMAKING UITSLAG

Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang

(4-12 jarigen):

o

er

op vrijdag

maart 2010

5

om

N.Meijer,

10.00 uur

ochtends, een openbare zitting plaatsvindt van het hoofd-

stembureau
uitslag

centraal

c.q.

stembureau

tot vaststelling van de

van de gemeenteu-adsverk ezing

Vestiging

Naam:

i;e h ei

Postcode: 2041 CR

ning

Zandvoort

Plaats:

'Af/e zeilen

bijzetten

en Wethouders, Postbus

(4-12 jarigen):

'Alle

zeilen bijzetten 2010-2013' en de in-

zeilen bijzetten 2010-2013' heeft vastgesteld.

'Alle

De

notitie treedt

op 4 maart 2010
2 april

werking. De notitie

in

2010 ter inzage

Balie van het Raadhuis, 5waluëstraat
notitie

is

over welzijnszaken die van

vooralle burgers. Iedereen
te

van harte uitgenodigd

is

wone"

2

bij

ligt

I

De

Ingekomen vergunningenaanvragen

van Zandvoort de Algemene plaatselijke verordening 2010

ligt

ter inzage

staat op de website.

bij

de Centrale

De verordening

werking op

in

Balie in het

betreft

12

maart

Raadhuisen

Algemene

regels

ging p jjtsgevonden

datum

opgenomen

is

in

in

recht,

-

Kamerlingh Onnesstraat

opslag,

ingekomen op

20, plaatsen

van een brandwerende

4,

kindplaatsen. Per
kracht.

elke

januari 2005

1

is

-

25 februari

de Wet Kinderopvang

var.

Deze wet bepaalt onder meer dat de gemeente toeziet

gemeente over een kinderopvangregister beschikken.

Ouders

krijgen alleen

opvangvan het

rijk

als

kinderopvangregister.

t/m

45, verwijderen

van asbesthou-

dichtzetten vide en plaatsen van een toilet-

-

is

opgenomen

in

het

De volgende gegevens zijn opgenomen:

Naam:

37,

Stichting Kinderdagverblijven Pippeloentje

nummer Kamer van

25 februari 2010, 2010-047RV.
23,

bouw van een

(wijziging

om

In

geval van

voorlopige voorzie-

de president van de rechtbank te Haarlem.

vaneen verzoek

voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

woning, verzonden 22 februari 2010, 2009 -229A.

-

Oranjestraat

12,

uitbreiden woning,

ingekomen

22 februari

Groot Bentveld

i-6,

vernieuwen schuur, verzonden 24 februari

maken van een aanbouw aan de

verzonden 24 februari 2010, 20io-028Lv

2010-025RV
-Piet Lefferts straat 24, plaatsen van een vlaggenmast, verzon-

plaatsen van een kunstwerk, ingekomen

den 24 februari 2010, 2010-016 Lv
-Van Lennepweg

25 februari 2010, 2010-048RV.

Let op.

18,

Cort. v.d. Lindenstraat 38,

Helmerstraat 34, het aanbrengen van een vaste trap naarde

zolderverdieping van de woning, verzonden 24 februari 2010,

Parnassialaan

34-ie, verwijderen

van asbesthoudende ma-

verzonden 24 februari 2010,2010-0265

De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen

U kunt deze

Postcode: 2042 PZ

coeihos:i]den Deze publicatie betekent njet dat u

Zandvoort

bij

Kennemerweg 7, aanleggen toerit naar een nieuw te bouwen

zijgevel,

ligger

bij

de Centrale

ze over deze

Balie ter inzage.

inzien tijdens

uw zienswij-

aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken.

Telefoonnummer: 023- 5713 665

Slechts indien voor deze

Aantal vestigingen:

stemmingsplan of bouwverordening kan worden verleend, kan

2

een voorlopige voorziening heeft bepaald.

Zandvoort:

-

op

Bentveld:
-

in

kopie van het beroepschrift. Voor het indienen

terialen,

Koophandel: 41224309

in

de rechtbank te Haarlem, afdeling Bestuurs-

Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan van een

-

-

- Pluk

bij

jaarrond strandpavil-

ingekomen 25 februari 2010, 2010-049RV

de eerder aanvraag 2009-158RV).

Adres: 8urgmeester Nawijnlaan 101

Plaats:

te

staan

Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen van een

ning indienen

-

vergroten woning en isoleren en stuken

ingekomen op

Boulevard Barnaart

joen,

ingekomen

Rechtsvorm: Stichting
Inschrijf

stip. Er

geen herplant plaatsvinden.

een eerder stadium zienswijzen heb-

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen
luifel,

Iv.

2010,201O-0 4 3RV.
Kinderdagverblijven Pippeloentje - Pluk

dat

om

februari 2010,2010-0455

2010,2010-046

Thor beckest raat

gevels,
-

17

Boulevard Barnaart 59 a-f plaatsen van een

een bijdrage voor de kosten van kindereen kindercentrum

zal er

in

Da Costastraat 14, verwijderen van asbesthoudende materialen,

ingekomen op

het nieuwe

op de kwaliteitvan kinderopvang. Van af dezelfde datum moet

die

onverwijlde spoed kunt u een verzoek

16 februari 2010, 2010-041 Rv

-A.J.van der Molenstraat 7

dende materialen, ingekomen op 22 februari 2010,2010-0425

het register.

Tevens heeft een uitbreiding plaatsgevonden van 23 naar 24

Belanghebbenden

beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een schorsende

-

vvi.z

voldoende bomen dus

werking wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank

cicep ingekomen op 2^ februari 2010, 2010-044RV

2010 heeft een

het Kinderopvangregister. Vanaf deze

de afgelopen week een boom zo

gemerkt met een gele

is

-Witte Veld 70, plaatsen van een terrasoverkapping, ingekomen

Bekkerst raat

Wijziging Kinderopvangcentrum
Per 22 februari

boom

op 22 februari 2010, 2010-040LV

betreffende de huishouding van de gemeente Zandvoort.

adres van Kinderdagverblijf Pluk

is

gemeente langer wacht ontstaat er schade. Daarom

beroep gaan

Zandvoort:

2010 en

de Burg. Nawijnlaan

toestemming verleend om met een noodkap de boom

ben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande besluiten

Bouw-, stoop- en reclameaanvragen

.

de vergadering van 16 februari 2010 heeft de gemeenteraad

vastgesteld. Deze verordening treedt

is

verwijderen. De

de Centrale

te Zandvoort.

Algemene plaatselijke verordening 2010 vastgesteld
In

In

Indien de

en begint

ook te downloaden van de website van de gemeente,

www. za nd voort, n

Noodkapvergunning verteend
scheef gezakt dat het hek van de school bijna wordt vernield.

plaats in Gebouw De Krocht, kleine
om 19.30 uur. Tweede maandagavond van elke
maand locatie: Gebouw De Krocht
zaal,

van 4 maart 2010 tot

zijn

de cpeiiDa'e Diieenramst b

De vergadering vindt

periode 2010 tot en met 2013.

hun

Burgemeester

Wmo-raad

Uitnodiging openbare vergadering

Op 8 maart vergadert de Wmo-raad

hens aan dek' voor de

'Alle

schriftelijk

bij

2040 AA Zandvoort.

Verzonden besluiten
belang

de verdere uitwerking van

is

2,

o

dat de gemeenteraad op 16 februari 2010 de notitie Lokaal

notitie Alle zeilen bijzetten'

Belanghebbenden kunnen binnen

zienswijzen/bedenkingen kenbaar maken

Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang

het gezondheidsbeleid van de nota

de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien

een termijn van twee weken na publicatie

15 S13

15-10-2001

Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 jarigen): 24

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort maken bekend

De

plaatsen van een kunstwerk, verzonden

boven genoemde aangevraagde monumentenvergun-

ligt bij

tijdens openingstijden.

In exploitatie sinds:

2010-2013'

gezondheidsbeleid

1-6,

26 februari 2010.

2

Kinderdagverblijf Pluk

Adres: Darwinhof 9

Telefoonnummer: 023-57
Notitie Lokaal gezondheidsbeleid

spraaknota

Bentveld:

Groot- Bentveld

De voorzitter van het hoofd stem bureau, burgemeester

maakt bekend dat

of

worden gepubliceerd en

Monumentenvergunning aangevraagd

VERKIEZING

's

wordt

Mocht de vergunning

zal dit

exploitatie sinds: 05-03-1990

Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 jarigen]: 35

ZITTING

vrijstelling

gepubliceerd Deze publicatie betekent ook niet dat

worden verleend dan

pas dan kunnen belanghebbenden bezwaar indienen.

665

bouwplannen

vrijstelling

van het be-

Bentveld:
-

Duindoornlaan

17,

plaatsen

\

in

een kapconstructie op de

berging, verzonden 24 februari
-

Duindoornlaan 29, uitbreiden tan de woning, verzonden 26

februari 2010,2010-0015.
vervolg

op pagina 22
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Gemeente Zandvoort
g -in-" es-;*

\<i

i:

.

RECTIFICATIE:

Strandweg

-

viljoen,

(kavel 9), het plaatsen

telefoonnummer

Centraal

v;

09-233RV

verzonden op 26 februari 20

Tollensstraat zijn dagelijks

Alle afdelingen zijn bereikbaarvia (023 57401

donderdag 8.30-17.00 uuren

open tussen 08.00

-

8.00

uur.

oo.maand igt/m
Collegelid spreken?

vrijdag E.30- 16.00 uur.

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het

Bezwaarsch riften

Melding of klacht?

De hierboven genoemde ver leende vergunningen/ genomen

met de

Bel

besluiten liggen

bij

de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze

inzien tijdens openingstijden.

bekendmaking

is

f

de verzenddatum van de vergunning.

dien het geen vergunning betreft

uw

is

dit

richt

in

de rechterbovenhoek van

uw

brief

Burgemeesteren Wethouders, Postbus

In-

de publicatiedatum.

Het bezwaar schorst

aan het college van

2,

57402

00, óf vu op de

óf stuur een brief n aarde

u

om

dat u eerst naar een vakafdeling oerwezen

08.30

16.00

uur

Voor vragen over concrete of gewenste bouv .plannen

Donderdag:

08.30

-

20.00

uur

is

Vrijdag:

08.30

-

12.30

uur

telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 u

de werkeenheid Vergunningverlening op

Op zoek naar werk

beperkt aantal zaken terecht: paspo nrten en rijbewijz ene.d.

w erkdagen

of aanbieden van vacatu e?

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik var

beginsel niet de werking van het

in

waartegen het

een verzoek

zijn

Maandagt/m woensdag:

www.werkeninzandvoort.com.

Openingstijden begraafplaats
besluit

Het kan

Vragen over een bouwplan?
-

Tijdens de donderdagavondopenstel

2040 AA Zandvoort.

u het collegelid wilt spreken.

wordt.

Openingstijden Centrale Balie

bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar"

U

in

klachten coördinator.

ulienen De datL.m vsn

t

Centrale Meldlijn (023)

website het digitale formulier

Belanghebbenden kunnen

gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking
een gemotiveerd -ezw-^isdv

centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover

is

gericht. In geval

van spoed kunt

De algemene begraafplaats en
een voorlopige voorziening indienen

dier nbegraafplaats

an de

Voor het vinden of aanbieden van banen

in

Za dvoort.

bij

de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk

Gemeente Zandvoort

verzoen dient vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift.

Dichtbij strand

Natuurlijke voeding

voor hond en kat
Hans van De Dierenwinkel

is

ei-

Dat bracht
nodigen

hem op het idee om twee voedingexperts uit te

om

fit

uit te

leggen hoejeje huisdier zo kunt voeren

en gezond

is

en

ganiseerd: een collecte voor en door het jeugdwerk

de buurt.
falo's

In

St.

is

zal

6

de Jantje Beton

Week worden afgesloten
met een collecte in de
Maar liefst
50% van de collecteop-

besteden. Het geld

besteed aan activiteiten of

voor

heel

voor de jongeren en kinde-

Nederland.

ren uit

De Jantje Beton Collecte

Jantje Beton Collectant en

in

food' niet gezond dus
niet.

dierenliefheb-

namen de uitnodikwamen naar

Strandpaviljoen today@

waar

in

veel gevallen

tinggroepen zelf de helft
van de opbrengst mogen

uw

buurt organise-

Geef daarom aan de

ren.

zo opgezet dat de Scou-

help de kinderen

uit

i"i

:':'

even

'

tijd valt

'='

e.t.l

:.'<?.-

-ok

b'j

e

j

:.:

:•;.

Ik wil

tel' "*.-""«

;.le:j

het bien

'leJe

' ::''

bet

in

e-r .,.

deze aanslag te komen en

tt

sprake van een prijsindex gerelateerde ver-rog ng

en dus van een nonm waar een

ieder-

van

de gemeente Zandvoort, om redenen

uft

kon gaan. Dit Jaa r- heeft

die zich laten naden,

gekozen

voor een nieuw rekenmodel. Dit komt en samengevat op neen dat
de nieuwe norm tot vaststelling vo r de hoogte van nloolrecht
-

e(v*,

200m

!

=

- e :d:e

opgave

is

water per jaan gebruikt,

model belast. Dus niemand gaat

bij

belasting ven hoging

eens

uit

\

wet het voc

ie-

ordt v
uit.

er-

-".likt

wordt pen m 5 waten iet€

is:

PWN 90% of minder- dar

als

:tna belas".

mijn geval

Een leden

die

hierboven aangegeve

Kortom een e^ci-ai

62%. Reken voon

uzelf ma.

houdt.

omgeving om lekker buiten
te kunnen spelen.

dan ook be-

teraan hun levensbehoefte

dan de vele gekleurde brokjes die

Amnesty collecte

onder hoge tempe-

zijn geëxpandeerd
wat
meer zij. Meer weten?
op www.pubmed.nl of

ratuur

tot rondje, visje of

De

jaarlijkse collecte voor

organisatie dankt alle col-

dies

Amnestylnternational heeft

lectanten voor hun inzet en

overtuigend lieten zien
dat onze huisdieren echt

www.carnivoer.nl.

Edith Kuiper

jaar rond deze

z:

tct de vaststelling van de hoogte van

uw

en Erwin van Gytenbeek

twelve,

t

maal gesproken geen geld

speelprojecten

is

bers

il

Jaren lang had de gemeente Zondvoont een bepaald rekenmodel

er1 jaarlijks alleen

zinvolle vrijetijdsbesteding

helft van

afstammen van wolf en
leeuw. Rauw voer voldoet

e

bril

spelmaterialen waar nor-

de opbrengst

bestemd voor

deze collecterende jeug-

Meer dan 30

korten en plaatsing van

Beste bela stingbet olen

Ik

mag

naar eigen inzicht worden

gebruikt Jantje Beton voor

is

dorganisaties. De andere

'fast

u in

is. Bijvoorbeeld aan
het organiseren van een
vakantiekamp of het aanschaffen van een nieuw
speeltoestel. Zo kunnen de
verenigingen mededankzij
de collecteopbrengst een

brengst

ging aan en

bij

Willibrordus - Stella Mans.

de

Komende zaterdag,

winkelstraten.

voor hond en kat ook

in te

Zandvoort collecteren Scoutinggroep The Buf-

en Scoutinggroep

Afgelopen maandag

maart,

iedere dag

\&f\

het be-tölen Vdn de gemeentelijke belastingen.

blijft.

start.

is

mensen

de redactie het met de inhoud
behoudtzich het recht voorom

Deze week wordt de jaarlijkse Jantje Beton Collecte geor-

huis-aan-huiscollecte ge-

Voorde mens

bij

Plaatsingvan ingezonden brieve:

voor Jantje Beton

vaak vraagbaak voor de

genaren van hond, kat en vele andere kleine huisdieren.

dat het

en zee, maar vooral dicht

Scouting collecteert

Kijk

in

Zandvoorteen bedragvan

ook de gevers worden har-

€

1584,12 opgebracht. De

tel

ij

k

bedankt.

Bewegen in Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl

r

SpoftnMl ZindNfl

-

nummer 09

Zandvoortse Courant

VOETBAL

Zeer fraaie overwinning SV Zandvoort

Beslissing in

winterkampioenschap

Het zaterdagelftal van SV Zandvoort heeft een even

Zandvoortse doel. De druk

Het winterraceseizoen loopt ten einde. Aankomend week-

verdiende als verrassende overwinning geboekt op de

op de Zandvoortse verdedi-

end

nummer
trainer

drie

van de

Pieter

Keur

sportieve revanche
in

ranglijst

HBOK. De mannen van

namen met de

overwinning

3-1

op de 3-0 nederlaag eerder

dit

seizoen

Zunderdorp.

gingwerd almaar groter en
in de 88e minuut was het
raak. Dooreen misverstand
tussen twee Zandvoortse
verdedigers kreeg Sander
Pietersen de bal op een
presenteerblaadje aangereikt

zal

de beslissing vallen

de Winter Endurance Kam-

in

pioenschap van het seizoen van 2009 en 2010.

het kam-

In

leiding,

gevolgd door De Laat en De Pienter

met 47 punten en daarachter Van de

Laar en Bleekemolen

tijd

om

tot het einde van

om

zijn

Dongen, kregen na afloop

om toch

Een te lange

nog tot één

De verschillen

schopgebied schoot

als

een

in-

niet zuiver

3-1.

keihard

op de

laatste tien

de eerste

verrassing van het lopende

blessuretijd

seizoen en legde verschil-

lat schoot. De
minuten van
waren weer

Haan de

in

had Michel de

bal na

een zuivere

lende titelkandidaten het

voorzet voor het intikken.

vuur na aan de schenen.

Zijn inzet

Zandvoort was dan ook

af-

maar

gelopen zaterdag op een

re-

de Zandvoortse topscorer

delijk te bespelen veld min
of meer de underdog. Daar
kwam nog bij dat de weer in
vorm geraakte Nigel Bergop

via

alsnog

was echter te slap
de rebound kon

zijn

zijn

Komend weekend

speelt

Zandvoort,

weder

om

dienende,

de race van
in

de

fe-

pits ston-

overkwam de

De toegang tot de
is

gratis:

en

GreenRace wil Grandprix

14.30 uur

bij

Amstelveen Heemraad,dat
afgelopen zaterdag thuis

won

Zandvoort

is

de stichting greenRace opgericht met

doel het bevorderen van race

rondom Robbert de Vries, d66

als

evenementen voor C02-neu-

trale auto's. Initiatiefnemers zijn

een aantal Zandvoorters

lijsttrekker in

van Greenprix races op het
circuit Park

Zandvoort. Ook

het geven van voorlichting

en

Zandvoort.

het ontwikkelen van

educatieve programma's

van

rekent de stichting green-

Castricum.
Doelstellingen van de stich-

kennis over C02-neutrale

Race tot haar taken.

stimuleren van belangstel-

C02-neutrale race evene-

gezet onder de

ling

en het bevorderen van

menten en het organiseren

greenRace

Na de thee ontpopte

den. De bal werd redelijk

golfde.

HBOK

HCSC - Voorland en
Monnickendam - Marken

zich

werden

het

zijn

auto's, het organiseren

van

.nl

Dankzij onze adverteerders kunne nWlju op de hoogte houden van alles
in

Het zondagelftal van SV
Zandvoort hoefde niet aan

de ploeg gehouden maar

en de basis voor de latere

te treden.

uitgespeelde kansen wa-

overwinning. Een uitval

ren er niet of nauwelijks.

70e minuut bracht De Haan

van zaterdag op zondag

op

en op zondagochtend

kwam HBOK wat

links in

een

in

de

vrije positie.

kwam

Door de overvloe-

dige regenval

in

de nacht

wacomplex

moest
Zandvoort-keeper Boy de

op de
die

'krullen' van Hoppe
met een mooie boog-

Duintjesveld niet bespeel-

Vet een paar keer handelend

bal

de

van de 5e klasse D werd ove-

spel en

optreden. Zandvoort moest

Een zuivere voorzet

iets te

ADVERTEERDERS

Zondag afgelast

verdienstevan SV Zandvoort

in

ver voor zijn

ren de velden

baar.

Er

is

een voorlopige website op-

naam www.

""

afgelast.

kon ech-

normale spel

komen. Dat was de grote

zijn vrij toe-

voor CG*2-neutrale auto's
In

ting greenRace

een wedstrijd die heen en

Final Four

duinen, hoofdtribu-

ne en paddock
gankelijk.

en Kennemerland - ZOB:

weer

in

Het gehele programma

Komende
de mannen

beperken tot een paar

doel staande HBOK-keeper

rigens afgelast.

plaagstoten maar was wel

kon verschalken, 2-0. Hierna

in

de 35e minuut het dichtst

ontstond min of meer een-

zondag spelen
van Marcel Paap thuis

bij

een doelpunt toen 'man

richtingverkeer naar het

14.00 uur tegen DSOV.

zich

in

bruari te lang

den. Hetzelfde

Overige uitslagen 2e klasCSW - Overbos: 2-1

laten gaan.

n

AUTOSPORT

Een dik verdiende maar

ning kon Zandvoort op

verrassend met 4-2

toen deze

duo

se A:

in

ter niet in zijn

van hun gasten speel-

hun

Van de Laar en Bleekemolen,

het sleutelwoord. Het

conto schrijven.

ploeg, op een

psychologisch belangrijk

noten, die regelmatig op de

in

is

Den Boeren Rijnbeek nam de

0-1.

Het eerste kwartier was

beter

de klasses waarin de

equipes uitkomen. Rekenen

ook verrassende overwin-

ijs

ij

het doel,

in

moment, met voorsprong

echter voor onze plaatsge-

Daarna

leiding over van het tweetal

de rust

vakantie was.

helft

net

zijn klein

helft

voor SV Zandvoort. Dik

beurt brak

en hopen komend weekend

op meer geluk.

kans. Ver buiten het strafhij

rijders

duo op. Ook Peter Font

het

en Peter Furth kenden pech

nog een fraaie

dween diagonaal

de bal van grote afstand

de Radical, Ma rijn

in

van Kalmthout en Dan ny van

eveneens een koude douche.

de HBOK-goalie foutief

Zunderdorp

de

maar door

de winst. De gedroomde

winnaars

nog

schatte. Het kleinood ver-

uit

kop,

Omdat HBOK steeds
met veel man voorde bal te

strakke, stuiterende bal die

met zeven nieuwe
met de nieuwe
waren meegeko-

re-

doeltreffend te kunnen wor-

of-the-match'lvo

(Amsterdam Noord) werd
daardoor min of meer de

in

een straten een rijderswissel

blessuretijd,

men. De club

de

verspeelde hettriode kansen

punt te komen, kreeg Pat riek

spelers die

in

den de vorige race samen

kwam aan

en deed De Vet voor

speelde

trainer

kregen

Sotrax Porsche. Het drietal

vanderOord,opnieuwdikin

versterkt

zij

het eerst, en tevens laatst

De

Hoppe net
genoeg mikte en

Ook

Vader Michael en Jeroen

met Kees Bouhuys

met 46 punten.

den.

dit seizoen

Laat.

slotfase van de vorige race

pech en profiteerden weinig.

punten aan de

deze wedstrijd, doen vissen.

gasten te kort

had zich

equipe van De Prenter en De

pioenschap gaat het duo Den Boer en Rijnbeek met 48

de wedstrijd zou voor de

HBOK

4 maart 2010

AUTOSPORT

ZATERDAG

-

om

(In

Zandvoort

leeft

De adverteerders

Bar Battle

Beach Club Tien
BeachclubTake Five
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk

Boom

Strandpaviljoen

Wat

de krantvan deze Weekzljn:

in

Dierenarts Dekker

alfabetische volgorde)

Accountantskantoor Huppelschoten
Administratiekantoor K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
Auto Strijder
Autobedrijf KariMo

Dorsman Assurantiën
Elvitaal

& Schouten Fin. diensten
Kroon Mode
Onderhoudsbedrijf P Zwemmer
Ouderen Partij Zandvoort
PvanKleeff
Groenestein

RicheaanZee
Seven For
Bluijs

11

Café Oomstee
Censeen van Lingen
Centrum Publieksparticipatie

Life

Thai Paap Strandpaviljoen

17

Thalassa Strandpaviljoen 18

Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbed rijf
Vis Culinair

Circus Zandvoort

Vomar

ClubNautique

Vrijehuizenmarkt

nl

JS>

CENSE

r%

van LINGEN

i
f"

Archief

Jhr. P.N.

Quarles van Uffordlaan 2

2042 PR Zandvoort

Tel:

Genoom: hap

023

-

*£•'?*'

t

81

WüEEk

5 71 5 71 5

EI3

huie.nl

WWW.Cvl.nu

(verjkmp, (verjhuur, beheer, taxatie

h » Oranjestraat 12/4
Modern

3

L'

kamer hoekappartement (bouwjaar 2007) met

ruim zonnig balkon op het zuiden.

Amistraat 2

Sfeervol,

Zonnige woonkamer met moderne woonkeuken

•

2 slaapkamers, ruime

gelegen aan de rand

uitA^t op een

•

Massief eiken vloerdelen

2e woonlaag,

in

woon/slaapvertrekken
Dichte keuken
2

Midden

•

2 Inpandige garageplaatsen separaat te koop voor

v.v.

:inds

Woonkamer met

2003

il^u^ppl

slaapkamers,

méT,

3 slaapkamers,

€

m

2

]^raMing

We
(incl,

in

2010

]

27.500,- p/stuk

Gebruiksoppervlak ca. 95

(Z.O.)

waarvan 2 met zeezicht

Binnenzijde gestuukt en geschilderd

Knusse n a

€

en schouw, schuifpui naar achtertuin

erker

Keuken en bijkeuken, hobbyruimte/berging

wasruimte

het centrum en toch rustig gelegen

Vraagprijs:

zee.

Voortuin en achtertuin met achterom
sfeei

aanwezig

•

•

woning met gastenverblijf op

Half vrijstaande 30-er jaren

nog geen 250m van

apparatuur

badkamer

•

lift

vrij

vaMhe^tSn^entrum
ajthe^tWn^en tn

van Zandvoort.
v.v.

Goed onderhouden en

in

Marisstraat 41

mooi verbouwd woonhuis met

rustig straatje,

•

f

ca.

Garagebox separaat

nodig

Woonoppe n/lakte

70

terras)

koop

te

ca.

1

20

Perceeloppervlakte 167

349.000,

Vraagprijs:

€209.500,

Vraagprijs:

m

m

?

(incl.

gastenverblijf)

J

€ 325.000,-

rjmia
Dr. J.G.
Prachtig,

zien

van

goed onderhouden penthouse van
alle

ca.

142

m

2

voor-

Dit vrijstaande herenhuis

(bouwjaar

ca.

1900)

is in

2008/2009

haard,

3 slaapkamers, sauna en luxe

woonkeuken

v.v.

•

apparatuur

•

badkamer

Glas

in

lood,

3-kamer hoekappartement op

appartementencomplex met

geheel gerenoveerd.

comfort.

Woonkamer met open

Vogelenzangseweg 372-D,

Haarlemmerstraat 41

Mezgerstraat 133

•

Woonkamer met open keuken

•

2 slaapkamers

vanca. 12

2 garageboxen

in

m

m

ca.

2

•

met zeezicht

•

2

onderbouw
142

m

2

te

koop (€ 27.500,- p/stuk)

(excl.

Vraagprijs:

€490.000,-

Huurprijs:

€

2.250,-

de terrassen)

p/mnd

(excl.)

33

waatvan

1

etage

in

vogelenzang

kleinschalig

met balkon

Luxe keuken, luxe badkamer, 4 slaapkamers
•

Royaal dakterras van ca. 30
Koffieterras

Woonoppervlakte

V"

lift.

hoge plafonds met ornamenten, antieke schouwen

Stijlvolle

achtertuin

met loungegedeelte en

Ruime badkamei met bad en wastafel

jacuzzi

•

Eventueel garage te huur (gelegen

ac-M

•

Gezamenlijk: 'ictscistallinuruimte

bij

< -:>-/

Geheel voorzien van dubbele beglazing

•

Parkeerplaats op eigen terrein

•

Woonoppervlakte

Vraagprijs:

€

ca.

130

m2

,

850.000,-

perceeloppervlakte 300

m

garageboxen

•

Kan eventueel gemeubileerd worden spcelf-ve-s

•

Gebruiksoppervlakte ca. 90

2

33

m

2

Vraagprijs:

€

235.000,-

Huurprijs:

€

1.100,-

(exclus f

p/mnd

:

balken)

(excl.)

6 e jaargang
11

•
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Het wekelijkse nieuwsblad

Courant

voor Zandvoort en Bentveld

www.zandvoortsecourant.nl

PORT
Zandvoorter

wint winter-

kampioenschappen

kctie

week

Het opfleuren van de
Middenboulevard is begonnen

10:

Toscaans donkert
Heel wil pan bloem

Roomboler gevulde koek

Zandvoort
Div.

Proetslollcn

•

Zak mini

•

Suikerbtood

•

Diu. soorten

is

sinds 7

Op de muur van

Paai chocolade

•

€1,75
€3,95

rnuflins

maart een openbaar kunstbezit

rijker.

het voormalige Oolfi rama aan het Van Fe-

blijkt

niet gemakkelijk

al

veel

mensen stonden

Jansen pronkten,

ly

Stap ook eens binnen voor een heerlijk

zijn

meer dan 60 beschilderde panelen

aangebracht. Het resultaat

is

schitterend en

is

om

het

Hil-

laatste paneel,

€4,50

te

wachten. Wethouder Marten

Bierman had de eer

nemaplein, waar driejaar de geschilderde dolfijnen van

€ 1,95
cake

vormen

Coalitie

€ 2,95
€ 1,25

een

beslist

onthullen.

zijn

In

De VVD heeft het voortouw genomen om zo
nieuw college te komen.

tot een

In

snel mogelijk

eerste instantie

waren

CDA en de PvdA uitgenodigd om hun wensen kenbaar

het

gemaakt door

Zandvoortse jongeren, te

vier

toespraak

te

maken. Gezamenlijk met de VVD zou

ontstaan met 9 zetels

in

er

dan een

coalitie

de raad, weliswaar een meerder-

belegd broodje met een van onze

memoreerde Bierman hoe

aanwinst voor Zandvoort.

ambachtelijk bereide salades

51

I

maar

heid

niet een echt riante.

enthousiast iedereen heeft

Raadhuisplein 14
J. Q23-573 64

;

-Zandvoort^

'

meegedaan,

inclusief

hij zelf.

Daarna werden Rob Bossink
en

GROENLINKS

Wim

Nederlof

in

het zon-

Met hulp van de
emeente had Bossink veel

netje gezet.

Kiezers Bedankt!!!

werk

verricht orn de pane-

len te lakken

en later op de

blauw beschilderde muur aan
te brengen. Nederlof had de
Dötfi

jl''iö

de

moeilijke taak op zich geno-

vokj*riiJLj heat

ook mee?

m

voor een goede compo-

sitie

van de tentoongestelde

kunstwerken. Na het
door Nel Kerkmai

penseel vastgehouden, ieder-

Onder

je

een was welkom. Wel moest
leiding van initiatief-

neemster

Kiezers bedankt!

Hilly

Jansen en

haar vrijwilligers

zijn tijdens

De Krocht
de houten panelen met acrylverf beschilderd. De deelnedrie

D66

workshops

waren zeer enthousiast

ers
1

in

al

had

je

nog nooit een

de
gemeenteraad
Terug

men

in

jouw

E93SEB3S
Middenboulevard

ZONNEBRIL-

gebruikveel geel en blauw

zijn

in

ele

offici-

gedeelte gaf Health Club

Zandvoort een Zumba

waar

dames

5EA OPTIEK,
zichtbaar beter!
Haltestraat
'

Tel.;

5, 2042 U Zandvoort
013- 57 1*1 74

kwam

lijsttrekker

ren

was

er

een clown en me-

onder het genot va neen heerlijke

glühwein of een

warme

gaan voeren maar

veel infor-

matie kunnen en willen
niet

geven omdat de

Tates

ligt.

Het

CDA

bal

chocolademelk, aangeboden

wat meer

door pannenkoekenrestau-

(CDA):"Wij willen graag

rant

nieuw college

Kleurig en fleurig

De Lachende Zeerover.
Het Van Fenemaplein was

en

Onder de vrolijke klanken van

zijn

kwijt.

VVD

lijsttrekker, Gijs

Laten er nog vele dagen vol-

gen want uiteindelijk heeft

waar

iedereen zin

in

een kleurig en

fleurig Zandvoort.

SCOOTMOBIELEN

in

ijs

een

nemen

ingegaan. Onze

van de

ge middelpunt van Zandvoort.

optocht naar

wat
van

latere zorg. Eerst

aangeven wat
na

zijn

5 735 735

BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44

zij

zijn

moet de VVD
wi Hen, daar-

de beide andere uitge-

nodigde partijen, waaronder
wij dus,

aan bod."

rWJi.llJ.I.I.UJI.H.»

de Roode, en

Kom vanavond om 20.00

uur

naar de installatie van de
nieuwe raad op het Raadhuis!
Gemeente ZUndvüört

-

als

Natuurlijk hebben wij

verlangens maar die

ook met PGB (persoonsgebonden budget)

023

partij

ben Andor Sandbergen

dus op de uitnodiging

voor één dag het kunstzinni-

Samba Tu la banden vooraf

Klaas Koper, liepen belangin

bij

Gert Jan Blu

zitting

gegaan door dorpsomroeper

het Van Fenemaplein

zij

wilde wel

heden en de toekomst van
Zandvoort

zien.

voeren namens onze

ik

deonderhandelingenen heb-

daat naar voren geschoven.

sterkte

'Toch sneu voor Bierman...

eerste instantie de

eventuele wethouderskandi-

zeer kleurrijk geworden

het verleden, het

in

de melding dat

de onderhandelingen zullen

nigeen babbelde nog even na

laten

Dat was

opzet. Vanuit de PvdA

Gert Toonen en Leo Heino

veel

uw

gemaakt nu
alvanaf 89 euro!!

les

geestdriftig

aan meededen. Voor de kinde-

De afbeeldingen

stellenden

OP-5TERKTE-AKTIE
een zonnebril op

van Zandvoort en

visie

je schilderij.

de

van Zandvoort!!

aan de opdracht voldoen:

:

FAMILIEBERICHTEN

Na eeu kort ziekbed is, toch

Lieve o ua, opoe, grootje
ik

Geboren op.
11

Oude Pekela

te

&

Dimitri

maart 2010

te

Suus van den Bos

Mark

juli

Zandvoort,
2 maart 20 10

1918

Damian, Dinanth

& Dimfie
Siebe

& Effi

Jan van den Bos
Sietske

Mathieu
Lars

Karlijn

Stan

Kooij man

H oogkarspel,
28

Mick

Zandvoort

-

Romai; Quinn, Just

Jos

Koen, Nine Daa„

Bluijs R.I.P.

2

&

Piet,

Overleden op,

december 1923

Sim ou e

Sam, Jur

Anna Margaretha Maria Grol
— Annie ~

nog kon".

oma is overgegaan

in dierbare herinneringe

en opoe grootje

Patricia

gehuwd geweest met H.J.

toen ik alles

dat het leven van mijn lieve

i

en zorgzame vrouw, onze moeder en

ik

Mandy & René
oma

üi/s

Verdrietig berichten wij

On

je zit v oor altijd in ons

n

onze lieve moeder, schoonmoeder,

"Herinner mij boe ik

'Rust zacht'

Kun jij me ook zeggen waar woon
Wie me naar huis brengt beloon

Mutue

& Weudy

&

Boyeen

Richard

Mireille

JwR.I.P
Beniadette en Toon

Robbert

Gerard en Marja R.I.P.; Greet

Maaike

HeddeenLianne
Hester en Pascal

Suzanne en

EmieïR.I.P.

Henk en Elly
Roos en Marlies

Cliristiaan

Burg. Nawijnlaan 108

Heden is vredig van ons heengegaan,

Aiinette en Albeil

2042 PZ Zandvoort

voorzien van de laatste sacramenten,

Arnold en Pauline

onze zeer geliefde moeder, grootmoeder en
overgrootmoeder.

Zij

was een voorbeeld voor ons

allen.

Kleinkinderen

De begrafenis heeft ir

middels plaatsgevonden.

Achterkleinkinderen

Isabelle Feodora Maria Steger-Allard
Onze dank gaai

rat

naar de medewerk*st)ers

van het Huis

in

weduwe van J.H.M.A.

Steger

de Duinen

voor de goede en liefdevolle veizoiging.

Inmiddels heeft de begrafenisplechtigheid plaatsgebonden

Aerdenhottt

Boxtel

15-01-1912

02-03-2010

'UZZ
UlTVAAILrZORGCEXTRL^ ZANJDVOORX
Sinds 1992

c one spon de ut ie adres:

Kostverloreiistiïiiit

2042

PK

Alphons

Zandvoort

H.J.M. Bluijs

J.M. Steger

Carjolijn

'>«

uw

uitvaartondernemer

Marie Louise Woltman Elpers-Steger

Je hebt je
ie d:

Zandvoort.

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort

strijd

Virginie

gestreden

t o:

.

:

-a

van den Boom-Steger

Georges van den Boom

wijze.

2041

PR

Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.

Tollensstraat 67,

en

in

Madeion

Zaudvooit

www.uzn-nederland.nl

Celine en Peter
Artlurr en

Heden overleed

m

ATIE
weduwe va

ju lieve,

HOFMAN
ï

Gijs

dappere moeder,

Ui]

Beremce

en Mirjam

Uitvaartcentrum Haarlem

KW

Parklaan 36,2011
Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.

hebben haar in besloten kring begraven

nhaarlem.nl

K.F. Wessendorp

Correspondentieadres:

A.J.M. Steger

Lorentzstraat 531
C.C. Wessendorp

2041 RT Zandvoort
Tel.

Zandvoort,

3

Van Lennepweg 244
2041 LJ Zandvoort

De

023-5720144

maait 2010

Correspondentieadres
C.C. Wessendorp

crematieplechtigheid heeft reeds plaatsgevonden.

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

m
Omdat

u voor kwaliteit kiest!

Dag

Iets te

(ver)kopen?

Plaats een Zandkorrel

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart
- Verzorging van overledene
- Begeleiding voor nabestaanden
- Persoonlijke aandacht
voor

U

en

Uw

dierbare

nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort
Evert H. Schweitzer
Vooreen

stijlvolle

e:\

verzorgde uitvaart

BEACH CLUB

TIEN
DEZE WEEK:

DRIEGANGEN PROEVERIJ
VAN ONZE VERNIEUWDE

MENUKAART €23,50
voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

Zandvoortse Courant

VERVOLG
OPZ

- p»s"

Ruim

zij

buiten dat er een informa-

niet in eerste instantie uitge-

teur was aangesteld. Oud-

teleurgesteld dat

is

nodigd

zijn

om

de eerste

bij

onderhandelingen voor een

gedeputeerde Cornelis Mooij
(VVD)

is

genegen deze taak

De

landelijke

te leveren,

ruim

5

is

campagne
ook

in

ton

nummer

•

10

•

11

maart 2010

plastic afval

(!)

die de burger oproept

om

verpakkingsmateriaal apart

in

Zandvoort een groot succes. Binnen een tijdsbestek van 7 weken

is

plastic

ton plastic apart ingeleverd, moet u zich dat een voorstellen wat voor een berg dat

Envelop met
inhoud
met dochter de stad

Gezellig

Zoals elk jaar

moeten we

Volgens fractievoorzit-

fractievoorzitters consulteren

weereen cadeau

kopen. Voor

Simons wordt het een

en daarna rapport uitbrengen

haar broer, onze zoon dus.

nieuw college aanwezig te
zijn.

5

ter Ca

rl

met

moeilijke raadsperiode

veel en grote bezuinigingen

en vindt
partij

hij

aan Tates. Die

zal

Hij zal alle

Dat

is!

is

in ieder

in.

geval ver boven de verwachtingen.

dan met de

conclusies van Mooij

in

Een jaarlijks festijn! Nou

de

Want wat moetje

festijn...

hand een nieuw college kun-

pen voor een kind dat

alles al

nen gaan vormen. Hoe lang

heeft? Horloge? Draagt

'ie

het nog gaat duren voordat

Geurtje? Te persoonlijk.

magdoen.

komt

is

GEEI
PLASTIC

f-

er witte rook uit het raadhuis

Informateur
Laat in de middag van dinsdag 9 maart kwam Tates
met de mededeling naar

uiteraard niet bekend.

r

lijke

taak wordt voor Mooij

mogeduidelijkzijn.

CD

bonnen? De tegenwoordige
jeugd download muziek van de

LEVEN

van een vriend in, voor een trui

Mmmwah.

computer. Kleding?

We besluiten

(wist

Raadsleden gedecoreerd
tijdens

niet.

AFVAL

EEN
NIEUW

Maar dat hetgeen gemakke-

te gaan.

Woensdagavond

ja,

ko-

zijn

mee

het spijtig dat

vooralsnog niet

op zich nemen.

echter,

priktrui

En geen grote op-

We

druk (ook bekend).
het niet, dochter en

de afscheidsverga dering van de

op advies

Maar géén

ik al).

treffen

Of toch

ik.

wel? Uitverkoop, 50% korting,
'oude' raad, zijn drie vertrekkende raadsleden Koninklijk

Onderscheiden.

Zij

krijgen

hun onderscheiding voor

12

vroegeronderling nog een leuk

Door het grote aanbod

het afval gescheiden kan
dat geval wordt

behaagd", zoals dat zo mooi

van plastic

(VVD) en Gert-Jan Bluijs

heet, de herenteonderschei-

snel vol.

principe

den met het lidmaatschapin

Daarom heeft de
gemeente extra bakken

de regeling aangepast. Zo

(CDA) komen

de

Orde van Oranje Nassau. De

besteld voor de reeds be-

de bakken optermijn moge-

werden door
burgemeester Niek Meijer

aantal aanbodlocaties wor-

opgespeld.

den uitgebreid. Tot het zover

Pim Kuijken (PvdA).Fred Paap

niet

meer terug

Omdat
dit

in

struinen de

Hadden we

hele stad door.

raadlidmaatschap.

in

We

Stuntverkoop.

jaar

raad.

ze 12 jaar of langer

werk hebben gedaan

"heeft het Hare Majesteit

versierselen

HET GBZ TEAM EN MICHEL DEMMERS

DANKEN

ZIJN

STEMMERS

het

zal

worden.

niet,

lijk

In

dan zullen de bestaan-

vervangen worden door

val mag on gewassen en met
dop worden aangeboden.

Het

is

echter wel belangrijk

dat het leeg

en ontdaan

is

len,

Zakken
De gemeente

Het gescheiden aanbieden

ter beschikking

voorkomen dat de

omgeving verspreid

raken.

is

U hoeft
veel meer

heel eenvoudig.

er eigenlijk niet

Overigenswordt benadrukt

voorte doen dan het

dat de bakken er vooralsnog

aparte zak of bak te gooien.

tijdelijk staan, in

afwachting

Platmaken

of

in

een

indeuken

van definitieve oplossingen

helpt dan aanzienlijk. Dat

voor het scheiden van plas-

verkleint het

Onderzocht wordt of

dit

gunstig

op termijn ook achteraf

uit

ling. Plastic

is

volume wat

voor de inzameverpakkingsaf-

maar

fotograferen, kaartjes bestel-

Leegmaken en pletten

degemeentedagelijks

te

elkaar. Nee,

'mobiel'

(aluminium-)folie.

ondergrondse systemen.

van plasticverpakkingsafval

zal

moet geen

ik

'Blackberry' zeggen. Je kunt

ervan

om

zakken met plastic door de

gesprek, tegenwoordig rinkelt

de mobiel achter

van papier, karton of resten

de aanbiedplekken nalopen

tic.

www.gbz.nu

de bakken

staande locaties en

is,

GBZ

zijn

zakken

om

het

verzame-

zakken kunt

u

op

de diverse verzamel plaatsen
in

het

de daarvoor bestemde

mee. Internetten,

weer bekijken, de route

bepalen.
stelt

plastic afval in te
len. Volle

alles

de architect be-

En...

antwoorden. Die Dingen Wil
Weten. Hoe moet het met de

bouwvergunning

die nét niet

door de commissie kwam.
zie

dochter

al

ik

normaal

thuis zou oplossen.

zakken

voorschriften,

gen

in

zijn gratis te verkrij-

de remise van de ge-

meente aan de Kamerlingh
Onnesstraat en
trale balie

in

bij

de cen-

het raadhuis.

ik

"Al

die

er

gék

word

van", briest ze boos
'Berry'.

Ik

babbelend din-

gen regelen die

containers deponeren. De

haar

in

Ondertussen zoeken

we naar DeTrui

die

we

niet vin-

den. Te klein, te groot. O,
niet geruild

mager

worden? Dan gaat

heffeest niet door! Al bellend

shopt dochter doodgemoede-

Open dag van de zorg

CARTOON

reerd verder
in

In heel

OVERLEGGEN

Nederland openen zorgorganisaties op zaterdag 20

maart hun deuren voor het publiek tijdens de landelijke

Open dag van de

zorg.

Ook Nieuw Unicum en Huis

Kunstmarkt
Op dezelfde dag wordt zowel
in

de

in

HuisindeDuinenals inde

Bodaan

Duinen schenken aandacht aan de Open dag van de Zorg.

Bij

Nieuw Unicum bent

die

dag van 11.00 tot 16.00

u

uur van harte welkom op

den voor een zorgopleiding
of stage
is

bij

Nieuw

Unici

een banenmarkt en

om

er

de hoofdlocatie aan

de

wordt

Zandvoortselaan

De

rondleiding georganiseerd.

open dag

is

165.

bestemd voor

ie-

dereen die kennis wil maken
iet

de zorg, het zorgaanbod,

een baan

in

de zorg,

vrijwil-

ligerswerkof de mogelijkhe-

het half uur een

Tevens wordt er over de

nieuwbouwplannen en

het

project MS-op-afstand ver
teld. Koffie

voor

uw

met gebak

klaar.

staat

te Bentveld

aandacht

geschonken aan de Open
dag van de Zorg. Buiten de
algemene informatie is er in
beide woon- en zorgcentra 's
op 20 maart een kunstmarkt
waardiverse kunstenaars

uit

de regio hun kunst tonen.

met mama

haarkielzog.lk

ook

die

voorwerk

in

Frankfurt verblijft en een ge-

met zoonlief fietsend

sprek

van school naar huis,
klaar.

zijn

we

Hebben we een sweat-

shirt en

een overhemd geweek later door
weer geruild gaat

kocht. Die een

zoonlief

worden. Bedenk dat

maarweereen

is genoegte zien én te
De kunstmarkt is van

envelop met inhoud

geopend.

ga geven. Kleine kinderen, kleine zorgen;

er

koop.

veruit?"

Na nog een laatste gesprek

met manlief

Beidewoon-en zorgcentra 's
zijn per bus 80 te bereiken.

Dus

11.00 tot 15.00 uur

Lienke

mompel

bijstert:"Kan dat ding

iktoch

grote kinderen

c
E
3

™
-jï

J|

J>

1

:
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5

-

HUGOOS

MAART 2010

Mick Hendré, zoon van:

Kelder, Egbert

Wilhelmus Augustinus

Overleden

en:

Woel inga,

Grol,

Goulashsoep

-

3 soorten vlees
Zeebaarsfilet

Dun gesneden runderlende
met mosterddille dressing

Als brunch, lunch of diner.

Zalmtartaar met crème fraiche,
dille en kappertjes

Anna Margaretha Maria, oud 86 jaar.

-

-

Palacinka of

Palacinka

€10,50

of

van den Bos geb. Kooijman,Sijtje, oud gijaar.

1

Op onze ouderwetse manier
Vissoep

Ma rga.

:

van den Berg geb. Bank, ApoloniaWilhelmina, oud 82jaar.

BOOITl

Tel.023-5717580

Naast onze a la carte kaart
driegangen menu voor voor € 29,50

Huwelijk:
Krijn en,

Strandpaviljoen

BY CHRIS KUIN

Cerard en: van der

Pels.SabineRenata.

te Zandvoort

r^R

restaurant- café

Geboren:

Graag

tot ziens,

De gehele week
fam.

door.

Boom

***
Kalfsentrecote met rode wijn saus
met spekjes en paprika

KERKDIENSTEN

Op de

huid gebakken roodbaarsfilet
met beurre blanc en basilicum

St.

Geenzin om Ie kokkerellen.' Gewoon Hmocamo even bellen!
tor iedei

U

;ek niet

S.

IJ.

Groenestein

€ 10,-- bezorgen wij

en de daghap a

Verwijs

Zeestraat 36
2042 LC Zandvoort
023-5736680

www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius

kunt het z

Let Op! Ook de seiiiorenmenu's a € 7,—

Dinsdag gesloten

10.30 uur Pastor D. Duijves en ds

10.30 uur Pastor

se visgerechten of

Combinatie van yoghurtijs en sorbetijs

Agatha

wat wils, zoals broodjes, saté,
een uitgebreid diner.
bedenken!

Wij bezorger

$$«

www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie

HAROCflfiiO

of

KOMENDE ZONDAG
Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uurN.B.

& Paulus

gratis!

Bel: 5712102

www. resta ura nthugoos.nl

www.harocamo.nl

Woensdags gesloten

Tuijn

Schouten
Verzekering er

Onafhankelijk en duidelijk hypotheekadvies!
-f

Exacte berekening van waar u maandelijks aan toe bent

•f

Begeleiding tijdens het gehele hypotheektraject, geen

Zaterdag 13 maart vitren

[A (^NTANELLA

zorgen over contacten met bank, taxateur en notaris
"f

1 -jarig

«rij

ons

jubileum

rlstorante itallar»

pizzeria

Hypotheekadvies door Erkend Hypothecair Planner

Reserveer nu ons 4-gangen diner voer

€ 35,00

direzione:

Alfredo Caramante

Passage 2-4 Zandvoort

www.gsfinancielediensten.nl

Tel.:

3cioefe<
we He rif

van

COLOFON
Verschijnt iedere donderdag en

staat

<-"?.

023-5716785

Hans Bank

S^jf
www. wap cnvaniandvoon.nl

a.s.

zondag tijdens

I

de Amsterdamse middag
vanaf 15.00 uur bij ons
achter de bar.

Kantooradres:

JM Zandvoort

Bloeiende violen

Tel.:

Tel.

van onze nieuwe

02J-8223780

lente

Maandag en dinsdag

Primula's

Bloembollen

in

menukaart

Organische bemesting
voor de gehele tuin

06-4342 9783

PAR.

OUT

OPENT HAAR NIEUWE DEUREN

2042 JN Zandvoort

uur.

Letty van den Brand-Kinderdijk

letty@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok
06 -460460 26 gillis@zandvoortsecourant.nl
-

Tel.

|

BEACHCLUB

wordt GRATIS

heel Zandvoort en Bentveld!

info@zandvoortsecourant.nl

advertenties@zandvoortsecourant.nl

gesloten.

pot

in

Kleine Krocht 2
•

Advertentie acquisitie:

Tevens introductie
Bart Schuitenmaker

023-5732 752

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 -17.00
Overige dagen op afspraak.

Gasthiüsplein 10

2042

huis-aan-huis bezorgd

Tel

Centrale redactie: Joop van Nes
06-1448 2685 .joop@zandvoortsecourant.nl

Tel.

Vormgeving:
Kleine Krocht 2

IR
-

Druk: Dijkman

Design Zandvoort

2042 JN Zandvoort
offset

Visseringsweg 40 -Diemen

Verspreiding: ZVO
Tel.

06-1139 1478

Verspreiders

www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press BV.

OP ZATERDAG 13 MAART A.S.
VANAF 20.00 UUR
OPENINGSFEEST MET DJ JEREMY
www.far-out.tv

Oplage: 9.250 exemplaren

www.za nd voo rtseco u ra nt

.

n

I

Zandvoortse Courant

e

Aantal deelnemers

van

Hardlopend Nederland komt
cuit

Run

Circuit
in

ving voor deze nu

edities.

al

Champion

Le

nummer

•

10

•

n maart 2010

OOG en OOR

#WÖE BADPLAATS DOOR

Cir-

een sterke groei ten opzichte

ziet

Afgelopen zondagnacht, klokslag 00.00 uur, sloot de

spraakmakende voorjaarsklassieker. De

nemers, ruim 2.000 meer

Met

groten getale af op de 3e Runner's World Zandvoort

Run op zondag 28 maart. Organisator

van de vorige twee

editie

3

toegenomen

flink

is

teller

kwam

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

inschrij-

tot 12.000 deel-

dan vorig jaar!

in

van 12 tot en met 18

De onderdelen die op het
programma van de Runner's

schap meldden

jaar.

had ze uitgenodigd en had

dels twintig scholen aan.

Iedereen die de gymles-

enkele duizenden plaatjes

World Zandvoort Circuit Run

Middelbare scholieren die

sen volgt of aan sport doet,

meegenomen om

geblesseerd. Hierbij een

staan, trekken allerlei soor-

nog mee willen doen aan
dit laagdrempelige, goed
toegankelijke zogenaamde

kan meedoen. Er wordt

te ruilen.

oproep: groen

ten lopers aan. Deelnemers

met een lange adem schreven zich

gender

in

kampioenschap kunnen
nog tot en met woens-

voor de uitda-

kilometer.Anderen

zich

voor

dag

schreven zich vooral

in

zich inmid-

maart inschrijven

17

www.rwcircuitrun.nl.

de Men's Circuit Run en de

via

Ladies Circuit Run. Beide

Een team bestaat

bestaan
stand,

5

uit

een kortere

af-

scholieren

5

uit

de

in

4 of

leeftijd

4,2 kilometer

gelopen op

Circuit Park Zandvoort.

de dag

zelf,

Helpende hand
mail

nog aanmelden voor

gende

2.

Zandvoortse basisscholen

RUNNERlf
Zandvoort

Voor het Sc holen kampioen-

LoSZand

Circuit

te helpen. Hij zette zijn

sorde Kids Run, onderdeel

boodschappentas op de

van de komende Circuit

grond, draaide de schroeven

Run. Ze werden bijgestaan

eraf en verwisselde de auto-

mevrouw was

Nu de winterse weersom-

een beloning aan maar

standigheden langzaam

daarwildehij niets van we-

van

via

met

strijd

de

Sandrinastraat

naar de Kerkstraat.

Op

het

hebvan mijn ouders

maar zeker verdwijnen,
komen als vanzelf de len-

medemens

tekriebels tevoorschijn.

ten. "Ik

geleerd: help je

Badhuisplein werden ze

indien nodig", zei Mark.

weer opgevangen. Gezien

deze beste Mark namens

het paasweekend weer

voor de deur. Door veel

Circus Zandvoort op-

het enthousiasme komt

mevrouw

treden en

is er meer plaats
geïnteresseerden.
Toegangs kaarten zijn te ver-

het op 28 maart wel goed

telijk

voor

met de Za ndvoortse school-

hulp!

in

paar kaarten beschikbaar

krijgen

Zandvoort of op de website
www,circuszandvoort.nl. Ze

de plaatsen

kosten

aanvang

5

20.15 uur

Met

BCHODNt?

jeugdfoto

fortuinlijk

Zandvoort.

uit

Niets vermoe-

-

ken.

Het grote opvallende

doek dat sinds vorig jaar
Di

waaropeen

over een uit de

week

van een mede-inwoner die 40, 60 of 100 wordt.

hand gelopen
plant die met
zijn
takken

lender voor 2010.

Als ze daar

hoewel het natuurlijk

niet

ze vervolgens tot

bakken, ver keersborden, me-

nou enkele dagen zouden hangen;

mag, kun je nog wel de
in

natuurlijk een

sportief om alles

lol

er

van

inzien.

eeuwigheid vergeeld, verkreukeld of

aan flarden gescheurd het straatbeeld moeten

m

agenda bekend te ma-

aan de muur van

terkasten

is

in

ieder

ling struikelde

licht masten, prullen

Maar dat

zij

in

was om

tijd

de nieuwe evenementen-

deWillemstraat

Vastgeplakt op
e.d.

liep

Zandvoort vonden
geval dat het

toen ze plotse-

grote regelmaat lachen zejetegemoet: posters
prijkt

het weet staat

WV

was mevrouw Manders

Minder

dend

ZANnvnofn

je

Zandvoorters wordt dat
het nieuwe zomerseizoen.
De medewerkers van

Overhangend groen
Ruildag voetbalplaatjes

Voor

gezien als de start van

per stuk en de

om

is

Doll alsnog har-

jeugd.

aan de balievan Circus

€

Bij

dank voor je spontane

HARRY HIEP HIEP HOERA!

Gemeente Zandvoort

na-

en bood de

blij

jongeman, Mark genaamd,

vraagt veel ruimte, waren

milieleden en vrienden van

band. De

tuurlijk erg

circa 1,5 kilometer

richting Palace Hotel en

de spelers bezet. Nu gaan
ze

snel door fa-

seizoen,

nieuw doek

vanaf het Badhuisplein,

waren, theaterimprovisatie

al

Nieuw

Zand-

la

de tegen stander te kunnen winnen.

Volgende week treed de
groep voorde derde keer op
in Zandvoort. De vorige twee
keer was dat in De Krocht
maar omdat er slechts een

een rond-

vallen!

de La-

in Circus

om de

ma's. Alertheid en training heb je nodig

als training

de

zodat

toen er

training voor de gespon-

lie-

in

het kort

bijtijds

nog meer mensen

niet

onnodig daarover kunnen

Een jongeman meldde

en bood spontaan aan haar

op 28

zal

weg

dat ze een lekke band had

in

je

maart aanstaande een optreden verzorgen

de kant van de

op haar autoraam werd getikt.

Zij zijn

een aantal weken

leuk

Zandvoort aan

hebben afgelopen don-

pen

Het Zandvoortse theatergezelschap LoSZand

in

een trainingsloop.

door volwassenen en

voort. LoSZand staat voor theaterimprovisatie a

haar auto

derdag deelgenomen aan

al

Run 201

Zandvoort

in Circus

bij

de redactie binnen.

Op 4 maart stond
een mevrouw uit
Zwanenburg met

de

in

Runnerstent op Paddock

Dertig leerlingen van de

meerworden ingeschreven.

berichtje

de Kids Circuit Run tussen

populair onder hardlopers.

deze onderdelen dus niet

het vol-

9.00 uuren 10.00 uur

kilometer, en zijn erg

Samen met de Business loop
oven 2 kilometer kan ervoor

kwam

is

maar houd

en snoei het

ingekomen

Via een

Ook haar

hand heeft ze behoorlijk

straat

Op

28 maart, kun-

nen de jongste deelnemers
zich

gezicht gehaald.

blijven vervuilen

Vorige

week woensdag

hadden

circa

80 jongeren

de middag van hun leven

de kantine van

weelderig over de grond
slierte.

Met een

flinke

smak

Andrea

pizzeria

prijkt,

is

deze

voorzien van de ka-

Op

het

nieuwe doek staat een
overzicht van de belangrijkste

evenementen van

dit jaar.

Zandvoort heeft

kwa m ze op de straatstenen

ook

terecht waarbij

zich lelijk

bieden voor toeristen en

verwondde. De diepe wond

inwoners. De propvolle

in

2010 weer veel te

ander verhaal. Dus, geachte plakkers: wees zo

toen

wat je ophangt ook weer weg

SV Zandvoort hun Albert
Heijn voetbalalbums vol

onder haar oog

agenda hangt dus het

konden maken.de manager

en er

van het Zandvoortse

haar gebroken

te halen.

Samen houden we op deze manier ZANDVOORT SC HOON!?

zij

in

filiaal

zijn

zij

is

gehecht

glassplinters van
bril uit

haar

hele jaar aan de

muur op

het Raadhuisplein.

wO

!

NTERNET VERKOOP

BIJ

OPBOD

€ 309.000,= K.K.

APK

Onderhoud en

reparatie alle

Occasions

in -

Karim en

beschikt ca. over een vooriprii,

merken

en verkoop

charmante en halfvrijstaande
ig

o

:«;

dt

NIEUWE VANAFPRIJS:

Mo

www.autob edrij fka hm o.nl

een zonnige acht ei-

Curiestraat 10, 2041
F.

023-5733793

E.

CD

Zandvoort

T.

023-5733792

autobedrijfkarimo@planet.nl

slaapkamer). De gehele won:
n dubbele beglaz
•

UNIEKE KANS: Internetverkoop

'

Bieden voorafgaand aan de internetverkoop

•

Zonnige achtertuin en een

•

Woon oppervlakte

•

Zie digitale plattegronden en

ca.

bij

opbod donderdag
is

ï

april a

mogelijk:

"Sporten houdt de geest
jong en het lichaam vitaal"

oprit;

140 m', perceel 2j6

meer

m

info via

1
;

www.greevenma

EXTRA KIJKDAGEN:
Donderdag 25 m
Zaterdag 27 ma;

www.sportinzandvoort.ri
:fspraakte bezichtigen.

Louis Davidsstraat 15

2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
iv.greevenmakelaardij.nl

f

•

Emotie kunt u
niet verzekeren!

Woon

Veilig

Sportraad Zandvoort

THOMAShuis

VAC ATU RE
THOMASHUIS ZANDVOORT
zoekt een
(24-32 u.)
voor de begeleiding en verzorging
van onze verstandelijk- en communicatief
beperkte klanten.

WOONBEGELEIDER

S

EN

T

I

NE Lï'iïALARM

b.v.

MA
24 uur 365 dagen services
023 5291987
UhMüYhiQ

www.sentinelalarm.nl

,..k™ri™n.';llcN^-lnncKr.^rTrkrrin[

!!;n-:i

J t«:hipp irn

^WÏfcrf

Nieuwsgierig?
Kijk voor meer informatie en de volledige
vacatureomschrijving op onze site:

www.thomashuiszandvoort.nl
of mail naar reina.thomashuis@live.nl

Wekelijks de krant lezen op internet?

mdvoortsecoi

Zandvoortse Courant

Tevreden ondernemers
Een tiental ondernemers, de meesten

Zandvoort, had

uit

gelopen zaterdag een goed plekje gezocht

in

af-

het gastvrije

restaurantgedeelte van café Neuf in de Haltestraat. Onder-

nemers

die

op verzoek van Petra Geusebroek nu eens wil-

den tonen dat Zandvoort eigenlijk

alle experts in huis heeft

op het belangrijke en veelomvattende gebied van wonen.

eerste

in

experts te gaan

een stuk

is

café waren: erkend Hypo-

informatie verzamelen. De

theek advies en hypothecair
planner Petra Geusebroek;
notaris en notarieel onder-

ning moet een feest

14

AutoMaxx Streetpower

14

Amsterdamse middag
lekkere hapjes.

makelaars Suzanne en Rob

aanvangi5.oo uur

Biase;

ten van de 'experts'. En dan

YvetteWillemse; Ed Onel van

het ook een stuk makke-

met elkaar
woningpro-

Hans Willemse, loodgieter

Opnieuw
De Bar

Wie

Battle van vorige

ooit durft te

'stoffig'

van

roos.

naar die

week was weer overdonderend.

komt

zeer bedrogen

uit.

Het werd

K«f
-,

t

i

3

|

"
de

Haltestraat puilde bijna uit

zijn er al

op te

om

1216 Forgotten

A

w7

Founda-

12

en 16 jaar weer

luidende klanken van de

voor de winnaars. Kaarten

WhoRU weer

volop genoten en gedanst

worden. Niet alleen het 3e
ook

zijn

weer op

de organisa-

toren Robin ten Broeke en

€

2 in

de voorverkoop en

€4aan

dedeurzijn te koop

a

bij

SPOTLIGHTS

n

Hiep hiep hoera!
Sidney

wordt zondag 2 jaar!

Kusjes opa en

oma Koper

WATERSTANDEN

Club Nautique

Harocamo, Kerkstraat

14 en

bij

de stichting 1216

Forgotten Foundation aan
de Kostverl o ren straat 94a.

jyj

Vonk met een aantal
andere evenementen aan
de gang. Zo zal er op zondag 15 mei voor dezelfde

te zetten. Niet alleen door de

voetbaltoernooi worden ge-

mu-

organiseerd en wordt erook

Renardel de tavalette,

ziekkeuze van Erik Lefferts

een fotowedstrijd gehouden.

06-29077330.

meer dan

VW Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

uit-

een aantal mooie prijzen

stapel,

40-jarigjubileum,

de Duinen, 15.00 tot 17.00 uur

een te gekke avond van te maken.

kan er onder de wel-

Molina en

in

na de

starten.

Beide evenementen kennen

Billy

leef:
in

Plannen

Onder het motto 'Flexxgoes
Bling!'

Huis

dat

georganiseerd worden, op vrijdag 19 maart aanstaande

er

in

verrast en zeer

tion zal dit keer in discotheek Chin Chin in de Haltestraat

om

receptie

voortreffelijke

'dsgroep een strand-

Mocht

om

u

geïnteresseerd

zijn

de stichting of een van

haar evenementen financieel te

steunen, neemt

u

dan contact op met Maura
tel.

Hoog

Laag

Personeelsvereniging

correct afhandelen van de be-

Zandvoort, alleen toeganke-

stellingen. Dat voornamelijk

DO

11

00. so

08.10

13.14

21.26

voor Zandvoortse amb-

de wat jongere ambtenaren

VR

12

01.39

09.36

14.05

22.26

aanwezig waren mocht de

ZA

13

02.26

10.35

14.45

23.04

ZO

14

03.06

11.05

15.09

23.47

MA

15

03.31

zijn

voegen toen een verte-

genwoordigend team van
de

lijk

tenaren, de touwtjes

den

nam om

in

in

han-

aanmerking

komen om de

maar ook door het

snel en

pret niet drukken, de 'jonkies'

hebben

zich kranig

geweerd.

Zandvoort te gaan winnen.

Erwerd

alleen niet

medege-

Een aantal doorgewinterde

deeld hoeveel van hen devol-

hun mid-

gendevrijdageensnipperdag

te

horecagangers

uit

Bar Battle

den wist exact dejuistetoon

kerk,

uur

ANBO Zandvoort -Viering

23

langstelling uit Zandvoort.

Het derde Flexx-feest van stichting

Dj's

^F.Ji

i

•

blij

zomervakantie een tweede
sessie

Flexx-feest staat

Café De Klikspaan

af-

maken.

genodigd

"

ift

(Ai\

om

spraken voor de toekomst
te

wordt de Zandvoortse jeugd tussen

De Klikspaan!

café

aanboden. Vooral oriën-

terende gesprekken

11.30

aanwezige ondernemers

na afloop

Flexx-feest in Chin Chin

beweren dat veel ambtenaren een wat

karakter hebben,
in

de

in

om

is

alle

tevreden waren over de be-

bak

volle

KW3

één groot feest

stap

Reyenta Bouw. Zeker

me.

Stabat Mater- Oecumenische dienst. Agat ha

aanvang

MarkSpoldersen aannemer

ondernemers kennis te
maken en indrukte krijgen
van de mogelijkheden die
zij

Petra een schot

Want de

muziek en

in Fa

Aanvang 20.00 uur
21

Ca neen Co; Pieter Breeuwer

van Tuinzorg; electricien

de verschillende

heerlijke

Zandvoort,

Bar Battle -7e ronde: Team Non -Stop

18

interieurzaak

de gezellig drukke

In

ruimte was er gelegenheid

verrichtte, was het idee

Wilma

Decoration;

Koster van

blemen en oplossingen te

om met

officiële aftrap

erkend ver koop styliste

Home

-Circuit Park Zandvoort

met

-

Wapen van

Remo De

kent en herkent de gezich-

praten.

de

Greeven; architect

-

Zandvoort, aanvang 20.30 uur

adviseur Nanfred Bakels;

je

in

Laurel&Hardy.Aanvang 20.00 uur

Wapen van

Corina Dames; belasting-

is

want

later over alle

Kraaijkamp, die met veel

Smartlappen-en zeemansliederen koor

steuner Marten Swart en

elkaar kennismaken
altijd positief,

n maart 2010

Bar Battle- 6e ronde: Team De Brandweer

De

zijn.

met

•

12

persoonlijke benaderingen

dan

10

n

de ongedwongen wijze van

lijkerom serieus

plezier

Deelnemers aan het woon-

makkelijker dan via internet

aankoop, de verbouwing of

de inrichting van een wo-

is

Volgens buurman Johnny

nummer

•

EVENEMENTEN AGENDA

Wooncafé

hebben opgenomen!

MAART

W

A

Hoog

T

Laag

E

R

11.30

15.45

Dl

16

00.10

03.59

11.50

16.09

WO

17

23.54

04.27

12.20

16 39

DO

18

00.24

05.00

12.49

17 11

J>

!

VOMAR VOORDEELMARKT ZANDVOORT:

IEDERE

ZONDAG

bERO £a<0(

SP
BAR

ImicKöPl

BATTLE

(t

ZANDVOORT

2010

PITSPOEZEN

RACEN DOOR FAMEÜ!

GEOPEND!
VAN 10:00 TOT 17:00 UUR
Durf

'£323
Voordeelmarkt
Vomar Voordeelmarkt

•

Celsiusstraat

192

•

Zandvoort

de competitie aan?

Openin

Feestelijke

Pesce

jij

Donderdag 18 maart
van 20:00 tot 01:00 uur in Fame
Thema: Hollandse Avond

met dank aan de fam.Soiers

Vis Culinair

{

resco
Haltestraat 16

Speciaal voor u ingekocht

2042LM Zandvoort

Sliptong per kilo 15.00

Tel: 06 1220 48 45

Gerookte Makreel per stuk 3,50
Vers gesneden haring 1.50

Uw adres voor visschotels, verse vis
en visspecialiteiten.
Eleiae oreer)

„_.
„
t
„—
WWW.peSCefreSCO.nl
i

7

CL

_ j week geopend!
.
_j,
dagen in de
j-_ _

,_

...ctelW
ö^]**»"*!

uit

ons assortiment

palinq,
p
a makreel, schar, schol, sashimi
z eeba a rs zeewo f roo dbaar S sliptong
harinq, oesters, mosselen, kabeljauw
haring,
tapas, tonijn, zalm, dorade, wijting, rode mul
'

,

'i

,

,

Zandvoortse Courant

Stabat Mater
Komende zondag

in

nummer

•

10

•

maart 2010

11

Nieuwe Zandvoortse auteur

Agathakerk
in

veeltejong.stierften gevolge

Opnieuw heeft een inwoonster van Zandvoort een boek

tellen van mijn ervaringen

de Agathakerk het beroemde Stabat Mater van Pergolesi

van tuberculose op 16 maart

het levenslicht laten zien. Plaatsgenote Cisca Metselaar

en de mooie boodschappen,

zal tijdens

een oecumenische dienst

ten gehore worden gebracht. Het Stabat Mater geldt he-

1736.

,

.

.

,

.

(34Jheeft een ervaringvan ibjaar geleden

.

in

.

haar boek 'nEn
1

die

ik

heb meegekregen

tij-

.

,

dens deze bijna-dooderva-

den ten dagen

als

een van de meest inspirerende muziek-

stukken die ooit gecomponeerd
lijk

tijdens

en wordt voorname-

zijn

de vastentijd, de periode vlak voor Pasen, ten

gehore gebracht.

Het Stabat Mater

lokale stadsmuzikanten. Zijn

bat Mater

eerste opera's vallen zeer

Elise

Keep

Irmgard

von

zijn:

(sopraan),

Asmuth (alt), en leden van
het Promenade Orkest die

smaak

bij

ven.

het

In

heeft

re

in

de

de Napolitaanse ho-

meer ernstige genaanvankelijk geen

hij

van oor-

sprong een

liturgisch gedicht,

ontstaan

in

de Middeleeuwen.

De tekst

beschrijft het

voelen

Uitvoerenden van deze Sta-

is

bij

met het

worden geïnspireerd door
lied.

Pergolesi

op 4 januari 1710

werd geboren.
muzieklessen

Zijn

maar frivool en 'hupse rig' gevonden. Nu geldt het

300 jaar

eerste

krijgt hijvan

de

als

een

en

alt,

dit schreef als

26

jaar,

de

hij

De oecumenische viering op

jongeman van
waarop hij,

zondagi4maartin de Agatha-

leeftijd

kerk begint

om

hoe

verliep.

was een
heb

mij en

Op zaterdag

13

maart

is

weer een duinwerkdag

er

in

het Nati-

onaal Park Zuid-Kennemerland van 10.00 tot 15.30 uur.

Bij

het

en handschoenen. Regelnoitig
zijn er

pauzes, waarbij gezorgd

wordt voor
beheren van de duinen kan waterleidingbedrijf

PWN uw hulp

goed gebruiken. Het open duin wordt bedreigd doordat het
dichtgroeit

met bomen en

stuiken.

koffie, thee,

nade en soep. Neem

limo-

zelf

een

de

in

mij ook

kende. Het dagboek

de gedachte dat mijn groot-

ik

lange

je

komt. Iedereen kan meehel-

uitgevoerd die nodig

zijn

om

het duin goed te onderhou-

met de ouders.

PWN

samen

helpt

bij

er liefde en begrip

inspi-

reerde mij

Op

achttienjarige leeftijd

heeft

zij

een aantal opera-

mijn verhaal

reacties

Ik

Kirja

Ik

heb

al

veel

mogen ontvangen

en volgens de lezers

het

is

een ontroerend boek gewor-

tel.

moeten ondergaan in
een Haarlems ziekenhuis.

023-5413289. Verzamelen op

Tijdens een van die opera-

de mensen te kunnen ver-

Aanmelden kan

via

pwn.nl/activiteiten

of

den. Je leert veel over de na-

de werkzaamheden en zorgt

parkeerplaats Koevla k, aan de

voor voldoende gereedschap

Zeeweg

ties

den.

Ik

Gratis

hoop met mijn boek

compost

,MF*o

20

liter

ophalen

gemeente

bij

als

4 zakken compost van

de afdeling Reiniging en Groen van de
Kamerlingh Onnesstraat 20. U bent

locatie:

-

gratis

in

dit

organisch afval wordt ver-

voort veel compostcadeau-

werkt tot compost. Inwoners

tjes klaar liggen

Afbeelding BLD17031 zorgde de afgelopen week voor een oorverdovende

stilte.

Misschien dat het aan de verkiezingen lag en dat de meesten hun hoofd ergens
kregen welgeteld slechts

1

ik

gaat

al

boekje voor een groot

deel over de dood,

ik

geniet

van het leven!"
Het 163 pagina dikke boek

is

onderandeBruna Balkenende aan de

verkr ijgbaarb
re

Grote Krocht,
bij

ij

bij

Bol.com en

uitgeverij Kirja.

€16 en

Het kost

het l5BN-nummeris:

978-94-6008-063-0.

dank

vooreen natuurlijke balans
in de bodem. Composteren
is

goed voor het

reactie. En die

was van Tom

is deze mevrouw Dirkje Bakken hoven (Dirkie
wonende Kerkpad 8 en later inde Postst raat. We hebben het genoteerd maar
onder voorbehoud want we horen graag van meerdere kanten een bevestiging. De
foto is na te zien op www.oudzandvoort.nl en volgen de week weer een nieuw plaatje;
een oude Zandvoortse visser met zijn vrouw.Wie het weet mag het dan zeggen.

-

voor deze

teruggeefactie geldt begrijpelijkerwijs:

Op

is

op!

Met

krijgen het
val

ingezamelde

nu terug

in

af-

de vorm van

uw

meente

Doppie)

ning groente-, f ruit- en tuin-

u

voor

afval (GFT)

inspan-

gescheiden aan

te leveren. Zonder

uw

bijdra-

is

een natuurlijke

helpt dus

de

de

bodem en

strijd

tegen

deopwarmingvan de

aarde.

in

Composteren bespaart daarnaast geld

omdat

len zelfs

is,

in

het een
afval-

veel geval-

meer dan de

helft

sti-

goedkoper dan het verbran-

muleert de groei van gewassen op een milieuvrien-

den van restafval. Kortom:
genoeg reden om het organisch afval goed gescheiden

bodemverbeteraar. Het

ge had deze teruggeefactie

delijke wijze, het reguleert

geen kans van slagen.

waterhuishouding en zorgt

Dit

in

verwerking

Compost

her-

aan het vastleg-

bij

gen van CO2

goedkope manier van

compost.

deze actie bedankt de ge-

de Roode.Hij mailde ons: "Volgens mij

milieu; orga-

wordt nuttig

gebruikt. Bovendien draagt

compost

de gemeente Zand-

Al heeft

maarwe

Ook

het leven.

nisch afval
zich

kunt legitimeren.

hadden,

heb

is,

het Goddelijke

in

voor het scheiden van afval
Op zaterdag 20 maart kunt u

van 09.30 uur tot 12.30 uur welkom. Zorg wel dat u

bij

waar

zijn

meer vertrouwen gekregen
en

te Overveen.

£o£kplaatj£

anders

Door

het uit-

ben ergtrots op

het resultaat.

verwerken.

moeilijk.

ouders nu ergens

op papier te zetten en nu
heeft uitgeverij

soms

lag

haar lichaam treden door

gegeven.

tuuren komtop plaatsen waar

,-

om

Zij

oma kunnen

tijd

jaren

haar tijdens een operatie.
die voor een groot gedeel-

te haar jeugd beschrijft.

www.

ik

een vriendin van mijn

lunchpakket mee,trekstevige

anders misschien nooit

pen! Kinderen werken

verhaal vertelde.

een spirituele roman

het

deze ervaring opte-

en verhaalt over het

is

ik

Het 'waarom' was dan voor

later

Het

Door mijn ervaring met

anderen te delen heb
en

lopen januari uitgegeven
uit

en.

verliesvan mijn geliefde opa

een lade. Totdat

in

ik

mogen onder-

zoeken en geestelijk groei-

periode daarna een

schoenen en goede werkkledingaan.

Opdeduinwerkdagen worden
verschillendewerkzaamheden

afge-

mijn opa zag ster-

dood. Grote moeite had

dagboek bijgehouik ook

geheim en het
is

ik

God, over het leven, over de

ervaringen
hef-

diep weggestopt

Haar eerste roman

Voorwoord

den waarin

hield

11.30 uur.

Duinwerkdag

un _

met een veroordelende God.
Gelukkig heb ik door deze

tige ervaring voor

alt-

basen klavecimbel.

|<

zij.

"Toen

"Dit

het hart binnen-

komt. Onvoorstelbaar dat

li-

te

j

ven, had ikveelvragen.Over

zien

doodervaring

begeleid door een

eerste viool, tweede viool,

ze uit haar

kunnen

Bijna-

enkelvoudige bezetting van

viool, cello,

in

anc eren

heeft ze van boven-

de operatie

door sopraan

stukken religieuze muziek,

is

^.

chaam getreden en
af

Tijdens deze oecumeni-

van de meest inspirerende

dat direct

ties

me

j

nen delen", vertelt

het

len uitgevoerd

dit jaar precies

r

in

sche viering worden acht de-

is

Verslag van

een Bijna Dood Ervaring', voor het nageslacht bewaard.

mee-

succes. Zelfs zijn bekendste

Het

als subtitel

Jezus.

werk, het Stabat Mater, werd

leidingvan Paul Waerts.

met

leed van Maria

de kruisdood van

Heel veel componisten, tot

een aantal strijkinstrumenten

geleden dat Giovanni Battista

gaf mij adelaarsvleugels',

onze modern e tijd, werden en

en een klavecimbel zullen bespelen. Het geheel staat onder

hij

de

te blijven aanleveren!

e

VAN AACKEN

pluspunt

m
'•-—

GLASZETTERSBEDRIJF

*™S£*

Buite-s hoolse opvang

De Boomhut

an groep

ideren

t/m B

I

Openin gstijden ^an 07.30-

I

Behang- en schildersbedrijf

&

BSO D Boomhu C biedt

schilderwerk.

pro

e

met een g

"ZZ

ngen leren

Crea

net ander

Sp,l,n

vrijblijvende offerte!

Iijke

Flemï gstraat 55

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

""

opvang voor uw

weten over kunst?
deJong start

T:023- 57 40 33C
luspuntz jidvoort.nl

.

.

.

kind.

Tel/Fax 571

t afwezig zijn.

sfeer

.

Plezier

304 VVV Zandvoort
F: 023-57 16 665

www

Drs Liselot

72

31

Mobiel 06-54264259
Vooral

uw

meer willen

Altijd al

Arnold Nijkamp

NU OOK:
vernieuwen kozijnen

ZANDKORRELS

8.30 uur

levering en plaatsing alle glassoorten.

16

behang-, wit- en

maarteen nieuwe

cursus

Take Fiveaan Zee,

in

schilderswerkzaam heden

Zandvoort.

www.arnoldnijkamp.nl

Info:

P i„,p„»,„d,„„.„,

06-48443623;

www.kunstinvorm.nl
Kabel-internet/adsl
installateur helpt

'Sporten

Op zoek

alle

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

aanleg (draadloos) netwerk.

APK KEURING

Re p-it, totaal service voor

CPU E6400, 213GHz,

computergebruikers.

HD 640GB, + externe schijf

gezond!'

is

bij

Alle

merken vanaf €

PC-PROBLEMEN. Advies en

naar een goede
en snelle computer?

Ook avonden/weekend.

29,-

Acer E700.

Bij

garantie en KvK.

/vlet

grote beurt gratis!

Core

Intel

350GB en LG

023-5719666 of 06-44696001.

www.sportinzandvoort.nl

voor meer

Bel

2,

19" scherm.
info:

023-7852775

1

Autobedrijf Trade Ard.

BOVAG

Lid

>r

Max

nu

SpdrtrMd Zandvoort

5730519

tel.

www.auuHMtlrlHzandv40ft.fil

en NAP.

Luister

14 maart

Planckstraat 44,
/

zondagavond

om

23.00 uur op

ZFM -radio naar

06-53498304

www.trade-ard.nl

'Het Laatste Uur

Daarin verteltJan Boogaard,

Beautysalon

E

3

Bluïis
BbanlatuMt|

CSS3HEÏ03
Administratie en
belastingaangiften

MYRNA

Van Speijkstraat

huisarts te

204iKL Zandvoort.

jeugdjaren

Behandeling volgens

zijn

Zandvoort

in

en de verandering

afspraak, ook's avonds.
Tel.

Amsterdam

Osdorp over

2/101,

leven.

5720108 of 06-48318230

ZFM-radio

106.9

FM

in zijn

op

is

of

www.zfmzandvoort.nlte

voor particulieren en ondernemers kleinbedrijf

Volop lente?

L.

Paap 06-51815360

beluisteren.

Aanmeten therapeutische

Meer

elastische kousen, hulpWitte Veld 56, 2041

T 023 573 92 72

M

GB te Zandvoort

06 45 30 45 31

Halteatraat

E kittywillemse@

Ö Zandvoort teL OTh-JÏ 120 éO

Specialist voor al

Ww b Ine m ure r Hen.

hetlaatsteuur@live.nl

middelen, braces, diabetes
sokken, ver band pantoffels,

Gezocht:

dames

slechtziende artikelen,
agenda's, webboxen, enz.

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas

info? Mail:

zijn

teamverband.

in

ZSC zoekt handbalsters

een kringloopwinkel

voor het dames 2team.

waarvan

korting op een zandkorrel

die gezellig

en sportief bezig

Het Pakhuis,

is!

alles te

koop

Voor

Van serviezen en

i

nfo:

M.Petter, tel.

527930

glaswerk tot meubels

Particuliere zandkorrel €7,50

Met ZandvoortPas

en van kleding tot boeken.

T.K.:boek'Hoe leer

Kennemerweg
2

De winkel

4

Info:

5

(exd.BTW)

is

tekenen en schilderen'

Vanaf

1

06

april

-i-teken

geopend

op don-vrij-zat 10-17

de €500,-

ZAKELIJKE ZANDKORREL €12,50
Met ZandvoortPas €10,-

6 Zandvoort

(voormalige TZB kantine)

3

Geen onroerend goed of auto's
Geen goederen met een waarde boven

Alles

uur.

2

53693409
nieuwe locatie:

voorwaarden

8

ki

zakelijke Zandkorrel plaatse

Deze bon

in ge-; lot;

n ;-

-

v--!o|.>

1

p :;: ."::!;.:•: gekl)

De

2)

Bruna Balkenende, Grote Krocht

afgeven

nieuw,

WPBkdj]isleeitsbrnene!l!e!ettsrafspaSe!n<renapart>Ja^plaab<rn

I

:-,ï;;i

11

6,50.

5713509

Gezocht:

onderhoudsbeurt?

voor enkele ochtenden

altijd

Bel Patrick

p

€

Een dure reparatie of

Het kan

18

maandag 11.00 uur betekent

leder,

rrrr.38,

instappers zwart

bij:

redactie van de krant, Kleine Krocht 2

Inlevering voor

15,-;

paar damesschoenen

Auto kopen of verkopen?

9
lintt p

1)

9,50;

jaren 50, i.g.st.€

-

Zandvoort.

7

nieuw:€

witter rieten kuipstoeltjes

Corodex Noorderduinweg 48

6

blok+pot loden.

Tel.

particulie re

ik

1

€5,-

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst
onderde volgende voorwaarden:

r dezelfde week.

WIJ kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade

Uw

goedkoper!!

van Kessel

06-55383624 of

kijk

in

de week een goede

schoonmaakhulp.

op

Hotel Anna,

(bedri]fs)naam

www.autoverkoper.nu

tel.

5714674

UwZandvoortpasnr.

van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste Inhoud
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.

f

f

Q.

*i

<i

+-i

*i

*i

*i

Zandvoortse Courant

in

opende wethouder Gert

successie

Toonen de unieke Kinderkunstlijn, gemaakt door
gen van de basisscholen (groep
het

Wim

7

leerlin-

en 8} en de brugklas van

Certenbach College. Dit jaar vond de vernissage

aan de voorkant van het Zandvoorts

Museum

plaats en

stonden de kunstwerkjes op vier grote houten rekken ge-

De Wurf op de planken

een fantastisch optreden van

De Zandvoortse

basisscholen zenuwachtig

leerlinge NieneMichielsen.

dagavond 20 maart aanstaande weer haar jaarlijkse toneel-

te

wachten op de komst van

nummer

zeven, 'de Oranje

Nassauschool'.

Tenslotte

stapte Toonen op de 'zeep-

om

beeldende kunste-

project,

kunst-

in

ze: "Ik

heb mijn roeping

naars Marianne Rebel en

gemist want wat vind

HillyJansen,starttendeschil-

toch leuk."

dersessie dit seizoen

ik

dat

Spannend

ging Marianne Rebel naar de

In

een

regentje

druilerig

De

juich van de medeleerlingen

Annemarie'van de hand van mevr.

Jongsma - Schuiten.

een goed bezette zaal van De Krocht was het afgelopen

kunnen te tonen

tijdens Jazz in Zandvoort.

om

zijn

Het publiek

De avond wordt afgesloten
met, zoals dat zo mooi heet,

meldde

hij

ookdat op

worden

De

geveild.

enkele

ja ren

het rneterslange

komt regelmatig

doek weghalen. Op de rekken

en Haarlem met

5 leerlingen

niet teleurgesteld door dit Russische talent; hij be-

speelde de altsax als geen ander.

het Zandvoorts

in

schil-

in

haar

Hoe

ziet.

medewebmaster Rob

toor en het Juttersmu-ZEE-

gebruikelijk

um. Met een harde

een Zandvoortse pop

Hilly,

Bossink

applausen een bloemenhulde

klap op

de Klink sloot dorpsomroeper

ken hoe dit afloopt

deur van de
site

onder 'nieuws'

plattegronden van waar nog

Za ndvoortse tafereeltjes, ge-

eens nalezen.

Daarna was het de beurt aan

meer kunstwerken

Zee. AdaMol,om

zijn,

liggen

deelnemers. Meer info

vinden op www.kinderkunst-

nog

complex instrument eenvoudig

Pianist

is!

Johan Clement

volgde de saxofonist

in zijn

is

goedkeurend

matig een
Frits

zondagmiddag de
in

jazz

hij
lief-

De Krocht.

zijn.

bijna

De

in-

een grootheid
len

in

is

het bespe-

van zo een prachtig

mu-

voor het laatste

om

de drums te be-

een groot Nederlands talent
in café

Oomstee. Zan-

af te studeren, zal

met trompet grootheid Joep van

Kwakermaat en drummer Menno Veenendaal
ren

waar

zij

toe

in

staat

samen

Tom

Rhijn, basvirtuoos

u laten ho-

is.

intro

van

aan dezejazzconcerten

die zoals altijd

mu-

mans

dat

hij

we een goed

bezette

kunnen we doorgaan
met deze optredens. Hoewel

vast staat dat

we weer

de allergrootste.

is

veel van

al

kun-

luid

applaus begroet.

zelden heeft ge-

meteen muzikant

die

de muziek weet te geven :"H

nog

gemak

hebben

voor het seizoen 2010-2011

nen gaan optreden." Deze

de pauze bekende Timmer-

hettrioJohan Clementspeel-

alsof het spelen van zo een

Krocht."Meti2ototi50 man
zaal en

mededeling werd met
In

de Baevskyhet nummer'Out
of Nowhere' met een

mond op mond reclame,
meer bekendheid te geven
in De

via

Eric

zo een speciale intentie aan

Na een muzikaal

Timmermans benadrukte om,

spelen maarJoostvan Schaik

speeld

het Conservatorium van St.

moetje

Ellington

was een uitstekende invaller.
"Een van de beste drummers

ziekinstrument. Schijnbaar

middels 34-jarige Dmitry

zal

komende zomer aan het Amster-

damse Conservatorium hoopt

Landesbergen ver-

ziekstuk'Broadway.

Petersburg, dan

maart,

geres Eva Scholten, die

knikje van Baevsky. Helaas

moeiteloos betoverde

een wonderkind

Duke

12

op jazzgebied een concert verzorgen

en 'Body and Soul' werd het
tijd

u

nog

Oomstee Jazz

in

met onder andere nummers
als 'How Deep is the Ocean',

alweer

Op de web-

dit alles

Eva Scholten

te

lijnzandvoort.nl.

'Perdido' van

zaal.

www.dewurf.nl kunt

bovenstaande

bij

haar gedicht 'Caleidoscoop'

er

Indien

te vinden

voor te dragen. De spanning

kwam

15.

ook nog verkrijgbaar aan de

Kunst met een hoofdletter

bij

9,

Mieke

de avond van de uitvoering

origi-

nele klederdrachtverloot, ge-

steeg rnaareerst

bij

de kaarten op

zijn

maakt doorMieke Hollander,

af.

zijn

de familie

Constantijn

Hollander,
voorradig

en mooietekeningen van oud

volgde het zeer bekende

hebbers

bij

De looproute-

vernissage

weer excelleerde op de conNa de mooie ballade
'Everything Happens to Me'

leef-

€ 8 per stuk

5716487, en

Huygensstraat

In

De Wurf, weer
in

a

Veldwisch, Dorpsplein

alle

de pauze wordt, zoalstedoen
bij

Kaarten

verkrijgbaar

tel.

Klaas Koper de kunstzinnige

voor hun artistieke inbreng.

trabas.

op 15-jarige

met

kij-

verwikkelingen eromheen.

Timmermans

toegelaten wordt op

verder

derijen hangen en staan bij
ondernemers in het dorp,
Nieuw Noord, het VVV kan-

Zand voort. Marianne,

hinderd

Als je al

dit

gaat? U moet maar gaan

Stobbelaaren Aaltje Vink,als-

van Nederland", aldus

tijd

woont

nael'aan de deur. Daar

een aardigventjediewelwat

krijgen

Museum. De andere

Molenaar.

Rie

'bal na'.

en 'gar-

vis

hingen 50 vrolijke kunstwer-

goede van OCK Het Spalier

was

door Lienke Brugman

Overveen

in

ken die straks een plaatsje

opbrengst daarvan komt ten

snelle spel en kreeg regel-

werd

B.

maakt door

weduwe en

beloond.

Dmitry Baevsky: een grootheid op de saxofoon
zondag de beurt aan saxofonist Dmitry Baevsky

zater-

om 20.00 uur.

De uitvoering begint

Krocht.

aanzoek van Jacob aan

Morgen, vrijdag

In

De Wurf geeft op

folkl orevereniging

is al

de Dichter

het

in

Zandvoorts Museum. Vooraf

in

Dit jaar spelen ze het toneelstuk 'Het

Het stuk speelt zich af om-

geschiedenis te geven. Zelf
zegt

uitvoering

boe-

luid ge-

streeks 1910. Een vissersvrouw

kregen terecht een daverend

de leerlingen

lief

Maar toen was toch
'moment suprê-

hun twee begeleidsters Emrny

om

van Toonen en

me'waariedereen opstondte

te

scholen toe

en werd met een

ketje

eindelijk het

zijn.

25 april van 13.00 tot 17.00 uur

enkeletheorielessen

een geweldig

wachten. Per school mochten

de jeugd toe te spre-

de kunstwerkjes door Pieter

Kerkman

lied

a capella

kunstwerken gemaakt

kist'

Joustra

De initiatietnemers van het

zong

Zij

dat er weer zoveel geweldige

Daarbij

tekst Nel

n maart 2010

•

stonden zes van de zeven

ken. Hij vertelde trots te zijn

heimzinnig afgedekt onder een lang doek.

10

GMtt

<DQO<9
Verrassend resultaat Kinderkunstlijn
Voor de derde keer

nummer

•

hem

We

ij

zullen

horen."

Na

11

april

is

het volgende jazz-

concert waarbij de Belgische
Bart Platteau

met

fluit zal laten

mogelijk

is

op

zijn

dwars-

horen wat er
dit

instrument.

een korte pauze (Baevsky had

Meer informatie

weereen optreden

www.jazzinzandvoort.nl.

in Parijs)

vindt u op

Eva Scholten heeft

een

al

goede kant opgestuurd en

hele staat van dienst achter

begeleidt haar regelmatig,

de rug en

waarbij Zuid-Amerikaanse

is

allang geen on-

bekende meer

in

de wereld

van de jazz- maar ook

popmuziek. Zo heeft

derandere

les

Titulaer, Elise

in

zij

de
on-

invloeden,

in

detrend van de

grote Ast rud Cilberto, duidelijk

waarneembaar

zijn.

gehad van Gé

Galanaen

Silvy

Lane. Haar vader, gitarist
Evert Scholten, heeft

haarde

Het concert

in

begint vrijdag
en

is

café

Oomstee

om

21.00 uur

gratis toegankelijk.

Jï
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Autobedrijf Zandvoort

Café-restaurant

Wapen van

Zandvoort: op en top Zandvoort

Circuit Park

Foto
Als vaste klant

vinden

in

Klaas Koper regelmatig

is

Menno

Massage

ik hier

om met

kom

ik hier

ook geregeld

Gorter

Rosa

bij

prima restaurant,

Piony's Haarwinkel

Mode en

is

-

Kosterstraat
-

Grote Krocht

trends:

het een gezellige café.

Bibi for

enthousiast.

hij

Kinderkleding

Shoes

Blitzkickers

2009 aan

de Zandvoorter van het
heel

te zijn

blij

in

heeft hart voor
tiatief

zijn

met de

Sea Optiek

en speelt goed

op de wensen

in

is

uitstekend,

het personeel vriendelijk en de sfeer

goed. Het

al-

Wapen van Zandvoort

is

het op één na oudste café van het dorp.

Het ademt nog steeds de authentieke
Zandvoort se sfeer

uit. Ik

Wonen

beleving. Hij

klanten, toont ini-

van de gasten. Het eten

kan

me nog

her-

bijvoorbeeld
krijg ik

is

Griek krijg

& Co

meer

natuurlijk niet

maar de

zo,
is

ty-

behouden."

is

Klaas erg te

me €

5

ik

10%

10. Bij

korting,

voor €3,50 en

Ga zo maar

Op

Ja,

zo

bij

€

bij

Mollie

Harocamo,

in.

Bij

nog

zat

elkaar opge-

op jaarbasis met de

ik
al

snel tussen

100. En dan schat

nog laag

Het

is

ik

zonde

de pas steun

tegelijkertijd

ik

de Zandvoortse ondernemers. Dus,
bij

deze roep

ik

iedereen op

gezellig naar het

Haltestraat

-

korting.
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actie 4 voor
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Wapen van Zandvoort

het een goed

initiatief,

& Giving

-
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het

Haltestraat

Living

Mariene Sjerps Internet

het bedrag
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om

want met

ik bij

-
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de

komen!"

Het Wapen van Zandvoort biedt

io%

de eerste keer € 7,50 en daarna € 5.
Dus, wat heb je te verliezen? Ik vind

raad het iedereen

te

Zandvoorters met een ZandvoortPas

vanaf het begin. De aanschafprijs heb
Ik

Wapen
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ZandvoortPas aan te schaffen en
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spreken. "De ZandvoortPas heb

ook

Zaras de
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-
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-
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-
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het Wapen van Zandvoort. "Eén
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COLUMN

•

teksten foto Nel Kerkman

10

•

n maart 2010

aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gafgast-

In

columnist Hans Botman

Dorpsgenoten

nummer

POLTIEK

politieke

mening over de

zijn

campagnes. Nu de

alitieonderhandelingen

plaatselijke

de co-

zetels zijn verdeeld en

in volle

vaarten 'achter gesloten

deuren' gaande zijn, geeft hij nog eenmaal zijn mening over

van Beek

Teris
De heer M.M. van Beek

95 jaar en woont ondanks

(Teris) is

gezichtsvermogen met hulp van

zijn slechte

mantelzorgster

zijn

trouwe

de Vries nog zelfstandig thuis. Iemand

Ali

de verkiezingen

uit

hoge

zo'n

meegemaakt, dat

leeftijd heeft veel

de verhalen die

zijn

opgeslagen

in

blijkt

een dikke ordner.

kamp

als

tandarts

bleef

hij

nog eens anderhalfjaar

succesvol

hij

uiteindelijk
hij in

Daarna had

af.

Langham

het

in

Duitsland voordat

(East

5

juni 1914

werd

in

een doktergezin

Bodegraven de

in

derde zoon geboren en ontvangt de mooie naam: Matt heus

Teris.

naam van Mattheus wordt al snel veranderd in
Na de lagere school en het gymnasium studeert Van

Beek

in

ontvangen, kreeg

door de Russen werd
zijn

Oost

in

2

jaar een tandartsenpraktijk.

Koninklijke Onderscheiding heeft

op 20 november 2003 de krijgsgevangen

hij

medaille'ComitasCentium'van de Bond van Wapenbroeders.

Marinus. De

hij zijn

de

hij

in

in

1938

zijn

met de

ker) heeft

In

mist de

weg

kwijt en
in

plaatsje dicht

Na de beëindiging van de
in

^s^

1948 een praktijk

^v

militaire dienst startte

\

/
/

Antwerpen.

stoel

heeft

in zijn

hij

;ewijzigd", zegt

'uppie'

met een 5-4 over de kop te gaan. Ook zijn
woonplaats Bodegraven deed hij opschrikken
door laag over de huizen te vliegen en liep met deze

in

terts

van Beek

was

ik

hij.

Later vestigde

hij

Zandvoort en na een kortstondig 2e

huwelijk bleef Van Beek na de scheiding alleen

vliegwereld een graag geziene gast en had onlangs nog een

Bij

het uitbreken van de 2e

de vernietiging

werden

alle

WO

maakte Van Beek op 10 mei
te Rotterdam.

Duitsland afgevoerd. Daar werd Van Beek na 4
ti

et vele

hij

halfjaar zou verblijven. "De

reis

dagen en

In

1942

maanden

anderen va nNürnberg naar het kamp Sta nislaui

de Oekraïne vervoerd, waar

mensonterend. De

rit

veel.

sociëteit 'De Vereen

mee van de Waalhaven

als

krijgsgevangene ander-

met de goederentrein was

duurde zonder sanitaire voorziening 6

6 nachten, circa 137 uren in het geheel. Je

trein niet verlaten en je kreeg per

mocht de

dag een droge boterham,

Het reisdoel werd niet bekend gemaakt." Hoewel Van Beek

geen gediplomeerde tandarts was, werd

hij

gedwongen

zijn

interview voor het tijdschrift 'De Vliegen de Hollander'.

hulp van

waard.

Ali

op de hoogte wat

veel naar de radio en

er allemaal in

ingesproken boeken, die
krijgt,

Met

vindt Van Beek het leven nog steeds de moeite

Hij luistert

wordt

hij

elke

is

daardoor goed

dewereld

zich afspeelt. Via

week op

Cd's toegestuurd

er veel gelezen. Daarbij

is

hij

(nog steeds) op

en top een gentleman want mijn ex-tandarts helpt mij zeer
in mijn jas. Wat lijkt
mogen worden. Daar te ken

galant

het
ik

me

geweldig

om

zo oud te

graag voor!

De Zandvoortse Courant wordt huis-aan-huis

AFHAALPUNTEN
Voor structurele bezorgklachten: ZVO- verspreiders,
06-1139 '478 ofwww.zvo-verspreiders.nl
tel.

lust

om

te

vergaan. De andere helft

van Zandvoort, die de ko-

mende vier jaar

legaal

mag

tijen

meer.

graag vliege-

mijn beroepskeus

is

vanuit

nog

de

VVD

of het CDA, zo luidde

de boodschap.

De BLK

lijkt

opeen on-

veel

dergrondse verzetsgroep,

want

er

is

bekend

alleen

nu naar uitziet

op 68 jarige

onderofficieren en officieren van het voormalig

ze

zal

gaan stem men volledig zijn

van OPZ, de tweede

de jaren

achter.

af)

poli-

aanrekenen. Wie de

zich

laatste raadsvergadering

volgde

onbetrouwbaar omschreven als het
ging om festiviteiten op
het strand. Stem niet op de
als

stemmen

in

tandarts-

Nederlands leger opgepakt en met goederentreinen naar

ac

een disciplinaire straf op.

Krijgsgevangenschap

tici

VVD

jaar geleden ruim duizend

hij

In

ik

Met de goede zorgen van Ali die elke dag (petje
Heemstede naar Zandvoort komt, ondernemen
Zo gaan ze samen een keer per week naar de
ig ing' Haarlem waarvan hij al 52 jaar lid
en tevens erelid is. "Daar heb ik met iedereen gezellig contact
want helaas kan ik door mijn beperkte gezichtvermogen
niet meer bridgen of biljarten. "Van Beek is bij reünies in de

t ie

een

In

Bewoners platform

het

de

vliegtuigen

in zijn

bij

gebleven maar door toedoen

er

van de oorlog

WD te halen.

noot

pamflet, verspreid door
Leefbare Kust (BLK),werd

het landelijk gemiddelde.

tandartsenpraktijk.

ik

nooit verloren. "Diep

n mijn hart

moeten worden opgelost. Later preszijn

kwam

de nagels van coalitiege-

Wilson daaraan

interesse

Zijn

geeft dusdanige grote problemen

verjaardag op Soesterberg

de gemeenteraadsver-

kiezingen behoorlijkonder

dat OPZ'er Bruno Bouberg

heb gezeten!

leeftijd zijn

op

bij

procent

vijftig

VVD, Ouderenpartij
en PvdA een gevoelige klap
om de oren. De drie partijen die het voor het zeggen
hadden verzamelden vier

'80 beëindigde

Hij

precies

komstpercentage van net
boven de

zeuren, gaf de collegepar-

meisje

als klein

\

dat die zelfs op diplomatiek niveau

om

Zandvoort.

toeval tot de ontdekking dat

zijn

teerdeVan Beek het

in

Tijdens ons gesprek

\

Wilmarsdonk,een

bij

ge-

hij

een buitenpraktijk aan de

hij

Kostverlorenstraat

waarnemer kwamen met
de schik vrij. Maar de landing
en

Van Beek

Haarlem. Inmiddels was

heeft

\

/

maakte een

in

trouwd en was vader van een zoon (later werd
het gezin uitgebreid met nog een zoon en
N.
een dochter). Van 1948 tot en met 1953

—

/

vliegtuig Koolhoven FK51 door de

noodlanding

/

tweedek-

1940 raakte

verkennings-

zijn

Van

leven zijnde vlieger

in

FK51 (Koolhoven

gevlogen.

Van Beek met

is

legaal zeuren

Zandvoort zat met een op-

Dat mogen de lokale

Zand voort

vliegbrevet. Daarna vloog

diverse Fokkers (C-5 en C-10) en

Beek nog de enige
die

voor tandarts. Na twee jaar onderbreekt

ja ren '30

studie, meldt zich vrijwillig aan voor de militaire dienst

en behaalt

mag

Helft

bevrijd.

studie tan darts

als kapiteinvlieger bij vliegbasis

Angel ia) nog

Hoewel Van Beek nooit een

Op

Neu-Brandenburg

in

Utrecht als nog
hij

Zandvoort.

te vervullen. Vervolgens ver-

taak

Na de oorlog rondde

met

in

laf.

coalitiegenoten bekoelde

met het

in

Zelfs

de VVD, de grootste

partij,

wist slechts door

een restzetel de
tels te

vijf ze-

handhaven. En de

PvdA had

eigenlijk niet

eens genoeg

stemmen

voor een tweede plek
raad. Voor

in

de

wethouder Gert

Toonen, die

zijn

zaakjes de

afgelopen raadsperiode
goed op orde had,

kwam de

klap hard aan. Vol ongeloof

staarde

hij

tijdens de uit-

slagenavond

in

de Krocht

naar de eerste uitslagen
die binnendruppelden.

tij,

over de ouderenpar-

OPZ.

Zij

verloren ook

behoorlijk en slaagden er
in

de dagen voor de ver-

kiezingen het bloed onder

verspreid.

uur. Zoals het er

de

is

rol

partij

Zandvoort, voorlopig

uitgespeeld. Alles wijst

in

de richtingvan een vrijage

WD, wederom

tussen

de

PvdA en het CDA. Voor de

D66 daar

zekerheid komt

nog

bij,

zodat er een paar-

se lente

lijkt

te onstaan

in

Zandvoort.
Zij

moeten het dan

in

de

komende vier jaar gaan
waarmaken. Benieuwd
wat er verder met de
Midden boulevard gaat
gebeuren. En komt dan
toch dat

museum

voor ge-

luidsdragers, zoals het

graag
Blijft

geli-

is

De VVD noemde het
De liefde tussen de

eerd.

wil,

delijk?

ook geen

Ü

daar

£

drommen

en

toeristen voor
rij

CDA

erdan ein-

Ze zien hope-

lijkoptijd in dat

in

de

zullen staan.

£

x

Mocht het onverhoopt een keer

gebeuren dat u de krant niet heeft ontvangen, kunt ubij de volgende afhaalpunten terecht:

Gemeente Zandvoort

•

Centrale balie

•

Bruna Balkenende (Grote Krocht)

•

Greeven Makelaardij (Oranje buitenhuisje)

•

•

Pluspunt Noord (Fleming straat)
Shell Duinzicht

(pompstation

Dr. Gerkestraat)

X>

1

I

pluspurit

Locatie Noord

Millennium 2:
De vrouw die met vuur speelde

Flemingstraat 55
2041
Zandvoort
Tel: 023 574 03 30

I

VW

Wijksteunpunt
Zandvoort Noord

|

Aan het einde van Millennium

Filmprogramma
t/m 17 Maart
1

Di gitale Fotobewerking

Mannen

-

sonages hun eigen weg. De
gerehabiliteerde journalist

nieuw

april

zijn

schouders onder

maandblad Millennium,

zijn

terwijl

Website bouwen en onderhouden

hacker-punkster

Lisbet hSalander

20:00 - 22:00 uur

Woensdag

vrouwen ha-

die

ten gingen beide hoofdper-

Mikael Blomkvist zette op-

Donderdag 20:00 - 22:00 uur
25 maart- 29

i

1

tenland

in

het bui-

de handen van

uit

haar vijanden probeerde

Dinsdag

te blijven.

maken

Zelf Kleding

2

maart 20:00- 22:00 u

9

-

In

De vrouw

Millennium
die

met vuur

speelde keert ze terug naar Zweden, waar ze

dooreen handigheidje van de mensen

Pilates
Zaterdag

dubbele moord

1:00- 12:00 uur

I

in

die haarvel willen een

de schoenen geschoven

krijgt. Vluchten

enige oplossing en ondertussen moet ze proberen

Donderdag 9:30 -

Koeking 4
Donderdag
maartI

I

is

uur

21 :00

I

kids. voor kinderen van 7 tot
- 17:45 uur (6 bijeenkomsten)

1

2

£20

mei

-24

dat Salander onschuldig

is,

de

probeert dat.

ja;

MOTORRIJSCHOOL GOEDE

15:30

15 april

is

om de ware

schuldigen te ontmaskeren. Ook Blomkvist, dieervan overtuigd

Zwangerschapsyog a

juni

1001 Dingen club
Elke

woensdagmiddag van 13:30- 15:00 uur

voor kinderen van 6 tot

12 jaar. Bijdrage: € 2,-

Senioren Computercursussen
Dinsdag 10:0030 maart- 13

uur

1:30

I

april (3 lessen)

mwmfflsBwm mm ?

Basiscursus
Donderdag 0:00 18 maart- 22 april
I

:30 uur

1

(

6 lessen

• In Zandvoort opstappen.

2 april

Bijdrage:

€

OOK Samen

3

is

morgens beginnen middags geslaagd.
de rijschool.
Informeer naar de super lage prijs.

•

Dansmiddag voor senioren

's

maand 14.00-16.00

Elke Iste vrijdag van de

's

per keer inclusief

• Les op scooters van
•

een dagbestedingsproject voor

ouderen die behoefte hebben aan contact met anderen.

023 5714420

Elke donderdag.

Alzheimer café Zandvoort
Elke Iste

woensdag van de maand.Vanaf 19:00-21:30

Spreekuren Steunpunt

OOK

Zandvoort:

Medial: Bloedafname maandagen donderdag

Loket Zandvoort

-

I

1

in

5

wonen,

-

I

1

.00 uur

welzijn en zorg

.00 uur

De Wijkmeester van de Key. U

kunt een wijkmeester raad-

de spreekkamer, elke dinsdag van

De wijkagent

8.1

informatie en advies over voorzieningen,

instellingen en regelingen op het gebied van

Elke donderdag van 09.00

plegen

www.goede-rijschool.nl
uur.

I

5.00 tot

I

I

9.00-20.30 uur

Sociaal Raadslieden Kontext:
elke vrijdag inloopspreekuur 9:00-10:30 uur.

RTV N-H
RALllU+TV NÜORU-HOLLANI)

6.00 uur

op de even weken: Dinsdag 15.00-16.30 uur

op de oneven weken: Dinsdag

RTV-NH

is

de publieke regionale omroep voor de

provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland
is

bovendien de officiële rampenzender van de

provincie. Frequentie:
(kabel). Zie

Vooi

informatie en inschiïjffor
intzandvoort.nl

Q.

FM

87.9 (ether) of

FM

93.3

voor programmering: www.rtvnh.nl

e

Zandvoort5e Courant

nummer

•

10

n maart 2010

•

Jeetje mina,

wat een

Volgens mij heb

drukte...

het de

ik

meerzovol

laatstejaren niet

gezien op de Zandvoortsche

De

Uzendoorn werkt

28-jarige Pascal van

Zandvoorts bedrijf dat zich bezighoudt met
regelmatig

hij

als DJ

uren

in zijn vrije

alle

als

manager

ON-AIR Events, een

bij

Hockeyclub. Het 75-jarig be-

MetPassie achter de draaitafel of

mooie herinneringen

velen

presentator en zanger op het po-

als

naar boven.

dium. Dit
kan je

al

alles

is

een groot contrast gezien

verleden. "Ik had straatvrees, als je dat hebt

zijn

snel geïsoleerd raken. Mijn grootste angst

was om voor de

rest

Ou de foto's han-

gen aan de wand

van mijn leven alleen
j

Uiendoom

Pascal van

ook voor

n

vormen van entertainment. Daarnaast staat

om

de ge-

nodigden te laten zien dat ze

nog steeds tot het hart van

te blijven", vertelt hij openhartig.

de club behoren. Hoe oud

je

ook bent, vergeten zullen ze
je nooit

Na intensieve begeleiding

lukte het Pascal

de draad op te pakken. "Gelukkig, heb

geen

meer van

last

jaar en net van de
periode,

lijke

straatvrees.

Mavo

maar

ik

af.

ben

Ik

om

ik

16

Mijn zelfvertrouwen groeide met de dag. Al

was toen

Het was een moei-

blij

heb. Er ging een wereld voor

dat

ik

me

Ik

zag
be-

om

ik

de

snel kon

moest

MTRO opleiding voortoerisme

Zo kroop

praktijkervaring

op

bij

mijn plek

hij

onder andere zeven jaar lang

de huid van de populaire bungalowclown

één dag per week naar school en

hij

hij

aan de slag op de afdeling Media
ik

Pascal vertelt: "Als clown Billy

bungalowpark

een aan bet lachen.

Ik

maakte

ik

goed gevoel. Van af dat moment wist

in

Billy.

ieder-

vond dat super. Het gaf

ZHC. Ooit speel-

bij

den hier vele dames-

waar mijn kracht lag: mensen entertainen.
Of het nu is als DJ, presentator of zanger, het
maakt niet uit. Ik houd van het podium. Als ik
niet van mijn straatvrees was afgekomen, dan
was mijn leven heel anders gelopen. Ik ben blij
met waar ik nu ben en met wie ik ben. Voor
in de toekomst hoop ik dat we met ON-AIR
Events mooie projecten gaan doen.Vederwil
ikzelf ook meer gaan optreden en daarnaast

bare kinderen

is,

we

zijn

ieder geval

in

gaan

we met

zelfs

op toernooi.

lijk

bij

beurt aan het

Zandvoort

is

Fame

of taurel

team ON-AIR Events
in

&

Om

eerlijk

me

wel een beetje achter

gelaten. Grote zuippartijen,

in

Laurel&Hardy. Bar Battle

één van de aangewezen

Hardy De teams moeten

om

de

de Klikspaan,

locaties:

één avond

elk

de

in

slapen,

3

dagen

r<.ing. :eairspi<i:. ci'2:rali:e :

en

k

I

:h

itv

i

i

Alles draait

e

i

d

o"
I

'hei

:

ter-

meer weet hoe je

daar nu weer beland bent en

waarje

altijd uitkijken

omzet? Wie zorgt voor de meest succesvolle avond?

niet of half

douchen,wakker worden
wijl je niet

rol

kruipen van de Zandvoortse horecaondernemer. Wie haaft de hoogste

een

al

damesteam

die tijd eigen-

tentjes opzetten waarin je

het de

is

een competitie waarin twaalf teams strijden

beste resultaten

het

ik

uiteindelijk toch niet gaat

Wil je graag de Bar Battle teams in actie zien? Vanavond

Jan Soldaat!

is

meer

eind op weg. Binnenkort

maart:

11

tijd

niet

kan natuurlijkweerkomen!

Met het nieuwe damesteam

muzikaal talent ontdekken en begeleiden."

Donderdag

gele truitjes

Maar wat

voorbij.

What's Happening?

Ben jij al hip-tip

in

met garnaaltjes en waren
de scheidsrechters niet aan
te slepen. Helaas... die

te zijn heb

Bijzondere bedrijfsuitjes

en

herenteams, liepen er ontel-

ik

gevonden", vat Pascal kort samen.

te gaan doen", aldus Pascal. Voor zijn studie

deed

ik

me een

heel erg aardig.

en Entertainment. Eindelijk had

doorgezet

open.

collega's

waren allemaal

leuk.

De

weer mogelijkheden en kansen. Daarom
sloot

Weert en bergen. "Het was leerzaam en

nu

loopt,

aangezien je buurman de
bbq-worsten van de avond

er-

i

voor misschien wel voor jouw

Aan' ing: 2

deur heeft terug gebracht op

Vrijdag
Krijg je

maart:

12

avond met
wordt
Jan Soldaat biedt bedrijfseve-

bijzonder beci

Waarderpolder, ook wel het

nementen voor groepen op

Jan Soldaat nu zelfs de

hoofdkwartier, werkt

formaat. Zo kun je een echte

In

een

de

klein kantoortje in

het

team van Jan Soldaat dagelijks

aan de voorbereidingen

van verschillende bedrijfsuitjes.
in

Sleutelen en rondrijden

legervoertuigen begon voor

elk

lijkheid

jfi.iije

om een

h eb je

bi

moge-

legertruck besturen tijdens een

ningsvlucht te boeken tijdens

de spannende missie "Op zoek

-of nachtrally, terwijl je

collega's jou de juiste

weg

ver-

met behulp van GPS en

punten proberen te verdienen

naar de Vermiste Generaal"

Met

talloze opties en

lijkheden

Gerard de Jong

(32)

(30) als hobby.

en Olivier

nen besloten

alles opzij te

zetten en zich volledig over
lan de

te e

met

lastige vraagstukken.

moge-

moetje gewoon even

reld ^

Ook

een

kijkje

nemen op de website:
bel

met

79 voor meer

info!

www.jansoldaat.nl of

hebben de man-

Uiteindelijk

(023) 574 83

in

authentieke mi-

Vrijdag

tijd'

Alle

Locatie:

voertuigen. Inmiddels

Amsterdam.

in

artiest?

plaats

beschikken

zij

over een legio

publiek.

dat behoort tot de

Nederlandse

Amsterdam. Voor

legerattri buten.

Maar

laatste

het leukst, het

hoe je het

De vierde editie van

glamour time.
veel b

n~

ja

Ladykillers

€

inEscapeVenueisback

Inclusief glanzende designer cocktal

maar

Locatie: Escape,

la

Nina, Rishi

Rembrandtplein

23.00 tot 05.00 uur.

is

het enthousiasme voor een

mee
aan

[Uffcji

:.'ling.Voo:de ir ar.ren geldt hetzelfde. Dress

14,- Tijd:

is

bekijkt natuurlijk.

ginnende hockeyers bevat,

hockeytoernooi nog groot. En

maart:

12

lts

ik

toernooi-

Aangezien het team vele be-

ben

Deniche en AnthonyKing.

uiteraard deed

het ergst, of eigen-

altijd

omdat

sterdam Toegang:
Steil

De

26 maart. De grote

opg april. Pakdanje kans en doe mee aan de ON-AIR EVENTS

TA tENTED. Mail je contactgegevens naar pascal @onair-events.

nero,

den,zoals:deVeli

aan Amerikaanse, Duitse en

ben.

daar vroeger nooit aan mee,

Grand café Danzee.

in

19 en

maar niet te heb-

Op ZHC waren de

De kandidaten zingen twee num-

op vrijdag

het over die grote

gatsiedarrie,wateen ellende.

lijk

is

Om

orchies nog

maart:

12

mers voor een deskundig jury en het aanwezige

uitgevoerd in
|

de maand

de kaart vol

Home

asgood .asyoucan! Line-up met Irwan.BrainS.Carita
litaire

in

als eerst

Club

22.00 tot 04.00 uur.

De tweede ronde van ON-AIR EVENTSTAtENTED

Wie wordt de nieuwe solo

town!

kaar strijd
(zeilrace).

90's muziek. Een keer

10,-). Tijd:

twee voorrondes vinden

Ladies op gelet!

het Uitgeeste

&

champagne!

(deur:€

geluk.

de Jukebox

en

Vrijdag

of op het Alkn

uitsluitend 80's

5,-

Home

er elke vrijdag in Club

is

een disco-bingo gehouden. Wie

€

hakkenen

ce missies

maart

heeft wint een fles

Toegang:

finale

van der Vooren

er

12

luchtverken-

dag

tellen

aarde.

maar geen genoeg van de jaren So's&go's? Dan heb je

Vanaf vrijdag

in

ik

om

enthousiasme

te gaan, sluit ook

ik

ik

me

het hockeytoernooi,

bij

ditmaal
Dat

niet de beroerdste

in dit

in

Geldermalsen.

stiekem

al

heb

zoeken naar hotels

in

zitten

de om-

geving hoeft de

rest

team dan ook

niet te

weten...

van het

-s*

wO

-

we er bericht van zandvoürt

Het weekend

en omgeving

Meeste maartkou
nu

de lucht

uit

Het afgelopen weekeinde verliep overtuigend zonnig,

maar het was wel koud.
bijzonder
bij

Chef-kok Frank heeft op zowel de lunch-

Vooges strand
Een prachtig

uitzicht, strakke

was de

van te watertanden. Nee,

we

niet in het dorp,

zijn

we

strandpaviljoen Vooges aan de boulevard Paulus

zijn bij

Loot, in de zuid derhalve.

Het seizoen

weer begonnen en

is

de leukste gerechten, daar kan

zijn juist

hele creativiteit

zegt

in kwijt",

hij. Bij

de lunchkaart staat naastdevisvan

mijn

ik

de hoofdgerechten op

dedagen

het vlees van

gevuld met

We

hadden een

bijna on-

en die wolkenvelden zullen

horizontaal

dus de boventoon voeren.

aan zee van meer dan

Aan het einde va ndeweek
neemt de kans op enkele
maartse buien (met stof-

overtroffen
zicht

65 kilometer. De relatieve
vochtigheid was ook

bij-

hagel) toe.

mascarpone peccorino met kruidensla en truffelsaus

gels van een 'uitdrogend'

nu en dan een regenfront

(€18,50).

Ja,

zo wil

ik

prei,

ook wel vegetariër worden!

Voorgerechten

Op som-

langszij

mige plaatsen

het land

regen komt er niet aan.

werd

de voorgerechten een aantal gerechten diezeerprikkelend

zelfs

in

30 procent vocht
In Zandvoort

opgetekend.

kwamen we

en Bentveld

Hollandse garnalen, peccorino en bieslookdressing (€ 10,50).

tot ongeveer 40 procent.

om

een visliefhebber

niet echt

het diner

mee

te beginnen.

Wie

kan bijvoorbeeld kiezen voor

is

de gerookte, huisgemaakte pastrami met oude balsarnico,

Dat

is

genlijk

een waarde die

meer past

bij

ei-

eind

apriltoten methalfjuni.

gemsla,krokantfilodeegen gepofte aubergine (€10,50) of de
tim baal van

tomaten.

smg(€
officieel heet, staat

komt een salade mesclun met honingdres-

Uit

&

rechten,

Er

is

ook

in

Amsterdam een

uit

noorden en noordwes-

dus van Vooges dat op de plaats staat waar vroeger Freddy
hun paviljoen bestierden.

Na nog een zonnigewoensdag gaan wolkenvelden

Iet
en de komende dagen
Hoofdgerechten

Paul

oude Hollandse geiten ka as, gemarineerde

rettich,

Hierbij

10,50).

nu voor

het vijfde ja ar op het Zandvoorste strand. Het eerste lustrum

maar

een

tempel drukken op het
van de chef voor visge-

weerbeeld. De stroming

interessante vleesgerechten zijn eveneens voor-

krimpt naar noordwest en

de hoofdgerechten

blijkt

de

liefde

vandaar de toevoe-

handen. De halve kreeft gevuld met paddenstoelen, paksoy,

de aanvoer wordt maritie-

ging strand. Een mooie ruime strandgelegenheid met ruime

vanille/tomatensaus en geroosterde aardappelen (€25,50) zou

mer (van overzee). Er gaat
dus meer vocht opgepikt
worden boven het zeewater. Ook wordt het nog
wat milder met een graad

Vooges, dat overigens

tien jaar bestaat,

al

terrassen en een aparte ruimte voorfeesten, partijen of semi-

de kleurcombinaties: veel bruin met oranje

nars. Opvallend zijn

accenten, doen een beetje zestiger ja ren aan maar de uitvoering
is

strak en

modern

centrale deel en

te

noemen. Lange banken en

tafels

het

in

het noord gedeelte van het paviljoen een

in

intiemere tafel in del ing.

Bedrijfsleider Edgar Dinkelaar

wordt

bijna lyrisch als

hij

vertelt

over 'zijn' restaurant /strand paviljoen. "We hebben dit ja ar een

nieuwe chef en

die

is

seizoen zullen vernieuwen.

maakt

Hij

ook vers, tot aan de mayonaise aan
maar", zegt

hij

we nog twee
alles zelf

keer

en dus

is

veel van zijn gasten

is

het een sport van Dinkelaar

open te

zijn.

Het

is

hem

dit jaar

geworden

opnieuw

De chef

snijdt bief stukjes van

is

om

de vingers er niet

bij

voorjaar en daar hoort uiteraard lamsvlees

worden met knoflook

of 6-7 overdag en dat

helemaal normaal voor de

de lamsbout, die gemarineerd

& zeezout. Daar serveert

groenten, friet en paprika saus

op
bij.

bij

hij

(€ 19,50). Een

periode rond

11

is

mooi vegeta-

De koude vriesnachten

met

het

'zijn'

gerecht

kip,

(€17,50).

zijn

groene curry oosterse groenten en kokos op de kaart

Daar komt dan

die zo lekker

Dat kinderen ook welkom

geurende Panda n rijst

zijn blijkt uit

geen sprake van een
plaatje. In het

lente-

aanstaande

weekeinde verandert er
niet veel. Ook tijdens de
volgende week blijft het
vrij wisselvallig met nagenoeg normale temperaturen.
zal

De eerste maarthelft
ongetwijfeld zo'n 2-3

graden te koud worden.

De stroming moet eerst
zuid of zuidoost worden
willen we naarde 15 graden kunnen stijgen. Dat
zou best nog even kunnen

gebeuren gedurendetwee

dagen

in

maart,

ma ar waarschijn lijk

de periode 16-25

wordt die eventuele vleug
al

snel gevolgd
afstraffing.

Lentewarmte na 20 maart
?

Bel

de weerprimeurlijn

eens op 0900-1234554.

weer gaat verdwijnen

bij.

de drie kindergerecht-

met tomatensaus en geraspte
smaak zal vallen.

jes waarbij de spaghetti
(€ 7,50) zeker in de

De wind wakkert ook aan
al met al is er totaal nog

en

dooreen koude

dan groene

het zonnige karakter van

risch

komen, maar veel

mildheid

maart.

een lekker wokgerecht prevaleert, staat er een Thaise schotel

nemen voor

om

Het

alles

het seizoen en seizoenskaart en zijn dan veel voordeliger

Ook

gerecht waarbij je moet oppassen
te eten!

behoren nu voorlopig ook

het grote parkeerterrein dat net achter de
ligt.

wilde spinazie, noodles en korianderjus (€ 19,50). Een Japans

tot bet verleden. Vooral

toe! En dat proefje, reken

enthousiast. Hij vindt het wel spijtig dat

voordeel heeft,

huizen aan de boulevard

de Yel lowfi n tonijn

ik

de Geitenkaassouffleetje met mini trosto-

restaurant niet tot de jaarrond sectie behoort. Wat Vooges wel
als

Een goede tweede vind

Een bijzonder gerecht isdeShogayakisteakmet

maatjes, broccoli en kruidige rodelinzensaus(€i8,5o).Voorwie

in

is

zijn.

het

voortvarend aan de slag gegaan met

zowel de lunch -als de d in erka art, die

mijn favoriet

steak (duurzaam gevangen) venkel, garnalen beurre b la neen
friet (€21,50).

er zo

hogedrukgebied.

werken. Daar staat bijvoorbeeld een terrine van gerookte zalm,

Een perfecte combinatie

Vooges strand, zoals het paviljoen

Ook kan

zander laag onder de vleu-

ravioli

dus willen wij u met Vooges kennis laten maken.

Bij

maartzon zorgde

goed waarneembaar.

moz-

de dag een vegetarisch gerecht:
zarella,

opkomen

Nico Waasdorp met de vangst van de dag

als visleverancier

komt. "Dat

om

de zon en uit de wind was het

die krachtige

voor een (voorbarig!) lentegevoel. Opval-

al

intens blauwe kleur van de lucht en vooral op
dit

de dinerkaart

als

ruimte overgelaten woof gerechten die spontaan

moderne aankleding, een

heus homarium (kreeftenbak) en gerechten op de kaart

In

aangenaam en

sommigen

lend

zondag was

kaas

uit.

als eerste

Desserts

Wat dacht

gelukt.

u

van pa'tn

t

y = n i'ougat 'e -iet

:;

etvicpen

Weer
:

:-:-~i

-

roop (€8,50), chocolade mousse metframbozencoulis(€7,5o),

Op de

lunchkaart staat een aantal interessante broodjes.

dacht

u

van de Vooges clubsandwich (€ 8,50) met gerookte

zalm, rivierkreeften staartjes en

ei?

Of de

variatie

BLTC? Een ciabatta broodje met bacon, lettuce
kip

Wat

op de BLT.de

(sla),

tomaat en

voor slechts € 6,50? Maar ook een foccacia met huisge-

maakte tonijnsalade en kruiden sla

(€ 6) of de

en cresson mayonaise (€8,50) zullen er zeker 'infietsen'!

Q.

pote(€7)often
en noten brood?
Telt u daarbij
is

slotte kaas
Ik

van de dag met vijgen cake, druiven

Temperatuui

Max

zou niet zosnel een keuze kunnen maken!

opdat

er

mooie wijnen geschonken worden dan

Vooges strand een uitstekende

locatie voor

een intiem diner!

Min
Zon

2

30%

eveneens huis-

gemaaktegarnalenkroketjevan Hollandse garnalen met brood,
sla

een vanille-pistache cakeje met yoghurt ijs en sinaasappelcom-

Vooges strand, boulevard Paulus Loot
belt u 023-571

ia.

6959. Meer informatie vindt

Voor reserveringen
u

opwww.vooges.nl.

Neerslag

2

20%

1

55%

2

25%

15%

45%

30%

45%

N.3-4

WNW.4

NW.4

WNW.4

Zandvoortse Courant

seniorenpagina
Heeft

u tips?

Mail dan naar senioren@zandvoortsecourant.nl

•

nummer

maken met

Veel inwoners van Zandvoort en Bentveld

ge regelmaat gebruik van de Belbus. De Belbus

rijdt

eni-

binnen

Sinds september 1997

aar een succes
J

het inlooppunt voor ouderen

is

al

een succesformule gebleken. Mimi de Wolf startte voor de

SWOZ

toenmalige

(Stichting Welzijn
In

Ouderen Zandvoort)

het gemeenschapshuis,

de woensdagse markt.

Voor het maken van een afspraak dient

elkaar en de laatste dorps-

roddels uitwisselen. Sinds

we

die start zijn

verder en het ziet er naar
uit

we

dat

straks, als

we

verhuizen naar de nieuwe
locatie

in

gelijk

zo ruim

mo-

dag, maximaal 14 dagen) van tevoren

1

telefonisch te reserveren.

om

09.30 uur vanaf Huize

Bodaan en dan Huis

het LDC-centrum

om

zijn
-

Bodaan en dan Huis

Huis

wisselen elkaar wekelijks af

zodat er bij elke ontmoeting
genoeg handen zijn om de
bediening in goede banen

in

de

OOK

mingstraat

Zandvoort,

Fle-

rit

met de belbus

kost

een retou rtje €

1,30.

nootschap Oud Zandvoort,
een bezoekaan hetAlzheimer

woensdag avond

Café (eerste

55;

van de maand) of Cinema

dinsdag vanaf de hal van

-

zullen

donderdag vanaf Steun-

punt

0,65,

Voor de avonden van het Ge-

Duinen;
-

A.G.

Duinen;

(Louis Davids Carré) zeker

Vrijwilligers

worden.
Een

14.00 uur op:

maandag vanaf Huize

Duinen. Voor boven-

de

staande vaste tijden hoeft
vooraf niet gereserveerd te

€
De vaste opstappplaatsen

weer nieuwe mensen
verwelkomen."

(minimaal

men

inmiddels

650 bijeenkomsten

zo'n

een inlooppunt voor ouderen.
vlakbij

zaterdag vertrekt de Belbus

in

9.00 tot 17.00 uur, met uitzondering van de lunchpauze.

al 12,5

n maart 2010

•

A.G.

Zandvoort en Bentveld van maandag t/m zaterdag van

Inlooppunt bibliotheek

10

wanneer en waar?

Belbus:

Kostverloren;

in 't

-woensdag vanaf Huize A.G.
Bodaan en dan Huis in de

Op vrijdag vertrekt de

Belbus

Nostalgie (eerste dinsdag-

om

13.30 uur vanaf Huize

middag van de maand) kan

A.G.

Bodaan en

om 14.00 uur

de Belbus ook gereserveerd

vanaf Huis

de Duinen. Op

in

worden. Tel.

571 7373.

Opleiding Meer Bewegen voor Ouderen

te leiden.

Ook de

directeur van Plus-

punt, Albert Rechterschot

Met het toenemende aantal senioren komt onder andere
het probleem van de begeleiding

bij

was aanwezig om het
Inlooppunt geluk te wen-

werd

er verhuisd naar

de gastvrije Zandvoortse

mevrouw

bibliotheek. En

Rudolphus was een van de

tenminste 15 deelnemers
hebben, zowerdonsgezegd.
Maarvanaf deeerstewoensdag kwamen er al bijna 50

MBvO-opleid ing Gymnastiek.

op-

voor

Ouderen

vallende jubileum. Voor de

(MBvO) wordt

vele ouderen

een scala aan bewegingsac-

in

Zandvoort

blijkt

het inlooppunt een

zijn

geworden.

tiviteiten

al

vele jaren

georganiseerd voor

uit-

gegeven. Dat zegt
00
° demissionair minister Ab Klink van VWS

vandaag

in

een interview met de Volkskrant.

de plannen die nu

Kamer

liggen

de

in

worden

leef-

steeds vaker van overtuigd,

kosten verbonden. Vooraf

gericht

dat lichamelijk actief zijn

aanmelden

is

op behoud van zelfstandig-

een steentje bijdraagt aan

noodzakelijk.

Aanvragen van

is

een nieuwe cursus die

der leiding van gediplomeer-

gaan soms jaren overheen.
,

,

,

.,

...

gezondheid en conditie.

u

op-

,

Je loopt mijlenver achter

de

leidt tot

het behalen van het

door het ministerie van

VWS

zekeraars dat zelf doen. De

vorig jaar

of

dat er nu doorheen komt."

In

zijn

heb

ik

een forse be-

me genomen,

zuiniging op

op voorwaarde dat

ik

mijn

Deze 90-urige opleiding

Leest u graag een boek en wilt u wel eens

weten wat an-

deren van dat boek vinden? Veel mensen vinden het leuk

bij

via

noordholland.nl.

bibliotheek,

om

onder het

genot van een kopje

koffie

of thee een vooraf gelezen

om hun

interesse in literatuur en schrijvers

delen

in

een leeskring. Pluspunt heeft ruimte voor nieuwe

te discussiëren en te filoso-

van specialisten, huisartsen,

steeds dieper

leden

in

haar leeskring, en nodigt inwoners van Zandvoort

feren.

in

het zand.

noem maar op.
Dan worden voor duizenden

Dat

handelingen tarieven bere-

bliciteit gebleven, maar het
was de afgelopen maanden

kend, waartegen bijna per

heel heftig."

zamenlijk

Bron: Zorgvisie

Pluspunt en de bibliotheek,

de zorg. "Bos gooit het nu

doen

Tineke Kegel, Postbus

2000 AH Haarlem,

023-5319475 of via e-mail

Financiën gingen de hakken

apothekers,

in

338,

agenda kon uitvoeren. Op

kri-

het interview

u

Sportservice Noord-Holland,
t.a.v.

tel:

wordt eerst onderzoek

rieven

op het standpunt van de

in

VWS

gedaan naarde handelingen

PvdA tegen marktwerking

Klink uit
tiek

hebben een

Leeskring zoekt nieuwe leden

bezuinigingen. "Bij

PvdA houdt vast aan een gevaste ta-

Noord-Holland nemen

het ministerie van Financiën

dateerd systeem.

Bij

Zij

erkende opleiding gevolgd.

naar tkegel@sportservice-

het interview vertelt Klink

het crisispakket van maart

vrije prijs-

de lesgevers.

door het ministerie van

Crisispakket

of dat ziekenhuizen en ver-

Op de vraag

echter wel

bijeenkomst kunt

Dat zegt demissionair

niet voorstellen dat

in
bij-

geen

melden voor de informatie-

ook over de weerstand van

me

zijn

een informatiefolder en aan-

tegen

kan

deze bijeenkomst

bewegingsactiviteiten,vinden

king en private investeerders.

minister Klink.

er

hun gezondheid. De MBvO-

overheid detarieven bepaalt,

de uitbreiding van

de ouderen van nu

overdag plaats en staan on-

Maardaargaat het helemaal
niet om. De vraag is of de

vorming ook goedgekeurd
moet worden, zegt hij: "Ik

za-

Haarlem een informatie

eenkomst gehouden. Aan

zijn

gaat binnen kort van start met

af-

risico.

Op

maart wordt

het feit dat het aantal ou-

deren toeneemt. Bovendien

staat voor actieve ont-

Sportservice Noord-Holland

werkelijkheid aan."

over de boeg van marktwer-

13

Haarlem.

en minderfitte senioren

tijdsgenoten en

dat leiden tot

zal

terdag

is

diete laag vinden. Daar

laars

het basispakket of

in

toenemen gezien

Holland

getekend omdat behande-

het verhogen van het eigen

gewezen,
snijden

aantal zal

weer een

april

in

Cursusplaats voor Noord-

nog zelfstandig wonen.

vereiste diploma.

Als

MBvO-Gymnastiek.Dat

die

heid,

de zorg

lessen

fitte

spanning, samen met

Plannen van Klink 'onontkoombaar'

siaste

Daarom

ontstaat.

leiding

M BvO

in

Noord-Holland een

bewegers van 65 tot
ver over de 90 jaar, deel aan

dit

punt te

bezuinigingsplannen

in

Bewegen

bij

vooral gezellig ont moet ings-

zijn

dat er

even stilgestaan

bedoeld. Koffiedrinken met

worden komend jaar miljoenen teveel

Sportservice Noord-Holland.

start er

mensenopons koffie-uurtje.
Want zo was het in principe

Tweede Kamer

wordt georganiseerd door

wekelijks duizenden enthou-

nog goed kan

niet overneemt,

u senio-

Onder de noemer van Meer

"We moesten

Als de

mag

feestelijk drankje

herinneren.

ook nog)

gediplomeerd bent,

werd door de deelnemers

die zich dat

vrijwilligsters (nu

meer bewegen om de

De Sportservice constateert
kijken. Alleen als u

tekort aan gediplomeerde

Met een
Later

hoek

ren begeleiden tijdens ouderengymnastiek.

sen met de bereikte mijlpaal.

definitie protest

wordt aan-

is

gelukkig buiten de pu-

en Bentveld

uit

De leeskring

om
is

met anderen

te

boek te bespreken, erover

Is

deze leeskring

iets

voor u? Voor meer inforlid

te worden.

een ge-

initiatief

van

De leeskring van Pluspunt
komt 7 keer per jaar samen
op donderdagmiddag in de

matie of aanmelding kunt
u

e-mailen of bellen: avan.

ge nt@pluspuntzand voort,
nl, tel.

5719393.

jnden briever

U werkt met de
Deze dient
in

u

te vu Hen.

vakjes staat
je naast de

Indien u

in

cijfers

t/m

i

in

rij

te kort

Geachte redactfe,

het donkere vla k-

of boven de kolom.

een donker vlakje

in

ir

g.

de witte vlakjes

De optelsom van de

bij-

platform Leefbar-e Kust gaf e

n de Zandvocntse

voorbeeld 4A8 ziet staan, betekent dat u vertikaal op 4

Lststnook. -et advies was

moet

uitkomen en horizontaal op

CA,

stemmer op de Wil en het

niet te

-e met goed mei kaan

o~.dat

"d.

S.
te.

Let op: er zijn

op

ste--.--.e-

de.

ITPZ -f ^-oe^J-ks

;e

:-~.:?t

p-;-t

;

deze

_,e.^

yj'-jö^g zieden kunnen en

v:

stop-

willen

soms meerdere
pen. Ik vind dat ontoelaatbaar;

De mening van anoe-en

die nie"

sprookjes vs- kei plolfc

die

i-

oplossingen mogelijk.
elders op deze

-og c "oberen op zo ee~ e u ge noen;) e

pagina
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van ku"
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speelt natuunlijk
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Op pad met de pad

PltRVANPEWtE

Nu

in

de lente de temperaturen weer langzaam

gaan, begint het bloed

GllUSJe

een vriendelijke

is

kriebelen.

ten

leren

in

deze

tijd

Koningshof

De Duinlustweg

in

poelen en vijvers, waar ze zelf geboren

samen met kinderen

de padden over.Ondertussen

wordt

zijn.

over het

alles verteld

leven van de pad. De ouders

hebben

is

tegelijkertijd een

vogelexcursie. Verrekijker
lo-

is

op 14 maart

vertrek

merken dat de door mensen

om

8.00 uur

het infopaneel

bij

parkeerplaats Koningshof,

verzorgd en gevoerd werd. Eigenlijk

het asiel te zitten en wil ze graag

De excursie

niet vergeten!

pen. Je kunt aan haar wel

altijd

echter

en daarom zetten vrijwil-

kel

eieren af te zet-

kennen voordat

maar aan komen

is

een levensgevaarlijk obsta-

om

ligers

ze leuk tegen je doet. Ze
hier zo

De padden verlaten

aandeoverkantvandewegin Elswout hun

poes die je wel eerst even

moet

omhoog

de koudbloedige padden weer te

bij

is

in 'eigen'

ze veel te leuk

om

Duinlustweg, O verveen.
Omdat er maar 30 kinderen
mee kunnen is vooraf aan-

in

wonen. Onze me-

huis

dewerkers kunnen haar prima aaien en tegen de andere poezen

melden

is

verplicht via

www.

ivn.nl/zuidkennemerland

ze over het algemeen vriendelijk.

weest, en dus ook ruimte gewend

mensen waar ze de
ren

is

niet zo

tuin

in

Omdat

ze zo lang buiten

plaatsen

is,

we

kan en mag! Plaatsen

een goed plan. Ze vindt het dan

is

haar alleen

bij

ge-

'

kleine kinde'

al

snel te druk. Lijkt

»
'

Guus je u wat? Komt u dan eens naar haar

kijken, of

«

B

'

<

naarde andere

in

het Dierentehuis Kennemerland aan de Keesomstraat

Zandvoort. Het tehuis

is

geopend van

11.00 uur tot 16.00

telfonisch te bereiken via 023-5713888.
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Gemeentelijke publicatie week 10

2010

-

laknn
-

De

besluitenlijst

van de co legevergade'ing van week 10 en de

verdere inweek 10 door het college

week ii vastgesteld. De
Balie

genomen

besluitenlijst

in

is

besluiten zijn in

te zien

bij

de Cent ? Ie

-

1

kastanjeboom, overlast, kapvergunning

5

het plaatsen van een nieuw magazijn

met

kastanjebomen, voor

making

met appartementen,

geen vergunning

gt. 'liggen b

22.-2.

De voorzitter van het hoofdstembureau voorde op woensdag

':

maart 2010 gehouden verkiezing van de leden van de raad van
de gemeente Zandvoort maakt bekend.dat het proces-verbaal
zitting

van de op

vooreen

3

van

dit

hoofdstembureau, waarin de uitkomst

maart 2010 gehouden stemming

ieder ter inzage

gerzaken, Swaluëst raat

is

gelegd b

is

ti

j

de Centra';? Balie ter inzage.

oens open -gst

termijn van zes
lijk

|ds'\

2,

bij

kunt deze inzien

Belanghebbenden kunnen binnen een

weken na

kenbaar maken

Postbus

IJ

publicatie

hun zienswijzen

het college van de

schrifte-

gemeente Zandvoort,

2040 AA Zandvoort.

jj

de afdeling Balie

&

Bur-

in

de Pieter Paapstraat

te verlagen

om

extra parkeerplaat-

15

de parkeerdruk

De ontwerptekening

ligt

in Park

ter inzage

bij

de

balie in

die ineen eerder stadium zienswijzen heb-

bij

in

beroep

de rechtbank te Haarlem, afdeling Bestuursrecht, Post-

pas bereikt nadat de president van de rechtbank dat

bij

l

et

1

"

ve'ioe-.

cm

in

In

een

geval van onverwijlde

voorloüige voo : e' ng

110

-e

"

e- ri

de president van de rechtbank te Haarlem. Een dergelijk

gaan van een kopie van het

Bouw-, sloop- en reclameaanvragen

beroepschrift. Voor het indienen van een verzoek

Bentveld:

voorziening wordt griffierecht geheven.

om voorlopige

Zandvoortselaan 206, vergroten van de woning, ingekomen

maart 2010, 2010-OS1RVF2

een verzoek

om

een

gaar

ft.

genoemde aangevraagde vergunning

van der Moolenst raat 36,52 en Vondellaan

van der Moolenstraat

houdende materialen, verzonden 03 maart 2010,2010-0425

uw

verleend, kan tegen ons

voornemen daartoe een zienswijze

kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van

wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie

Boulevard Pau lus Loot (kavel

-

16.00

uur

Donderdag:

08.30

-

20.00

uur

Vrijdag:

08.30

-

12.30

uur

maar voor een

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u

beperkt aantal zaken terecht paspoorten en rijbewijzen

-

Strandweg

(kavel

8).

p

',:

o een :.s:en 08

co

-

18

e.d.

co

Collegelid spreken?

te

maken meteen

collegelid doet u via het centrale

efoon nummer. Daarbij geeft u aan waarover u het cc lege

wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar

id

een vakafdeling

verwezen wordt.

maart 2010, 2009-216RV

1),

plaatsen van een seizoensge3

maart 2010, 2010-038 Rv

aatsen van een seizoensgebonden

Kamerlingh Onnesstraat

gunit,

da^d

verwijderen

45, verwijderen var. asbest-

bonden strandpaviljoen, verzonden

strandpaviljoen, verzonden

zal

t/m

strandpaviljoen, verzonden 03
-

-

worden verleend dan

en pas dan kunnen belanghebbenden

7

Strand Zuid (kavel D04), plaatsen van een seizoensgebonden

Mocht de vergunning
bezwaar indienen.

óf stuur een brief naar de

Maandag t/m woensdag: 08.30

Een afspraak

-

A.J.

betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen.
of vrijstelling

5,

mden

isbesthoudende materi;

ziens-

van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden

in

klachtencoörc.inator

Openingstijden Centrale Balie

~ollenss:raat zijn

inzien tijdens

vrijstelling

website het digitale formulier

Zandvoort:

-

U kunt deze

Meldlijn (023) S74 02 00, óf vul op de

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de

- A.J.

Balie ter inzage.

met de Centrale

Bouw-, sloop- en reclame-vergunningen

maken. Slechts indien voor deze bouwplannen

openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u

maandag

vrijdag 8.30-16.00 uur.

Melding of klacht?
Bel

Openingstijden begraafplaats

wijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt

ge:Hi;!icee'c.

u

de voorzieningen rechter

heeft geen schorsende werking. Een schorsende werking wordt

verzoekschrift dient vergezeld te

worden

bij

dei ge ik verzoek dient vergezeld te

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00,

Belanghebbenden

:pO:ïd <lk:

Ingekomen vergunningenaanvragen

dit

van spoed kunt

gericht. In geval

voorlopige voorziening Indienen

van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht. Postbus 1621

Centraal telefoonnummer

bus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen van een beroepschrift

vrijstelling

uw

richt

de rechter-

t/m donderdag 8.30 -17.00 uuren

gekapt.

is

gaan

de dinsdag huisvuilwijk.

de Centrale

is

in

Verzonden besluiten

voorlopige voorziening heeft bepaald,

j

:

ligt bij

de publicatiedatum. U

2040 AA Zandvoort Het bezwaar

-Julianawegvoor perceel 2-4teZandvoort.de iep was instabiel

ben ingediend, kunnen tegen bovenstaande besluit

Let op. De hierboven

dit

aan het college van Burgemeester
2,

en

gebeurt

2

is

brief

beginsel niet de werking van het besluit waartegen

van een afschrift van het bezwaarsch:'

De ophaaldagen voor de papiercontainer:
Op 16 maart wordt de papiercontainer opgehaald bij de
maandag dondeidag en vr jdag h..isv,.ilvv ken en op 18 maart

-

het

in

Duinwijk

het gemeentehuis.

dit bij

schorst

2.

parkeerplaatsen Pieter Paapstraat

Het college heeft besloten tot aanleg van
sen

betreft

uw

en Wethouders, Postbus

2003 BR Haarlem. Een

vastgesteld,

Noodkapvergunning verleend
Aanleg

de verzenddatum van de vergunning. Indien het

bovenhoek van

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunning(en)

van de

is

bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar"

/lo^g

herplantplicht, zaaknr: 2010

durende een termijn van zes weken na bekendmaking een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-

herplantplicht.zaaknr: 2010-1118

Poststraat tussen 7-9 te Zandvoort,

en op de website.

TER INZACELECCINC PROCES-VERBAAL P

Belanghebbenden kunnen ge-

inzien tijdens openingstijden.

'H13

Celslusstraat 231,

met

Vergadering college

04 maart

2010, 2009-199 Rv

20, plaatsen

Vragen over een bouwplan?
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen

is

de

werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur.

brandwerende opsla-

Op zoek naar werk

verzonden 04 maart 2010, 20io-04iRv.

of aanbieden van vacature?

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van

Ontwerpbesluit aanvraag kapvergunningen
-

Zandvoortselaan 165 te Zandvoort,

boom indevoor-enzijtuin.reden

is

1

Bezwaarsch riften

pijnboom en één

loof-

vervangende nieuwbouw,

www.werkeninzandvoort.com.

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen

bij

Voor het vinden of aanbieden van banen

in

Zandvoort.

de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand

en zee, maar vooral dicht

Krant niet ontvangen?

bij

mensen

Bel vrijdagmiddag

06-1139 1478

of mail: info@zvo-verspreiders.nl

JS>

BASKETBAL

ons zaterdagavond

in

AUTOSPORT

-heren

nog steeds op

Lions heren
Ondanks de zware tegenstand

die het

herenteam van The

Li-

de Koever Sporthal ondervond, liggen

ze nog steeds op titelkoers. De Alkmaar Guardians moesten
uiteindelijk

met een 82-60 nederlaag genoegen nemen. De

Alkmaarders

zijn

de eerste sinds lange tijd die onze plaatsge-

noten ver onder de 100 punten

in

een thuiswedstrijd hielden.

Bleekemolen en Van de Laar winterkampioen

titelkoers
Rhee. Martina echter zat niet
lekker

de wedstrijd en ging

in

geforceerd schieten en dat

is

natuurlijk nooit goed. Later

in

de wedstrijd, en dan vooral

in

de tweede

wist

helft,

zich

hij

'Final four'

twee keer geneutraliseerd werd (code 60} kon-

den Sebastiaan Bleekemolen en Zandvoorter Ronald van

werd met

te herpakken en

Het kostte wat moeite, maar doordat de slotfase van de

niet zo en toen kreeg
tik.

het Winter Endurance Kampioenschap

titel in

ik

een

Het was wel de hardste

klap uit mijn autosportcarierre",

de Laar de

Kamphues

aldus

met een

BMW

die

reed.

binnenhalen.

HetduoDen Boeren Rijnbeek
meteen BMW kwam door te

25

punten toch nog topscorer.

weinig tegenstanders pun-

tweede

die

In

zag

helft

ten tekort

sneeuw voor

als

dedigers

derde kwart op voorsprong.

tweetal wist wel

het tweetal te weinig pun-

echter Wessels voor het eerst

hij

Tweeongelukkenopdebaan
zorgden ervoor dat de wedstrijdleiding de race moest
neutraliseren. Daardoor

en toe toestaan dat hun

een

medespelers met bloed-

hield de Zandvoorter net

leidende positie werd over-

de deceptie van de winter-

genoeg over om samen net

genomen

Bleekemolen de

hij

punten aan te

zelf 15

tekenen, maar ook stelde
zijn

mooie passes
de Zandvoort se talenten zien

Bij

aan-

bal

dat Martina niet voor niets

maar kon

(gebroken enkel), Roy

een beroep op ze had gedaan.

ten.

Fijmaen

Philip Prins. Schutter

Leferink, die zo

Paul Wessels had zijn rug ge-

hele wedstrijd speelde,

blesseerd tijdens de training

om

vooruit

te komen. Tenslotte

was ook

en had moeite

zelfs tot

het eerste kwart

vrij

al

zij

was

hand. Schoten vielen en er
sterke verdedigende

rebound door Ron v.d.Meij.die

eerder

een wedstrijd

daarin

hadden gespeeld met hun

in

Lions. Topscorers

van Lions: Marvin Martina

en Ron

Meij

v.d.

25;

hoge mate gesteund

werd door Leferink en Van

Bleekemolen

gen. "Ik reed daar een andere

met

lijnen het leek alsof

teamgenoot een
strijd met Mike Hezemans
in de DNRT V8 Silhouette.
zijn

spelen de

liet bij

ik

ruimte

het uitkomen van de

Slotemakerbocht. Het was

Furth speelden niet echt

race

rol

in

van betekenis. Na

februari eindigde de

Radical van Van

SVU

plek staande

Basketbal

uit

Amsterdam.

Kees van
Dinsdagavond

is

Dam nieuwe

Kees van

Sjoelkampioenschappen
.

in

,

_

.

.

als
.

Dam

Sjoelkampioen

tijdens de Zandvoortse

eerste uit de bus gekomen. Hij
,,,

.

de finale de zusiesWendy
y en

rii

m

Ellen Bluiis.

'

'

gelanceerd.

In

eerste instan-

was het de bedoeling dat
alleen dedames mee mochtendoen.Datwerdnietecht
door de heren gewaardeerd
waarna er ook een herentie

kwam. Logisch

wedstrijd

gevolg daarvan

strijd niet

dit seizoen.

Opnieuw hebben

met goed gevolg kunnen

ze een

afsluiten.

wed-

Alkmaar

was

veel te

goed

voor een niet op sterkte opererend Lions-team. De Zandvoortse

dames kwamen weer

niet over

de 40 punten en

tussen de beste dames en

do en werd de 14e nederlaag

de beste heren.

Twee toch wel belangrijke
speelsters moest coach Richard Koper node missen. Bereis

Metz (rebound) en Martine

werd

duidelijk dat dit Lions

niets te vertellen
bij

rustwas het

gelopen tot

15

had want

verschil

punten

al

op-

(21-36).

Loos (break) konden niet aan-

wezig

zijn. Al in

de eerste

helft

bij

dames genoteerd.
een ongeluk

is

dat

Na de voorronden had een

Lions nu

nog de 10e plaats

tiental spelers zich geplaatst

inneemt

in

een veld van

voorde halve finale: ödames

ploegen.

Twee ploegen die
moeten nog in

13

en 4 heren. Daaruit

de dames

lager staan

leden een 38-67 nederlaag.

Ook

in

detweede

helft in het

de finale

is

aan Alkmaarse kant crescen-

voor onze

Geluk
Guardians, dat één plaats hoger staat,

het

duo Fontijn en Furth. Fontijn
vond het jammer dat het
geen slecht weer was, omdat
hij dan met de BMW beter
uit de verf kon komen.

uitwedstrijd tegen het op de

dames snakken naar einde competitie

het einde van

in

veld. Iets beter verging het

Zandvoortse basketbalheren

een uitermate belangrijke

tweede

-dames

De dames van The Lions snakken zo langzamerhand naar

Dongen en

Van Kalmthout achter

SJOELEN

.

Lions

de pitstops.

leverde na de rijderswissel

te halen.

versloee

BASKETBAL

bij

De equipes van onder meer
Dannyvan Dongen en Peter

punten.

11

Komende zaterdag

werd afgeslagen.

de Laar en Bleekemolen af

Hachelijk

titel bi:

uitrich-

belangrijke

er

weinig voor Lions aan de

was een

Ken van Rhee

aantreden terwijl

meer
2

Die aanval

Toch moest het tweetal Van

was het even
toen één van de twee het
met KRO presentator Rob
Kamphues aan de stok kre-

Sebastiaan

punten voor

15

Hierdoor moesten dejunioren

niets

Opnieuw dus

Lars Leferinki8; Paul Wessels

van 18 punten.

In

voor de volle 100% inzetbaar.

Lars Leferinken

kwam

het respectabele aan-

tal

topscorer Marvin Marti na niet

op de dag

de

de

gaan. Alkmaar keek ernaar

bendam

als

om

staat

in

door de basket te laten

vang ontbraken Niels Crab-

goed

ten.

het spel

in

kwam, vielen alle puzzelstukweer in elkaar. Niet alleen

niet voor Lions.

eerste

weinig tegenstanders, kreeg

deze wedstrijd

ook

als

aan te komen, maar door te

wist

lieten

De

bles-

V.d.

jes

Opnieuw

II

Meij zich ook nog

overmaat van ramp

seerde

eigen team.

te

titelver-

aan de achillespees. Toen

Tot

Gemakkelijk ging het dan

kampioen

de Divisie

hetzelfde probleem. Het

halverwege het

zelfs

in

Laat en De Prenter hadden

de zon verdwijnen. Alkmaar

kwam

om

mogen worden. De

Zandvoort de opgebouwde
voorsprong

Bluijs

Zandvoort spelen. De andere

Dam

wordt nog

Uiteindelijk

in

Amstelveen

als

besten

kwamen

en Kees van
uit

de bus.

won Van Dam

bestreden. Alle kansen dus

met toch nog een

maar

groot verschil. Gezien het

het wordt wei span-

nend. Volgende wedstrijd

komende zaterdag

grote enthousiasme van de

is

Am-

samen-

Het Sjoelkampioenschap,

van café Koper.

sterdam tegen de reserves

met

werking met hun brouwerij

feld een

van BVLely.

de Sexes',

werd het

schap komen.

in

redelijk

als subtitel 'Battle of
is

een initiatief

In

vorig jaar als grap

deelnemers

zal er

ongetwij-

vervolgkampioen-

Zandvoortse Courant

VOETBAL
Zandvoortsche Hockey Club 75 jaar 'jong'
Afgelopen zaterdag werd uitgebreid gevierd dat de Zandvoortsche Hockey Club (ZHC) maar

Een zeer belangrijk

moment

in

liefst

75 jaar bestaat.

de geschiedenis van deze

keyclub.

Om

niette veel af te

koelen rond de middenstip

werd

al

de wedstrijd

snel

nummer

name

thuis een gevaarlijke ploeg

is,

werd zaterdag weer eens ondervonden. Het hoger staande

enerverende wedstrijd

tijen

1-1

Keur kon

deze wedstrijd,

in

met hoogte- en dieptepun-

door uiteenlopende oorzaken, niet over

lunch en een zeer druk bezochte receptie

ten waarbij snelle uitvallen,

matie beschikken.

het clubhuis.

en zorgde voor een snelle

voorsprong. Na een goed

kwamen

einduit-

de gastheren meer op stoom
slag. Zandvoort-trainer Pieter

nodigde oud-leden werden onthaald op een uitgebreide
in

n maart 2010

•

Zandvoorts half uur

Zandvoort moest genoegen nemen met een

gestart. Een voor beide par-

vereniging dat op gepaste wijze werd gevierd. Veel uitge-

10

Amstelveen Heemraad

Gelijkspel tegen
Dat Amstelveen met

•

-ZATERDAG

zijn sterkste for-

en drukten opdeZandvoortse
verdediging. Dat resulteerde
in

de 34e min uut tot de gel ijk-

maker. Na dit doelpunt zakte

goede verdedigen de acties en
af en toe subliem spel te zien

het niveau volledig

in.

was. Uiteindelijk trok ZHC

met

2-i

Ook de tweede helft bracht
niet wat men zou mogen

aan het langste eind

van de wedstrijd die eigen-

verwachten. Beide ploegen

traditiegetrouw elk jaar

lijk

rondom Nieuwjaar gespeeld

waren

wordt.

andere erg

niet

om

staat

in

moe

il

ijk

het de

te maken.

Zandvoort was nog dicht

De dag werd afgesloten

het een origineel hockeyfeest

wen wat

hij

tussen het team van de ge-

was

in

aan

DJ's, uit

diversi-

diverse tijds-

periodes, werd 'gedraaid' heb-

koude

meente Zandvoort en een

ben nog velen de voetjes van

gelegenheidsteam van de

de vloer gekregen en

de royaal schijnende

Zandvoortse jubilaressen
en trainers. Wethouder var
sport Gert Toonen sprak de

er

waarden brengen.

beide teams waarderend toe

feest dat alleen

werd een ge-

en roemde de inzet van de

lijk

wedstrijd gestart

bekende Zandvoortse hoc-

gers!

Zeifs

zon

in

een

ijzige

kan de temperatuur

niet of nauwelijks

zierige

Rond half

mengde

drie

naar ple-

H BOK

Het missen van enkele basis-

spelerskwam

(3-1).

staat

om

degast-

heren tot capituleren te dwin-

uiteindelijk zeer

meer omdat

Komend e zaterdag moet

Zandvoort begon sterk aan

gen.

een

de wedstrijd. Al na de eerste

Zandvoort weer

de beste aanval konden de

de zondagochtend een einde

gelaten na de grote winst op

Zandvoort-supporters

aan een perfect jubileum-

Monnickendam

was alleen
voor de keeper opgedoken

wacht dan
op onze plaatsgenoten. De
thuiswedstrijd werd met 1-3

maar mogewas door de vele vrijwilliOp naar het eeuwfeest!

niet sterk

genoeg

gevoelig aan, te

Zandvoort de laatste

(5-1)

tijd

VOETBAL

bracht

jui-

chen. Bas Ka a les

en vorige

week nog opde nummerdrie

Opnieuw

moment num-

nederlaag geleden. Het bezoekende team van de Artiesten Bar, op dat
ranglijst,

wilde, Zandvoort

sterke indruk heeft achter-

kwam

Het driebandenteam van café Oomstee heeft vorige week donderdag een gevoelige

mer 2 van de

niet

Keur kon schreeu-

de vroege uurtjes van

in

met

verloren.

een zeer matige

In

1-5 verloren,

nu van het

kwamen

keer dit seizoen

onze plaatsgenoten op voorsprong. Ferry

ploeg

al in

Boom

kon

spelen, en het
uit

niet

op wat voor niveau,

er toch
in

maakt

opkomst

geeft de lam-

is,

waarmee

lendigheid aan

zal

de zondagvoetballers hun

minimaal twee keer

sport beleven. Het tekent

de week getraind moeten

worden. Dat trainer/coach
Marcel Paap de frequentie

Paap dat

hij

zich

voor zo een

ondankbare taak

wil blijven

inzetten.

voorsprong kwam,weer,veel
te vroeg.

DSOV werd op

rust langszij

komen. Een

1-3 uit

om

te lopen. De'koppies'

naar beneden, met opnieuw

gen DSOV. Voor de zoveelste

een

moeten

training per

bijstellen

Alg. uitvaart bc ge leid ing

noteerd stond, had vooral
last

van de moyennes van de

tegenstanders. Zo moest de
Za ndvoortse tops peler
v.d.

Linden er

in

25 beurten 6

meer maken dan
stander. Louis
5

Henk

zijn

v.d.

tegen-

Mije had

caramboles meer nodig

"Het

liep

vandaag

dan moet

maken
niet",
zijn

ik

er

al

niet en

nog 6 meer

ook. Dit ging helaas

aldus V.d. Linden die

beide partijen niet kon

winnen. V.d. Mije was wel op
dreef en

met

won

redelijk

zijn partijen

gemak. Vooral

deeerstewas imposanttoen
hij 13

7

caramboles

slechts

in

beurten maakte. Ariesen

speelde wat wisselvallig. De
eerste partij

won

tweede moest

hij

hij

maar de

choten

aan

zijn te-

Zan dvoort

Autobedrijf KarIMo

van Zandvoort gingen weer

1-5

nederlaag

BarBattle

nederlaag

laten.

Door deze

café

Oomstee

is

de koppositie kwijtgeraakt.

Strandpaviljoen

ClubNautlque
D 66 Zandvoort

Pluspunt

Boomhut

RemoDe

Blasé

Groen Links
Groenesteln&5choLt

Bertram& Brood
Beter Mobiel

Boom

Pesce Fresco

Pluspunt

Greeven, Makelaardij

BeachClubTlen
Beachclub FarOut

11

uljs

Harocamo
Hugoos
La Fontanella

Café Oomstee

Moto rrljsch ooi Goede

CDA

P.vanKleeff

"

als gevolg.

Cense en van Llngen
Circus Zandvoort

Dorsman Assurantiën
GBZ

Autobedrijf Zandvoort

BloemsierkunstJefSi Henkl

genstander

naar

Terug naar de wedstrijd te-

1

heeft

ADVERTEERDERS
2.

klei-

ne t uss en sprint van DSOV na
de thee was genoeg

week
om-

naar

Accountantskantoor Huppe

en uitbater Ton Ariesen

tijd

wakker en kon nog voor de

dat er anders een te lage

Administratiekantoor K.WIII m;e
als eerste ge-

zijn

de io e minuut op

voorsprong zetten. Alleen die
Als je selectievoetbal wilt

Oomstee, dat

aan de

bedenkelijk niveau

heeft het zondagelftal van SV Zandvoort niet ge-

wat het zou moeten brengen.

wedstrijd werd andermaal
Vijfhuizense DSOV.

ging met een 8-13 overwinning aan de haal.

flink

bak. Castricum

-zondag

Ook na winterstop van
Team Oomstee

Henk Hoeksema stond op

zijn plaats.

muziek die door een
teit

Buiten werden wedstrijden

gespeeld

per

betaamd. Op de klanken van

en straffe noordelijke wind.

bij

een tweede treffer maar kee-

zoals

Richeaan Zee
Sea Optiek
SentlnelAlarm

3.g.

Slssy's
n Fin. die

sten

fcr.v.

Salon Halrdeslg

stichting

Nieuw Unicu m

Thomashuls Zandvoor
Uitvaartcentrum Haar em
Van Aa eken Glaszetter bedrijf

Vomar
Wapen van Zandvoort

^D

1

CENSE
van LINGEN
JNGEN

'

\\

'

\\

M

,

„

Oud Zand^pon

Archief Genootschap

Jhr. P.N.

2042 PR Zandvoort

Quarles van Uffordlaan 2

Marisstraat 41
woning met gastenverblijf op

Half vrijstaande 30-er jaren

nog geen 250m van

zee.

Tel:

023

-

bid

BLP07932A

-

Badleven omstneks

TOm

5 71 5 71 5

CVS

kuis.ni.

WWW.Cvl.nu

(vetjkmp, (v&jhuur, beheer, taxatie

Frans Zwaanstraat 24

Burg. van Fenemaplein 13/4

Fraaie tussenwoning (type 3-onder-1 kap) aan de overzijde

Op de 2e

van de Zuidduinen.

appartement van

verdieping gelegen zeer royaal 3 (v/h 4)- kamer

100 m' met prachtig

ca.

uitzicht over

de

boulevard en zee.
•

Voortuin en achtertuin met achterom

•

Woon ka mei'

•

Keuken en bijkeuken, hobbyruimte/berging

•
•

"iet et kei en

3 slaapkamers,

schouw,

schj'frjLii

naa- ach:eiU.ir (Z.O.Ï
•
•

waarvan 2 met zeezicht

Binnenzijde gestuukt en geschilderd

•

Garagebox separaat

•

Woonoppervlakte

•

Perceeloppervlakte 167

€

Vraagprijs:

•

2010

in

•

koop

te

ca.

m1
m7

120

(incl.

gastenverblijf)

Doorzon woonkamer, dichte keuken, voortuin, achtertuin
Licht

Voor- en achtergevel gevoegd en gereinigd

Zeer netjes onderhouden

Geheel

v.v.

Woonoppervlakte

Vraagprijs:

ca.

1

1

5m', perceeloppervlakte

Haltestraat 30

Jac.

kantoor, magazijn en kelder

in

—

lift

m

J

ca.

1

00

m

;

in

de onderbouw

(excl.

balkons)

i

1

Max

van Heemskerckstraat 17

Het appartement op de hoek van de

een drukke winkelstraat

60

ca.

complex met

Parkeren middels vergunningensysteem

Woonoppervlakte

80m'

T

•«-

,

in

^o?

£,*

-

Een gerenoveerde winkelruimte met keuken,

1

€ 349.000,-

r

woonkamer van

2 ruime slaapkamers, berging

woonomgeving

Centrum, scholen en openbaar vervoer op loopafstand

•

-

Riante

kunststof kozijnen en dubbele oeglaz'ig

Kindvriendelijke

•

325.000,-

en zonnig appartement

3 slaapkamers, ruime zolderetage

Y verdieping

Planckstraat 48

Zeer representatieve bedrijfshal op het bedrijventerrein van

is

Zandvoort-Noord met parkeervoorziening.

prachtig gelegen en heeft een zonnig balkon (ZW).

van Zandvoort.
•
•
•

De winkel en het
De keuken

is

hebben een betonnen

dagverblijf

vloer

L-vormige

woonkamer

(vh 2 kamers), dichte

keuken

badkamer met douche

•

2 slaapkamers,

voorzien van een koelkast en 6 kastjes

•

Complex met

m2) apart

•

Berging

•

Vrijwel geheel voorzien van dubbele beglazing

•

Speciale zelfreinigende coating op de

•

Woonoppen;lakte

Eigen buitenruimte (ca.

1

te

huur

via

de

gemeente Zandvoort
•

Verwarming middels eigen CV combiketel

•

Totale oppervlakte ca.

Huurprijs

•

€

85

m

;

21.360,- per jaar excl. b.t.w.

in

•

Mogelijkheid

•

Tot

•

Showroom

lift

Vraagprijs:

€

ca.

90

m

;

(incl.

210.000,-

in

•

ramen aan zeezijde

het balkon)

65»

om

bedrijfsruimte te splitsen

de puntjes verzorgd en

magazijn

de onderbouw, eigen parkeerterrein

(ca.

(ca.

60m 2 ),

125m ;

),

•

Bruto vloeroppervlak ca. 550
Perceeloppervlakte

€

475

m

m2

2

519.000,-

in 2

aparte units

een prima staat van onderhoud

25m 2

)

begane grond

•

Vraagprijs:

in

bedrijfsruimte (ca.

kantine (ca.

Vloeistofdichte vloer op de

265m ;

)

:

6 e jaargang

•

week 11
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Het wekelijkse nieuwsblad

Courant

voor Zandvoort en Bentveld

www.zandvoortsecourant.nl

M
{

1

i^'j^

week

Klaas Koper

Bewoners maken

nog weinig nieuws

naarstig op zoek

zelf kunst

naar buiten

naar opvolger

aan demuur

De groepen 6 van de Nicolaasschool, de Oranje Nassau-

week

€2,50
€1,65

ons assortiment:

school en de

Ma naschool hebben

afgelopen dinsdag on-

derricht gekregen van een echte professor over zwerfafval

langs de Nederlandse kust.

€3,95

niuffins

Suikerbrood

€ 1,95

Div.soortencake

€4,50

Raadhuispl

\j.

niet te verteren

is.

Nog

klei-

023-573 64

Ademloos volgden

61

-

In

14

Zandvoort

nere deeltjes zouden zelfs de

staat,

gezien wordt als de officieuIn

de aanloop

ken lang een puzzelactie.

^

fessor voor sprak

maakt on-

en Chci'lotte Stoppelenburg

zee',

een

initiatief

is

niet alleen

in

aan van de
sing.

nemen

deel aan

dat

uit

van het afval

in

Onder het motto:

70% tot

afvalbak.

zee van

Vele handen

letters in

maken scho-

Onder de goede inzendingen worden mooie prijzen
-

landse kaas

in

levende dieren,

in

maar ook

zee

Later op de

er allerlei activiteiten

de

voedsel worden aangezien.

zeeën en hebben de kinde-

Daardoor worden de dieren

Die sterven uiteindelijk door

ren

waardoor

verhongering omdat hun

stenaars een kunstwerk van

maag

afval

op hun beurt

1

bij uw
uw naam,

secourant.nl. Vermeld

oplossing

altijd

adres en telefoonnummer.

waaronder:

Kaashuis Tromp:

kilo

Hol-

Wij

wensen

u veel puzzel-

plezieren succes!

vol zit

met troep

die

leerlingen. Zo

voor

Neptunus

binnen krijgen.

zij

via

kwam

voorbeeld zeemeeuwen, voor

giftigd en zo gaat dat

in-

Bruna Balkenende

middag waren

die
bij-

daarbuiten leven zoals

en rond het strand leven,

gegeten worden ook ver-

bij

steeds kleinere deeltjes

die gemakkelijk door de

dieren en diertjes die op

gifstoffen

uw complete oplossing

leveren

naar: paasactie@zandvoort-

verloot,

af

u

het sturen van een e-mail

ne stranden, gaan diverse

het strand niet

Chocoladehuis Willemsen:

Na drieweken puzzelen kunt

aan de Grote Krocht of

vinden.

is

alle

de goede volgorde

schoonmaakacties plaats-

is

de oplos-

weken

sing van de puzzelactie.

uitermate

Plastic

Slagerij Horneman: gourmet schotel voor 4 personen

-

te plaatsen, vindt u deoplos-

Het vergaat niet maar breekt

is.

drie

de

plastic

de

Zwerfafval zorgt ervoor dat

E32HESH

90%

in

gevaarlijk voor het milieu.

in

echt schoon te noemen.

www.autostrijder.nl

moet

letter in

Door na

probleem op de Nederlandse
de hele wereld, ook

ver-

geven de plaats

stranden en op de stranden

winter

Auto Strijder
Zandvoort

Janssen legde

cijfers

kustplaatsen, waaronder

neren van plastic afval

in

in

paasei van chocolade

De

Ook een aantal Nederlandse

het leiden tot het doen depo-

het zomerseizoen een groot

staan er

-

Zandvoort,

Zwerfafval

week

spreid door de krant een letter en een cijfer verborgen.

en langs de diverse zeeën.

dit project. Uiteindelijk

uur

(kerk open: 14.30 uur)

ledere

schillende advertenties ver-

bezighouden met het leven

Kerkplein I

www.classicconcerts.nl

van

diverse organisaties die zich

in

Locatie: Protestantse kerk.

vertellen over de

onder leiding van kungemaakt.

maar

door. Professor Janssen, van

de

Vrije

Universiteit van

X

Amsterdam, was speciaal
naar Zandvoort gekomen

om

de kinderen uitleg te

geven wat er nu zoal
zee en op de kusten

in

leeft.

de
Al

deze vormen van leven, tot

aan de microscopisch kleine
naar de remise

altijd

naar Pasen organiseert de Zandvoortse Courant drie we-

Het klaslokaal waar de pro-

gezongen door Josefien

voor gratis compost'

Zandvoort

kunnen zorgen.

langs

maar wet

in

ze aftrap van het nieuwe toeristenseizoen.

derdeel uit van 'Zwervend

1 5.00

wat

voor een economische ramp
Janssen voor ze had voorbereid.

Zondag 21 maart 2010

'Ja, ja,

begint officieel de lente. Dat betekent

dat over enkele weken het paasweekend voor de deur

Nederlandse mosselcultuur

kunnen vernietigen en dus
strand-

in

zij

paviljoen Jeroen de uiteenzetting die professor Cerard

Dit Hariiemsche MusYckcamei
oJ.v. Antlrc Kaart
met: Stabat Mater van J.B. Pergolesi

Aanvang:

Komende zaterdag

12:

ui venkater

in

Zandvoortse Courant
paaspuzzel

onderricht over zwerfafval
€1,25
€1,75

Div.Paas chocolade

Zak mini

voor

Zandvoortse leerlingen krijgen

"

Oerdonker

Nu

\

11:

Maïs brood
Proefstollelje

Actie

LiULTUUR

Informateur brengt

Ij

Actie

D

Actueel

diertjes

È

maken met de vervuiling van

zaterdag a.s. 4 zakken
compost ophalen op de Remise!

(alleen

gsZee
,

aan toe, hebben te

de zeeën en stranden.

Kom
gratis

1.

™°n-s lvSm J

op vertoon van

legitimatie)

Ie Ziind'v Dort

:

MEMORIAM

IN

waterstanden

Club Nautique

1JZZ
Ui
Lieve

v\:\

m
i

r/.i

;

i-i>;l

mama, oma,

Het missende gevoel dat ik

niet

:kni

illi.v.

y.ANiiv;^:'in

,
i

Sinds 1992

uw

weg krijg,

uitvaartondernemer in Zandvoort.

het verdriet dat ik verzwijg.
Je

bent overal bij me, maar niet hier,

kon je nog maar bij me

zijn,

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort

op

2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.

Tollensstraat 67,

een of andere manier.

www.uzn-nederland.nl

Michael, Berlinda, Sani en Morris

Hoog

Uitvaartcentrum Haarlem

KW

Parklaan 36, 2011
Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.

BURGERLIJKE STAND
MAART

6

-

MAART 2010

12

11haarlem.nl

Huwelijk:

BaarsJohannesJan

Overleden

en: Ugron, Eva Hélia

Ramona.

van der Valk, Cornelia Margaretha,oud 89 jaar.
Wessendorp geb. Hofman, Ad r ia na Frederika,oud 77
van der Zwaag, Derk, oud 74 jaar.

BEACH CLUB

TIEN

KERKDIENSTEN
KOMENDE ZONDAG
Protestantse gem. Zandvoort

RK Parochie Antonius

EERSTE- EN

3
'""'—'

ZA

20

01.46

06.02

14.00

18.18

zo

21

MA

02.25

06.36

14.24

18.56

22

02.45

07.16

15.05

19.41

Dl

23

03.40

08.01

15.44

20.46

WO

24

04.35

09.15

17.05

22.15

DO

25

05.45

10.54

18.55

23.45

TWEEDE PAASDAG 11.00UUR

brunc
Eerste paasdag gesloten

Tweede paasdag geopend
van 12.00- tot 17.00 ut

MET DE PAASHAZEN,
CLIFF,

Kantooradres:

in

STEFAN EN YURI.

daarna om 12.00 uur
een paasbrunch € 17,50 p.p.

heel Zandvoort en Bentveld!

kinderen tot 12 jaar

2042JN Zandvoort
info@zandvoortsecourant.nl

Kleine Krocht2

023 - 5732 752

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 -17.00
Overige dagen op afspraak.

Vergeet u niet zich aan te melden
uur.

gelieve te reserveren: 023-5713200

www.beachclubtien.nl

Advertentieacquisitie: Lettyvanden Brand-Kinderdijk

06-4342 9783 • let:v^z^'"-vooitiecou rant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: GiII
06 460460 26

dagelijks

geopend

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

Design Zandvoort
2042 JN Zandvoort

IR
-

Omdat

H78

Sunparks!

- Regelen en uitvoeren van de uitvaart

-

ra

Verspreiders

www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort

en meldt u alsnog aan!

u voor kwaliteit kiest!

Druk: Dijkman offset
Diemen

Verspreiding: ZVO

in

Geen uitnodiging ontvangen??
Kijk op www.ovzandvoort.nl

Centrale redactie: Joop van Nes
Tel. 06 -1448 2685 -joopiÉPzandvoortsecoijrant.n

Visseringsweg 40

voor het ondernemersfeest

op 25 maart

voor ontbijt, lunch en diner

indvoortsecourant.n

-

Vormgeving:

Voor alle ondernemers
van Zandvoort

€ 7,50.

Tel.

06-1139

17.46

t

donderdag en wordt GRATIS

huis-aan-huis bezorgd

Tel.

R
17.11

13.24

PAASEIEREN ZOEKEN
.

COLOFON
Verschijnt iedere

2

Hoog

E
12.49

05.29

& Paulus

10.30 uur Pastor D. Duijves

Kleine Krocht

T

Laag

05.00

01.04

Agatha

5t.

10.30 uur Pastor C. van Polvliet

Tel.

Hoog

A
00.24

19

jaar.

10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs

RK Parochie

Laag

18

:

Herben, JohannaWilhelmina, oud 63 jaar.
Vleeshakker, Jacob Pieter, oud 40 jaar.

Tel

W

DO
VR

MAART

Press RV.

Oplage: 9.250 exemplaren

-

Verzorging van overledene

~ Begeleiding voor nabestaanden
-

Persoonlijke aandaeht

voor

l]

en

Uw

dierbare

Dag en nacht bereikbaar

www.zandvoortsecou ra nt.n
advertenties en /of teksten
^uitdrukkelijke

uit

I

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

deze uitgave

toestemming van de

uitgever.

Evert H. SiJlweitzer
Vooreen

stijlvolle

e:\

\vr.:orgdc uitvaart

Gemeente Zandvoort

8

SBSP'

.

nummer

Zandvoortse Courant

is

hard aan het werk

kop tijdens

zijn

Informateur Cornelis Mooij heeft de afgelopen week veel

Het centrum van Zandvoort

is

Run

Circuit

weer het middelpunt van

Volgens
komende

gezelligheid tijdens de

verzet. Alle fracties

teraad heeft

hij

van de Zandvoortse gemeen-

hem hun

gehoord en die hebben

advies

voorgelegd. Aan de hand van deze adviezen kan

VVD, de grootste

fractie in

hem

de raad,

uitsluitsel

de

hij

termijn

met een

voorstel zal gaan

13.

evenementen

00 uur

zullen het

Na

hem voorgelegde

kou en sneeuw

alle

het zat en verlangen

naar zon. Zandvoort maakt

op voor zonnige

tijden,

strandtenten schieten

de Haagse zanger

zal

Elvis

om

13.00 uur de aftrap

geven vanaf het podium

vraag met mooie prijzen aan

verbonden. Naast de ingang

is

vanaf 14.30 uur

voor het goede doel gaan
fietsen en

bij

uw

Pure

&

Simple

vetgehalte

de muziektent op het

zal in

Raadhuisplein het dweilor-

de Gein piepers de feest-

kest

vreugde met aanstekelijke

een aantal prachtige dansen.

kunt u

Sunparks Zandvoort aan Zee

ten meten. De Taoïstische

muziek proberen de massa

organiseert.onderde kastan-

Vereniging

aan het dansen te

je, spelletjes

daar

is

prijs-

la-

Chi laat u

een aantal demonstraties

voor de jeugd en

eveneens een

Tai

zien en

eveneens

zijn er

de-

H ieronder vindt
p rog ra

de

pad-

komen de sneeuwklokjes

een vette

sport wat de

al

U kunt

zal

als

denstoelen uitdegrond.ln m'n
tuin

spinning verzorgen. Tot slot

Pellerin zal

n8 van Conny

de Haltestraat

uw fitheid

testen

eens een tweetal optredens
Lodewijk staat weer pal voor

In

OuatraBT.Amanda

het een en

klok slaat.

Meister band geeft evenen 5tudio

monstraties van golfclub
Sonderland.

en kroXXjes

Zandvoortse formatie Joyce

bij

Museum

Kenamju Zandvoort, op
de hoek bij café Neuf, weer
demonstraties karate en

van het Zandvoorts

op het Gasthuisplein. De

komen.

we

zijn

zich

Gasthuisplein, Raadhuisplein en Kerkstraat bol staan van de activiteiten.

doen wat

het best gevormd zou kunnen

worden. Vast staat dat Mooij binnen de

aantal locaties zijn allerlei

georganiseerd voor groot en klein en van sportief tot cultureel. Vanaf

Zo
voor college er volgens

Op een

3e Runners World Zandvoort Circuit Run.

mij...

snakt iedereen naar het voorjaar.

werk

MAART 2010

11

Zandvoort weer op

Informateur Mooij

omhoog

merel wroet met

en de
snavel

zijn

door de aarde op zoek naar

worm

die

nog net

de winterperiode heeft over-

Maar

leefd.

lente hoort

bij

ook

dé grote schoonmaak.
Bij

de eerste zonnestralen hield

krijgen.

mijn moeder echte GROTE
Schoonmaak. De volgorde

gehele

was; van boven naar beneden.

u het

mma

werden de wollen de-

Eerst

kens uitgeklopt en daarna aan

de waslijn gelucht. Matrassen,

Casthuisplein Podium,

Vandaag, donderdag
maart om 21.30 uur,

18
zal

Mooij tijdens een openbare

bijeenkomst

in

de raadszaal

een tussenrapport wereldkundig

zal

maken. De

mateur

zal

dan een week

la-

aan formateur WilfredTates,
zijn

eindrapport aanbieden.

Met de bevindingen van de
informateur

in

de hand,

Tates vervolgens

zal

met mo-

gelijke coalitiepartijen

De marge,

drie partijen

aantal zetels

die

telt,

gaan

Muziek en Dansfeest

www.geefsamen.nl/amanda
13:30-17:00 uur Vet met ing door

langs.

Pure& Simple

ten leeg en de winterkleding

Elvis

14:30

15:30 uur

17:30 uur

Met

houder Marten Bierman

Onderde kastanje

een informateuropdracht

13:30-17:00 uur Prijsvraag en spelletjes door

Dordrecht aanvaard.
stad

zal

partijen

ook

hij alle

In

in

om

tjesgepoetst.de keukenkastjes

moesten leeg en na het sop-

Café Al ex

vervolgens aan de waslijn te

wapperen en

niet echt gemakkelijk zijn

de 39 zetels heeft veroverd,
om te komen tot een nieuwe

13:30-17:00 uur Fittest door Ouatro BT

coalitie.

voor het goede doel

Museum

spinraggen

bels en

door Kenamju

bleekwater.

geten

Pellerin fietst

Meu belwas op de meude wc fris geboend met

haald.

13:30-17:00 uur Spinning en karate

ik

nog de

ruik

boenwas.groenezeepen
Tegenwoordig

is

maakwoede

uit

Kringloopwinkel gaat verhuizen

moment door Boogerd

gloor.

deze schoon-

mode

de

krijg ik voorik

hier en

daar met de stofdoek rond.

De gemeente dreigde met een dwangsom van € 5000 per
laatste

Soms

jaarkriebels en wuif

Eigenaresse Annette Boogerd kreeg van de gemeente geen toestemming de winkel op de

maand. Een rechtszaak hierover werd op het

maar

zijn

best iets ver-

Raadhuisplein Muziekpaviljoen

Het Pakhuis, de kringloopwinkel aan de Kennemerweg, verhuist naar Zandvoort-Noord.

huidige locatie voort te zetten.

zal

Ik

13:30-16:30 uur dweilorkest de Gein piepers

geraakt.

CARTOON

alle

werden met de ragebol wegge-

Naast het Zandvoorts

Amanda

roe-

Vanaf 13:30 uur muziek

Hoek Café Neuf

partij,

14:30-15:30 uur

werd geklopt en de

pen werd het kastpapier ver-

Wapen van Zandvoort
Vanaf 13:00 uur muziek

naar de grootste

tot

de woonkamer, keuken

en gang aan de beurt. Det ra p-

Ingang Raadhuis

nieuwd. De gordijnen hingen

Sunparks Zandvoort aan Zee

die

tot

kwam

"Sonderland"

deTaoïstischeVerenigingTai Chi

politieke

benaderen

een goed advies te komen

van

Na de boven verdieping

13:30-15:00 uur Demonstraties door

loper

Passie

'Beter voor Dordt'diei5 van

binnen drie partijen ge-

kleding.

17:00 uur The Joyce Meister band

Bierman
Overigens heeft (oud?) wet-

onderhandelen. Gezien de

noeg back-up te krijgen

Museum

13:30-17:00 uur Zandvoortse golfclub

Kindershow

16:30 uur"lk hou van Zandvoort"

te groot.

er

De kledingkasten moes-

maakte plaats voor de zomerKruising Zandvoorts

uurStudion8 Dance

verkiezingsuitslag zal bet

om

met de mattenklopper

14:00 uur The Joyce Meister band

niet al

is

kussens en kleden kregen

via

13:00 uur Haagse

13:30 uur Zumt.a dcnionsirijtic, jrr'CCuansen mag!)

met

het grootst

infor-

aan de WD, en met name

ter

het vormen van een nieuwe
coalitie.

Meer informatie

ingetrokken.

Ik

verplaats de meubels voor een

opgeruimd gevoel en poets
de koperen deurbel.
volgens

weg

Om

te duiken

ver-

het

in

Handboek voor de moderne
vrouw waar het schoonmaken

De nieuwe

wordt het

dat een kringloopwinkel voor

voormaligeCorodex-complex

Zandvoort geen overbodige

aan de Noorderduinweg

luxe zou

locatie

in

zijn. In

het antwoord

gemeente dat een

Zandvoort-Noord. De kring-

stelde de

loopzaak gaat op donderdag

kringloopwinkel

1

april

open. Raadslid Willem

Paap (Sociaal Zandvoort)

stel-

de vragen aan het college van

B&W

over de weigering van

de vergunning.

Hij

benadrukte

in

Zandvoort

inderdaad niet misplaatst

is

en een goed alternatief kan

houders, een dergelijke zaak
in

het kader van hergebruik

en duurzaam gebruik op

zijn

plaats zijn.

heb

ik

lo-

wat meer ruimte,

waardoor het aanbod wordt

er gelukkiger

van vooral

HET

ais noodzakelijk

uitgebreid. Een deel van de

vrouw kan

een smalle beurs. Ook kan, vol-

omzet

taal vinden

het Ken nemer Dierentehuis."

uitspraak!

c
g

to-

"£

met deze

^£

ik

me

Je

vrolij-

niette

Beschouw

kwaad!"Als moderne

betekenen voor mensen met

schenken aan

later.

en

als je er

veel over nadenkt.

gens burgemeester en wet-

blijf ik

met sporten:

"De beloning komt

wordt
ker

Boogerd: "Op de nieuwe
catie

vergeleken wordt

Ji

J>

1

Onderhoudsbedrijf

•

•

•

•

Klein onderhoud
Overkappingen

^

~,

P. ZWeiTIITiei*

(in

en

om

Dierenartsenpraktijk

Zandvoort promotie

het huis)
In

de komende zaterdag-editie van de Telegraaf

speciale bijlage over Noord-Holland.

Timmerwerk
Hekwerken

Mevr. A.C. Dekker

-

In

zit

een

deze bijlage

is

Zandvoort opeen hele pagina vertegenwoordigd. Flinke

Lukkassen

Zandvoort promotie dus, verzorgd door onze VVV!

Bestrating
Spreekuur: ma.

t/fn vr.

ma.- wo.-

13.00

vr.

14.00 uur

-

avond 19.00

-

20.00 uur

en volgens afspraak

Tel.

»»-'

Lijsterstraat

VAN AACKEN

7

-

2042 CHZandvoort

-Tel.

(023)571 5847

Groernstein Sc houten

GLASZETTERSBEDRIJF
rir.i'inrkri;*

levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen

&

<mdi*kHr|k hjTKithrri(.itMc^

Luxtc! bcrdterir^ van v/aa u rrjjnddijkii aan loc

*/

f

schilderwerk.

vrijblijvende offerte!

bot

^«"L-Khig BJÓ4ni htt Qthtte hypolfterti'.ra.iÉct fréÉrt
witïcten mCt hark, Uxbüzut oi ncUnt

«Jrgefl over

43

V

v>Ji'»ekifl*n»do«Erijend

rtypcflheïair

Raraer

"

023-5720480/06-41374921
s
e-mail: aacken@kpnmail.nl -

—

^P. van

5& ee

J{

nn»-- nnr;

«I

nwmul

lil

Tnl

D?3S713731

www.gifinancialadiBnBten.nl

s CT L H LU F £
GRAND CAFÉ

Si

RESTAURANT

Bloeiende violen

bediening

Primula's

PART-TIME

in

GEMOTIVEERD PERSONEEL M/V.

ZELFSTANDIG

pot

Organische bemesting
voor de gehele tuin

BEN

I

JIJ SERVICEGERICHT EN OP
ZOEK NAAR EEN LEUKE BAAN?
NEEM DAN NU CONTACT MET ONS OP.

|

HALTESTRAAT 25, 2042 LK ZANDVOORT
E-MAIL CAFENEUF@CAFENEUF.NL

n

SPOEL- EN

WERKEND KOK

KEUKENHULPEN

BEDIENINGSMEDEWERKERS

BARMEDEWERKERS
HET JE LEUK OM ONS GEZELLIGE
TEAM TE KOMEN VERSTERKEN,
NEEM DAN SNEL CONTACT OP MET

LIJKT

023-5713200 OF

Al

'Sporten is gezond!'
j—
r—
www.sportinzandvoort.nl

C

TIEN

VOOR HET AANKOMENDE SEIZOEN ZIJN
WIJ NOC OP ZOEK NAAR ERVAREN EN

Medewerker/ster

Bloembollen

BEACH CLUB

KOM LANGS.

uw verzekeringen

bij

één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.

f

DORSMAN.NL OF

5pnnrbid ZfdMDort

Bel

vrijdagmiddag

023-5714534

06-1139

1

of mail: info@zvo-verspreiders.nl

nummer

Zandvoortse Courant

Klaas Koper doet oproep
Afgelopen vrijdag heeft onze dorpsomroeper Klaas Koper via

RTV-NH

radio en tv een oproep

didaten te krijgen voor

gedaan

om

nog meer kan-

opvolging. Koper gaat dit jaar,

zijn

De

graag

80 hoopt te worden, met pensioen maar

hij

zijn

wil dol-

opvolger de fijne kneepjes van het vak verklappen.

maart 2010

zijn die uitein-

toch durft, kan die per-

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

soon zich alsnog aanmel-

den

18

11

OOG en OOR

PbE BADPLAATS DOOR

inschrijving sloot afgelo-

pen vrijdag maar mocht er

nog iemand
delijk

waarin

Met

de gemeentelijke

via

website. U kunt natuurlijk

ook Klaas aanschieten alsu

Zandvoorts Juttertje

hem op

straat tegen komt.

De

Hij zal u

dan verder helpen.

barsten Bar Battle krijgt bin-

oproep voor de

In zijn

tv, in

programma

'Van Zuks

Dus'

zijn, terwijl

Klaas ver-

telt

over

het

zijn

passie, een

aantal beelden

rondom

het Zandvoorts

Museum

te zien. De uitzending
zien

te

is

op donderdag 25 maart

op RTV-NH.

Zandvoort de

in

meur van
2

pri-

het serveren van

onvervalste Zandvoortse

drankjes: het Zandvoorts

Zandvoortse

Juttertje en de

bramenlikeur. De
drankjes

zijn

de

VVV

Nieuwe exploitanten Take

aan Zee

Five

meer

zo.

echtgenote, hebben

de naam veranderd
past

bij

van Zandvoort

De nieuwe exploitanten, Ad paap en
bij

in

zijn

aanvaarding van de exploitatie

'Beachclub Take

Five',

een naam die

Of er ook daadwerkelijk

en ze daar

maanden geleden

op

23 jarige leeftijd

de lente begint. Om

dit

moedigen, maar

gelijke feit te vieren

is

Brink van

ONS bezoekt KNRM
Recent hebben drie klassen

De

VW

van de Oranje Nassausch ooi

50+

een 'doe-bezoek' aan het

Nieuw Noord

Omdat

hun themaweek, de 'Week

zelfgemaakte kaarten en

van de Techniek'. De groe-

groendecoratie.

zijn

niet.

de avond

in

zijn

in

staan van het 'jutteren' zul-

de drankjes door een

een aantal jaren

echte jutter gebracht wor-

Take Five en zag

den. De avond begint

kans schoon

om

de

nemen. Het was dan ook

beste

20.00

om

bij

pen

1

ke

teractief bezoek.

uur.

mooi weer!

ook

die

in

Ook de

met verse eitjes

is

aanwezig

om

speciaal het

lentegevoel te versterken.

Het

is

er

voor eik wat

is

erg gezellig en

altijd

wils.

de
Gratis

compost

de trekker.

imposant

zijn.

De leerlingen hebben deweekverder

onder meer

zelf

boten gemaakt van

melkpakken en ook
Zandvoorter Matthé Crab-

bendam

heeft op een niet

alledaagse

Hij

werd het scheepvaartmuseum in Umuiden

Zaterdag 20 maart kunt

bezocht.

voor het vierde jaar op een

ma nier zijn vrien-

din ten huwelijk gevraagd.

had een taart laten

maken waarop

rij,

u,

tussen 09.30 en 12.30

4 za kken com post
van 20 liter ophalen bij de

Extra

u u r gratis

medische service

de lokale biljartclub waar

In opdracht van de gemeente en in samenwerking met HuisArtsenPost
Zuid-Kennemerland, zal
zondag 28 maart tijdens

te Zandvoort de inwoners

Matthé

had club-

de Zandvoort Circuit Run

voor hun inspanning

de huisartsenpost eenma-

liet

hij zijn

zetten en

aan-

nam

die

maandagavond mee naar
café Oomstee. Het volle café,

Nieuw Noord

in

boerderij

Spannende zaken

zoek

ZANDVOORT SCHOON!?

De kinderen

mochten plaatsnemen

jes en drankjes

veel

in-

stuurhut bijvoorbeeld, maar

Huwelijksaanzoek

vrienden en

wenst het echtpaar

plaatselij-

KN RM-station vooreen

wensen voor de toe-

onder de
muziek die
door een DJ werd gebracht.
De Zandvoortse Courant

Ze werden hartelijk

ontvangen op het

de officiële ope-

voortreffelijke

het kader van

in

en 2 hadden een thema

'drijven'.

komst aanbieden. Dat ging
gepaard met lekkere hap-

w ijkspreekuur in

weer

de leuke eigengemaakte
cadeauartikelen van het

het teken zal

al

is

bekenden wilden allemaal

maart

11.00 uur. Zo zijn er

stekend bevonden!

bekend, maar prettig
dat soort zaken zeker

Five. Familie,

25

vanaf

Zandvoortse Courant niet

de hand schudden en hun

de nacht nog even hun

jaarlijkse lentemarkt,

Winkeltje uit

ning van Beachclub Take

in

heu-

erop

Nieuw Unicum de

te koop en verder sieraden,

nu

in-

als officiële

24 maart op de overdekte

KN RM-station gebracht. Dat

druk

Leden van het

kunt ze

gebeurde

te

uit.

u

natuurlijk ook sponsoren.

presenteren,
zijn.

volledige exploitatie op zich

brekersgilde hadden hun

datum dat

kunt u de leerlingen aan-

en zullen

zijn uit-

actief

bed

Dekalendergeeft 20 maart

ontwikkeld

uitgeprobeerd en ze

iets

bij

is

len

oog op hun pand laten vallen en hadden ingebroken.

bekend gemaakt.

Lentefeest

beurs en de Vakantiebeurs

Ad

beide echtelieden midden

overle-

de

meegenomen

is

het concept.

Voorafgaande aan de offïciële opening moesten de

is

weer dagelijks open zal
gaan wordt binnenkort

Juf

tijdens de

zal

al

de ziekte waaraan een

paar

Elisabeth (Juf van groep 1/2)

de Klikspaan

in

te verkrijgen

had ze

niet

is

op 5714445. Wanneer de
EHBO- en Huisartsenpost

aan

aantreedt voor de Bar Battle

Eigenlijk heet het eerste jaarrondpaviljoen

Sarcoïdose.

den. Van 9.00 tot 11.00 uur

vanaf donderdag 25 maart,
als

de

beide

VVV

door onze

rondom de school.
De opbrengst gaat naar
Belangenvereniging
Sarcoïdose

sorloop

hevigheid losge-

in alle

nenkort

lid

van

is

Remise aan de Kamerlingh
Onnesstraat
actie

20.

Met deze

bedanken afvalbedrijf

De Meerlanden en gemeen-

om

Wilt u

avond, was er getuige van

lAsiDvoortr

te?

toen

Inwoners

afval (GFT)

gescheiden aan

SCHOOMJ?

straatver licht ing, zwerf afval, straat meubilair of soortgelijke

Cisela ten huwelijk vroeg.

en toeristen kunnen van

te leveren.

Gemengd met

zaken? U bent van ha rte wel kom op het wij ks pree kuur don-

Geëmotioneerd

10.00 tot 18.00 uur een be-

tuinaarde

derdag 25 maart va mg. 00 tot 20.00 uur

staande bruid

meer weten over de in richting van de open ba re ruimOf heeft u vragen of opmerkingen over de bestrating,

Flemingstraat 55

in

in

gebouw

Pluspunt,

hij

op

zijn

knieën

zei

zijn

de aan-

arts.

Sponsorloop
is

niet nodig;

geopend

de

koffie staat klaar!

Alle

dag

in

schoolkinderen van

de Mariaschool lopen
ig

zijn.

roep doen op de aanwezige

"ja".

Zandvoort.

Gemeente Zandvoort
Vooraf aanmelden

lig

vrij-

maart een spon-

De

het

post,

meteen

links

Rotondegebouw

aan de Strandweg

Juttersmu-ZEE-um)
te lef on isch

(bij
is

het groente-, fruit-en tuin-

is

deze compost

geschikt voor alle tuin planten. Vergeet vooral niet een

legitimatie

mee

te

nemen

het

want anders gaan echt de

ook

4 compost zakken uw neus

bereikbaar

voorbij.

wO

do ey

Heeft u onlangs het televisieprogramma

RADAR over testamenten gezien?

Dotaey Zand voort

Wilt u weten hoe u door een
tweetra psmaking het betalen

van erfbelasting kunt

uitstellen,

neem dan contact op met

NAGELSTYLING
DE SALON

Van der Valk c
jwart
^T
ssen

ACTIE

Notan

Nieuwe set uv acrylnagels. de
hele maand april voor maar

.

€35.=
Bel voor een afspraak met Charlotte
023-5716841

van den Raadt 0641949594

VOMAR VOORDEELMARKT ZANDV00RT:

IEDERE

ZONDAG

Prettig

Pasen met Pip Studio

in

Zandvoort!

GEOPEND!
VAN 10:00 TOT 17:00 UUR
'£333
Voordeelmarkt
Vomar Voordeelmarkt

•

Celsiusstraat

192

•

Zandvoort

Wekelijks veel interessante aanbiedingen

Nog geen ZandvoortPas 2010? Ca dan

GRATIS

met uw ZandvoortPas

snel naar pagina 12 en 13 en vraag

hem

aan!

Pip

Shopper

nummer

Zandvoortse Courant

weer twee weken naar Zandvoort.

de

in

Week van de Zee

en de week erna zullen een aantal voorstellingen worden

met

verzorgd,

als

absolute klapper de Prominentenavond

een groot aantal

stelling zal

kinderen degelegenheid

gen

om

krij-

speciale circusacts

acts

in

te studeren,

acts en misschien wel acro-

het circus getraind

baten en goochelaars.

avond wor-

die

speci-

in

BarBattle-7e ronde: Team Mickey's

Classic Concerts

2i

in

toegankelijk

maar op

de middag/avond van de
voering

zal

uit-

een kleine entree

Ondernemersavond
Aanvang 19.30 uur

De grote Prominentenavond

weer hetzelfde van opzet

zijn als

die succesvol Ie van vo-

rig jaar, alleen zullen

anders

de acts

Zandvoorters

zijn.

meldt

u

Ook de jeugd

mee wil doen wordt
kelijk

lefoonnummer:o6-22237788.

willen zijn? Tijdens die voor-

of bedrijven

aan dacht

zijn

voor

Praktijk
"Bijna

twee

jaar geleden startte ik

worden

Opening Strandseizoen -Juttersmu-ZEE-um

28

Circuit

aan de Swaluestraat

niet

genoeg. Het beste

vier afspraken vlak achter ei-

kaar te maken,

mijn vele behandelingen op het terrein van onder andere
ik

nu graag de aandacht vestigen op

Colonhydrotherapie", zegt therapeute Ingeborg Engelsma.

om

is

waarna een

om

evaluatiemoment volgt

gelijkte reageren. Dat kan

bij

borderline,

behandeling eruit zou moe-

gebrek aan energie of een

ten zien. Een behandeling,

verminderd

moeheid en

libido kan

een

waarbij continue iemand

darmspoeling voor herstel

aanwezig

van het natuurlijk evenwicht

drie kwartier

Belangrijk

pijnloos.

om te weten

is

dat

uw zorgverzekeraar geheel of
alle

lijkheid:

duide-

colonhy-

drotherapie

is

een

gedeeltelijk tot vergoeding

overgaat. Er

is

tevens geen

verwijsbrief nodig.

darm kan namelijk
groot 'aanbod' niet
alle afvalstoffen

bij

.

altijd zelf

Heel meel plezier
hij

effectief

doeningen: diaree (acuut
of chronisch), verstopping

weefsels van het lichaam

Patty Brard enkele

(obstipatie), hoofdpijn, mi-

ken hiervan

opde

bij

zeer veel aan-

onderde

graine,slechte doorbloeding

ook het concentratievermo-

van huid en ledematen

voorbeeld koude voeten),

gen, het geheugen en de
stemming worden hierdoor

huiduitslag, psoriasis, acné,

vertroebeld.

gesprek bespreekt

ziekten aan hart- en bloed-

duidelijke brochure

Engelsma uitvoerig de voe-

vaten (hoge bloeddruk en

het gehele proces uitvoerig

therapie, waarbij de dikke

dingsgewoonten van de

toegelicht.

darm over de gehele lengte
met water wordt gespoeld.
Dit water komt uit een spe-

ënt, waarbij duidelijk

Colonhydrotherapie

ciaal

apparaat

via

is

een

een canule

de darm binnen en wordt

ookweer

afgevoerd.

Aan

begin van de dikke darm

een

klep, die er

het
zit

voor zorgt

dat geen stroming ontstaat

televisie vertoon-

de behandeling!

(bij-

cli-

spataderen), slechte verte-

wordt

ring en andere darmziekten,

hoede restvan het spijsverte-

zoals spastische darm, di-

ringskanaal ondersteund kan

verticulitis.

worden

om

een goede

Astma en andere

reini-

longaandoeningen, stofwis-

ging te bewerkstelligen. Het

selingziekten zoals reuma,

aantal behandelingen hangt
af van de klachten,
als er

ten

want ook

geen specifieke klach-

zijn

is

één behandeling

artrose, vetzucht, suikerziekte,

maar ook hormonale

In

een bijzonder

10,-

op de eerste behandeling.
Ingeborg Engelsma, Swaluestraat
/

"Veel liefs

3,

Zandvoort.

06-51272174.

op

Hoera! Hoekstra!
is

25 maart

1930 geboren,
dus gaaf ze de

80

scoren!

Tel.

Meer

Kusjes van allemaal

www.

informatie vindt

king zijn tevens gebaat

natuurgeneeskracht.nl.

u

®

Wataóe/ln en Sara

iiny

welkomstkorting van €

574.6725

gezellige jaren!

wordt

Ter kennismaking krijgt u een

stoornissen en blaasontstebij

met
metjan

T&audair hy, Sara en

Hopen ap iwg meel meer

ra-

invloed,

Tijdens het intake-

jaren geleden

Wend^

c4l 2 jaar werleen wij

er in het lichaam gifstoffen

reinigen en roept

is

Lieve

op de juiste

wijze afvoeren, waardoor

atieopmet dedoor

Een hoge darmspoeling

en een pootje van Boomertje

een

geen enkeleassoci-

het lichaam te

Hartelijke felicitaties van
Karin, Bas en Bogamila

zorgen. De zeer belangrijke

worden opgeslagen. Dit proces wordt zelfvergiftiging of
auto-intoxicatie genoemd.
Niet alleen de organen en

geweldige manier

Coby 80!

deze lichame-

ongemakken, maar ook

terug de dunn

om

SPOTLIGHTS
23 maart wordt

niet alleen
lijke

sie,

is

saloon.

strand en centrum

Godallemachtig:

na te gaan hoe de verdere

en

Circuit,

colonhydrotherapie. Echter

een burn-out, depres-

duurt ongeveer

-

VW Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Let op:vol=vol!

van de dikke dan

Voor

Run

bij

bij

is,

-

de Klikspaan. Aanvang 20.00 uur

Natuurgeneeskracht

mijn praktijk als natuurgeneeskundig therapeute. Naast

gesprekstherapieën wil

uitdruk-

WV Zandvoort

27

in

uitdruk-

Joyce Koning-Hoezee via te-

gemeente, brandweer,

zal er extra

8e ronde: Team

Bar Battle

gevraagd zo snel mo-

en hun gasten, maar ook
teams van bijvoorbeeld de
politie

Sunparks Zandvoort aan zee.

-

die

onder het motto: Had je ooit

een Jeugd prominenten avond

40-jarigjubileum,

de Duinen, 15.00 tot 17.00 uur

Mutated Minds- Live optreden in Yanks
Aanvang 22.00 uur, toegang gratis

zichdanzosnel mo-

gelijk aan.

wel eens een circusartiest

zal extra in

in

26

voor het hooggeëerd publiek,

de schijn-

Niet alleen de Prominenten-

Huis

in

plaatsen voor beide avonden.

werpers worden gezet, ook

avond

me.

25

heeft slechts een aantal

met een groep wilt optreden
zal

Fa

Musyckcamei

aanvang 15.00 uur

ANBO Zandvoort -Viering

directie van circus Rigolo

Alsu nu een solo-nummer of

gevraagd worden.

kerk,

25

receptie

De

Die Haerlemsche

-

de Protestantse

23

ale kinderacts. Die trainingen
zijn vrij

in

Aanvang 20.00 uur

ook

door de medewerkers van

de week vooraf-

In

18

melden, worden gevraagd

om

den de aangemelde kinderen

publiek.

maart 2010

kehj< uitgenodigd zich aan te

weer aan de hand van de
medewerkersvan het circus.
Gedacht wordt aan nummers met dieren, jongleurs

te vertonen voor het grote

gaande aan

op 18 mei.

18

11

EVENEMENTEN AGENDA

komt weer naar Zandvoort

Circus Rigolo

Het bekende circus Rigolo van de familie Hoezee, komt

J>

DONDERDAG

Fysiotherapie Zandvoort Zuid

MAART

25

BAR BATTLE
IN DE KLIKSPAAN!

B.E.

van Landveld

K.M. Latte

EJ.MjLVemooy
Op

maart 2010 opent de

23

praktijk voor Fysiotherapie Zandvoort-Zuidzijn deuren.

Wij zetten de praktijk Overpelt van de Zandvoortselaan 10 voort op de

PATRUZENSTRAAT10
Wij bieden

o.a:

• Fysiotherapie,
•

NIEUW

•

Nieuwe
alwaar

ZiM

(wy)

iM

in

manuele

therapie, kinesiotaping en lymftaping.

Zandvoort: manuele lymfdrainage.

gelijkvloerse praktijkruimte
u terecht kunt

met oefenzaal voor

op werkdagen van 7:30 tot 20:00

Behandeling op zaterdag

is

revalidatie
uur.

mogelijk.

Fysiotherapie Zandvoort-Zuid
Patrijzenstraat io

2042
t:

CM

Zandvoort

023-5715900
fysio.zandvoort.zuid@gmail.com

Leven
Kom

bewegen.

is

en geniet van het Zandvoorts Juttertje dat geheel
om 20.00 uur wordt onthuld in de Klikspaan.

in stijl

"Boudoir by sara

Geachte ondernemers
Voordat u

liet

weet

is

het niei

'De

dus zorg er voor dat n er weer helemaal klat

voor een nieuwe
fT-shirts, polo's,

outfit

van

uw

9^u
die

personeel

overhemden, schorten en nog veel meer)

nieuwste trend op
bij

'Boudoir

uw nagels

zonder af

te

bij

nagetfjebied'.

Sara het 0'PI >l\\iu!ii

i.Ji'1

Systeem. 'Deze gel is

beschermt en sterkjioudt zodat uzo nagels kunnen

breken 'Men zal zelfs niet merl^.n
.

want de :\^iumgel

is

datu een

bijna identiek als een ijezoone nagellak

1

(bedrukken of borduren? Geen probleem)
de cel ƒ ik' mooie

ijlaus. 'De qel blijf t

natuurlijke uitstraling en degel

prachtig op de tcennaads en

reclameartikelen en leuke gadgets
gaat

U

toch zeker ook lekker shoppen in

uw eigen

r

Prijs

is

blijft

wel

-^

sterk^

tot?zoei\en zitten, het hei

duurzaam

zitten.

29,50 euro
,'H

Gemeente?
.^i.li[fï«Ti|

MAKKELIJK, SNEL EN
TEGEN SCHERPE PRIJZEN

en soepel. Ook\

dan zoel zo een 8 weken

Nieuw Unicum

u

Jj

»

groeit! Nieuwsgierig?

Kom

naar onze

OPEN DAG
op zaterdag 20 maart van 11.00-16.00 uur
Relatiegeschenken

&

Reclameartikelen

Vondellaan 30-3, 2041
Tel.

BD

Sluit

Zaudvoort

-Fax 023-57 185
info@exprom.nl — www.exprom.nl
023

Ook uw

-57 201

69

adres voor het

komende

23

WK!

uitgebreid assortiment aan oranjeartikelen

CL

aan

bij

de uitgebreide rondleidingen bezoek

nummer

Zandvoortse Courant

Nieuwe raad

Ondernemersavond

geïnstalleerd

in

maart 2010

18

11

Sunparks

Donderdag 25 maart organiseert de Ondernemersvereniging

thema van de avond, wordt

de nieuwe Zandvoortse gemeenteraad geïnstalleerd. Onder grote belangstelling werden

Zandvoort (OVZ) een ondernemersavond

ook bekend gemaakt. Uit

de nieuwe leden dan wel door een belofte, dan wel door een eed door burgemeester Niek

Sunparks.

Vorige

week donderdag

met nog 398 andere gemeenten

tegelijkertijd

is,

in

Nederland,

De avond

zal

geheel

in

in

het hotel van

het teken staan van gast- en

dit

onderzoek komt ook de

meest klantvriendelijke onMeijer, voor

hun nieuwe 'baan' geïnstalleerd.

klantvriendelijkheid. Een ieder,

lid

of geen

lid

van OVZ,

van

is

harte uitgenodigd.

dernemer van Zandvoort
naar voren. Nadat netwerk-

koning Charles Ruffolo een

De avond begint

om

19.30

teren.

uur met een inloop en foto-

Meijer

presentatie van het 'onbe-

Burgemeester Niek
een blik werpen op
De uit-

zal

het nieuwe seizoen.

presentatie heeft gehouden,

wordt de avond rond 22.30
uur afgesloten met een ge-

Aanmelden

kende' Zandvoort. Willem

komst van de 'mystery' stu-

zellig drankje.

Reimers, bekend van de tv-

denten, die de Zandvoortse

voordeze avond kan dooreen

om

ondernemingen anoniem

e-mail te sturen naar info@

20.00 uur de avond presen-

hebben beoordeeld over het

ovzandvoort.nl.

Herman de

kok

Bijker, zal

Introductie MS-op-af stand
werd woensdag

Eerst

scheid

af-

genomen van drie
Omdat zij

'oude' raadsleden.
al

meer dan 12 jaar als

raadslid

actief waren geweest, werden
zij

Koninklijk Onderscheiden.

Daarna werden de geloofsbrieven

orde bevonden

in

en stond er donderdag dus

meer

niets

weg

de

in

voor

stalleren

van de nieuwe leden.

de nieuwe leden van de raad

Meijer vindt dat belangrijk

Zorginstelling

om

waardoor de procedure wat

MS-Anders

de komende vier jaar aan
in

het belang

lang werd. Na de felicitaties

va n Zandvoort. Bu

rgemeester

van

de slag te gaan

alle

aanwezigen

in

vangst te hebben genomen,

raadswerk van groot belang

was

is

om

van Zandvoort

er

onder het genot van

een hapje en een drankje de

"iets

over tot het hoofdelijk

hij

gelegenheid

om

met

begin maart 2010 gezamenlijk

het project MS-op-afstand gestart. Via internet

het nu

is

mogelijk

om

met Multiple

patiënten

Sclerose (MS)

Nederland te ondersteunen en te begeleiden

bij

heel

in

de beper-

kingen die de chronische ziekte met zich meebrengt.

diagnose

MS hebben

gekregen. "De patiënt kan

aan de verpleegkundige
informatie vragen die
als

hij/zij

gevolg van de ziekte on-

dervindt. Alle medische ge-

nader met

gevens

elkaar kennis te maken.

in-

die de

advies, ondersteuning en

ont-

Niek Meijer stelde dat het

mooiste maken". Hierna ging

Nieuw Unicum en patiëntenorganisatie

zijn sinds

te vinden

zijn

in

het

persoonlijke online dossier

van de patiënt." Naast deze

systemen

is

door de behan-

delaars van

Nieuw Unicum

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niel

eens

is.

hard gewerkt aan het vul-

De redactie behoudt zich het recht voor

len

van de kennisbank voor

de zorgverlener. Via zoek-

methodes kan de verpleeg-

Geachte redactie.

kundige informatie vinden
over bijvoorbeeld vermoeid-

Hiermee reageer

ik

op de ingezonden brief van Erik van Nes. Ik

woon

in

Flatgebouw Rotonde en
heid, pijn,

ben daar voorzitten van de Raad van Overleg en net

als

endenen namens Kón Verenigingen van

Eigenaren resp. de Belangengroep Bewoners Zuid boulevard (BBK)

in

tie.

Leesbare Kust (BLK). afgevaardigd.
door Nel Kerkman
bleken enkele polifeke parijen niet bereid

j.l.

een fout

i.p.v.

in

de voorliggende APV. daarin stond

oneigenlijke wijze

een

beleid swjzg

:

oer

"drie inccerrele

inrichting" vermeld,

n.l.

mag geen venwonderng wekken. Het BLK vroeg
heb

festVte -en per deelge:

e corrigeren.

van 18 tof 108..! Dat werd pas

door een reparatie- amendement voorkomen. Dat zoiets

diezelfde reden

_

Een poging om op

Tg vast te stellen die zou leiden tot een enorme toename

van het aantal incidentele festiviteiten

om

mij

bij

in

tweede

instantie

de bevolking een reactie oproept

opheldering omdat

ik

raadslid ben.

_

ik

mij onthouden van enigere' be r openheid b j de flyerccfie

Om

van het BLK.

:

enOPZ.diehet ook door BenW ontraden besluit

wilde

voorkomen,

niet

wel.

worden "aangesproken'

Omgekeerde

wereld..?

Het belang van burgers vertegenwoordig
die

belangen

strijdig. Juist

dan

ik

net zozeer, als dat van ondernemers.

een zorgvuldige en evenwichtige af weg ng

is

tegen het belang van de vele honderden burgers
daarbij

in

niet alleen
in

het

niet.

Net

het recht,

als Erik

die

in

plicht

zijn

Een onvoorspelbare ziekte

met een

grillig

verloop die

het leven beïnvloedt.

de ziekte met

zich

mee-

brengt, roepen veel vragen

op

bij

de patiënt en zijn/haar

mensen
meerd

die

zijn,

leert dat

goed geïnfor-

beter kunnen

om-

het algemeen een hogere

dat raadsleden

niets

a an.

in

de

afgelopen jaren enorm veel
kennis verzameld.

In

haar

presentatie tijdens het mi-

nisymposium op
gaf
is

zij

rol als

Specialisatie

2005 verleende het

MS

volgen hoe de

was goed

MS

te

consulen-

computerscherm

te op haar

maart

persoonlijk advies gaf aan

computerscherm. Het opgenomen
advies kan de patiënt opeen

niet alleen voor

11

de

circa 75

met een progresvorm van MS in Nieuw

patiënten
sieve

Unicum. Momenteel hebben

we

de aanwezigen hoe

grote schermen

aan: "Onze expertise

al schriftelijk

de patiënt

via zijn

later tijdstip bekijken

op

luisteren

zijn

en af-

computer.

en telefo-

met patiënten
die niet aan Nieuw Unicum
gebonden zijn."

Voor meer informatie kunt

MS-op-afstand
Op het minisymposium

wikkeling

nisch contact

contact

vrouw

u

opnemen met me-

D.

Koop,

manager

be-

handelzaken en productont-

kwaliteit van leven ervaren.

Eind

De Favaugepleln 21-71
2041 TN Zandvoort

di-

hebben om voor ieders belang op te komen. Dat men

een bepaald gebied woont verandert daar

Bnuno Bouberg Wilson

De

agnose en de beperkingen

gaan met hun ziekteen over

vereist.

feit.

de

MS-op-afstand werkt. Op

Afgezet

van Nes gaat men vaak voorbij aan het

maar ook de

Soms

in

patiënt,

van den Berg, heeft

die het cen-

de kuststrook wonen, valt mijn belang

;

Zwijenburg, MS-consulent
en Eric Kalter,

MS-verpleegkundige Coby

immuunziekte

omgeving. Ervaring
wordt geacht op te komen voor de belangen van de samenleving van Zandvoor

behandelende team, waaronder de gespecialiseerde

Multiple Sclerose iseenauto-

trale zenuwstelsel aantast.

die

Tekenend dat partijen d e ceze reac-ie uitlokten door Erik van Nes

Elk raadslid

Aan het eind van de mid-

dag demonstreerden Joke

Tijdens de raadsvergadering van 16 februari

bied' abusieveljk "drie festiviteiten

stemming, slapen,

energie en warmtetoleran-

het Bewonersplaform

duidelijkte

E ric

ver-

Ka Iter, artsen

bij

Nieuw Unicum

en tevens projectleider van

MS-op-afstand,

tel.

5761212.

Tijdens de open dag op 20

Fonds aan

uitvoerder van het project, de

Nieuw Unicum de status

verschillende systemen en

maart

hoe men

voor meer informatie over

Nationaal
van

MS

behandel- en on-

dersteuningscentrum. Het

tact kan

via internet in con-

komen met mensen

dit

is

iemand aanwezig

unieke project.

J>

1

e
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Strandpaviljoen

Tel.:

.

ZANDKORRELS

1

Tel.023-5717580

Behang- en schildersbedrijf
Arnold Nijkamp

Op onze ouderwetse manier
Goulashsoep
Vissoep

3 soorten vlees

-

Zeebaarsfilet

-

achter het klavier
www. wa p en vanzan dvo on

BOOITl

te Zandvoort

'•

"^

zondag 21 maart
vanaf 15-00 uur
zit MarjaVos

A.s.

-

-

Tel/Fax 571

Palacinka of

Palacinka

€10,50

nl

Als brunch, lunch of diner.

023-8223780

Graag

Geopend van woensdag r/m zondag

De gehele week

tot ziens, fam.

uw

I

a

cszznmsi

voor particulieren en ondernemers kleinbedrijf

Witte Veld 56, 2041

GB

te

31

Ekittywillemse@planet.nl

www.arnoldnijkamp.nl

Zandvoort. Diabetische

Kabel-internet/adsl

worden vergoed door

en reumatische voet

bij

alle

zorgverzekeringen.

PC-PROBLEMEN. Advies en
aanleg (draadloos) netwerk.

Gezocht:

Ook avonden/weekend.

voor enkele ochtenden

Rep-it, totaal service

voor

de week een goede

in

computergebruikers.

schoonmaakhulp.

VERGADERING,
CLUB OF PARTIJ

Hotel Anna,

U DAN EENS PRATEN MET
v.d.

/vlet

MIJ!

BOVAC

Lid

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVIDSSTRAAT 17
47MOB. 06-10792723

garantie en KvK.

Max
tel.

en NAP.

Planckstraat 44,

5730519

06-53498304

/

www.trade-ard.nl

5714674

tel.

Autobedrijf TradeArd.

Moolen

TEL. 573 14

oefengroep

Start

gebaseerd op filosofie
Louise Hay. Oefengroep
start eind

Zandvoort

in

€

12 lessen a

Beautysalon

Zaterdag
20 maart

Biuijs
Let op

...

.

Live Muziek

\
~

Specialist voor al

tel.;

025-57

2/101,

2041KL Zandvoort.

aanschaf boek

-

19.00 uur

Tel.

5720108 of 06-48318230

L.

Paap 06-51815360

elastische kousen, hulp-

middelen, braces, diabetes

OOiO

in

avonduren,
7,50 per

les,

18,50.

Voor

silvysunshine@hotmail.com

Behandeling volgens

Woonruimte gezocht!
Werkende dame met
2-kmrwoning

Zandvoort of omg.

in

Aanmeten therapeutische

Evt.woningruil

hebeen kmr
woning met grote tuin,

mogelijk,

sokken, ver band pantoffels,

uw bloerawerKen.

maart

a€

06-40610780,

info: Silvy

kat zoekt

16.00

Mainsfream Jazz Comba
HaltestraatÖ Zmtdwort

MYRNA

Van Speijkstraat

afspraak, ook's avonds.

2

Mooi zonnig Pasen

023-

023-5719666 of 06-44696001.

KOMT

Zandvoort.

/

EEN BRUILOFT, FEEST,

Ab
T 023 573 92 72 M 06 45 30 45

06-52461796

Tel.

5715921. Bilderd ijkstraat 22,

door.

ZOEKT U RUIMTE VOOR

Administratie en
belastingaangiften

de

in

voet- en nagelcorrectie.

schilderswerkzaam heden

Boom

Gemeenschapshuis

Administratiekantoor!

Gespecialiseerd

2 59

behang-, wit- en

installateur helpt

50

Pedicure Beata Visser

diabetischeen reumatische

72

31

Mobiel 06-54 2D 4
Vooral

ik

1

huur350,-

slechtziende artikelen,

Tel.

06-19037863

agenda's, webboxen, enz.

ZANDKORRELS INVULBON

"Het laatste Uur"

Auto kopen of verkopen?
Een dure reparatie,

onderhoudsbeurt,

Met ZandvoortPas

korting op een zandkorrel

Het kan
Bel

Particuliere zandkorrel €7,50

Met ZandvoortPas

APK

1

altijd

Patrickvan Kessel
kijk

worden??

Nagelstyliste

4

De opleiding tot
nagelstyliste begint

met de

particulie re

voorwaarden

(exd.BTW)

Deze bon

2)

In

De

in ge-;

loten

-

in

Schrijf je

bij

in

via

imet p ivf!

o:""it:-:': i.eli.l)

afgeven

of bel 023-5245005.

ZONDAG
-lezende week.

WIJ kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade

van welke aard dan ook. ontstaan door verkeerde of onjuiste Inhoud
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.

Uw

uurtjes. Tel.

woensdagmid-

06-5064 3483

Italiaans leren?

Professional geeft
les. Tel.

5719632

28 MAART:

(bedri]fs)naam

UwZandvoortpasnr.

RUNNERsfr
Zandvoort

Q.

oppas(oma)

12.00 tot 14.00 uur

WPBkdj]isleeitsbrnene!l!e!ettsrafspaSe!n<renapart>Ja^plaab<rn

18

pl:-;-.:;:ing

dagvan

bij:

redactie van de krant, Kleine Krocht 2

maandag 11.00 uur betekent

Gezocht:

Haarlem.

www.abnails.nl

9

Bruna Balkenende, Grote Krocht
levering voor

hetlaatsteuur@live.nl

vooronze zoon van 8jaar

en incidenteel voor andere

gratis

introductie avond
A.B.Nails

8

ki

;- v--!o|.>

6
7

zakelijke Zandkorrel plaatse

1)

Info:

oud. Vast op

de €500,5

maart

op

lieve
3

21

23.00 uur ZFM-radio

www.zfmzandvoort.nl.

www.autoverkoper.nu

2

Geen onroerend goed of auto's
Geen goederen met een waarde boven

ZAKELIJKE ZANDKORREL €12,50
Met ZandvoortPas €10,-

zondag

om

met het verhaal van Mieke
Powers-Reuijl. Live via

goedkoper!!

06-55383624 of

€5,-

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst
onderde volgende voorwaarden:

of schade?

Circuit

Run 2010

nummer

Zandvoortse Courant
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Eva Scholten grandioos
Voor de tweede maal trad de Haarlemse zangeres Eva
Scholten op

Kunstwerk voor Darwinhof
Meer dan 30 bewoners van het nieuwbouwproject Darwinhof,

in

Nieuw Noord, maakten hebben gezamenlijk een

kunstwerk gemaakt. Tijdens drie workshops

hebben

zij

in

Pluspunt

tegeltjes beschilderd. Tijdens het openingsfeest

op 23 maart vindt de onthulling

plaats.

gebouw werd
2009 opgeleverd en
kreeg de naam Darwinhof.

van de tafel stond op een

hoge duintop het vroegere

Leuk initiatief
Het is best moeilijk om
zomaar een tegeltje te beschilderen, vooral als je nog
nooit een penseel hebt vast-

gehouden. Onder leiding
van de kun stenaars Mariene
Sjerps en Marijke van Gooi

werd de basiskennis

uit-

gelegd voordat de speciale
tegels

met keramische

verf

beschilderd konden worden.

Het thema was 'Zandvoort'
maar daar mocht natuur-

^^^B
tekst en foto Nel

Op de

van afgeweken worden.

Een

De Key 63 levensloopbe-

dame

wilde graag een

stendige huurappartemen-

op haar tegel en
met wat hulp werd het een

nieuwbouwproject

schitterende afbeelding.

Kerkman

waar vroeger baDe Duinroos stond
in Zandvoort Nieuw Noord
realiseerde woonstichting
plek

lijk

ten. Het

sisschool

is

een combinatie van ap-

olifant

Iets

verderop werd met

partementen, een kinder-

stippen een zeepaardje ge-

dagverblijf en een parkeer-

tekend en aan de overkant

Zandvoort. Het

in

is

weer een grandioos succes

geweest. Voor een vol café Oomstee

garage. Het

eind

deze zomer

zij

horen waarom

liet zij

gaan afstuderen aan het Amsterdams

zal

Conservatorium.

vuurbaken van Zandvoort.
Zo te zien was iedereen
zeer tevreden over haar/
zijn

kunstwerkje. Buiten

een mooi resultaat leverde
het onderling ook een geanimeerd gesprek op. Op
een ongedwongen manier
maakten de nieuwe bewoners contact met hun medebewoners die ze eigen lijk
nog niet goed kenden. Een

betere kennismaking

is

er

straks

in

toch niette bedenken?

naar voren komen. Een ste-

doorloop van Nes

compliment moet ook
gemaakt worden aan het

vig

De tegels worden

haar eerste optreden

Bij

een speciale oven afgebak-

onze woonplaats,

vormen dan een mooi
kunstwerk wat opgehangen
wordt bij de entree van het
Darwinhof.Langzaam maar
zeker wordt ook Zandvoort
Noord met mooie kunstwerken opgefleurd.

vorig jaar,

ken en

was

in

in

oktober

slechts een

handjevol liefhebbers aanwezig. Nu echter hadden de

kenners

'lucht'

gekregen van

adres van trompettist Joep

van Rhijn en

hem

is

Waar

plaats.

zeker op zijn

collega's van

nogal eens te hard wil-

len spelen in

de wat kleinere

het optreden en waren dan

etablissementen, speelde

ook aanwezig

Van Rhijn prachtig ingeto-

in

het kleine

jazzcafé aan de Zeestraat.

gen

zijn partijen,

werkelijk

een genot voor het

ZO£kplöötJ£
Nadat alleen Tom de Roode had doorgegeven wie de
persoon van de afgelopen keer was, werden

we

Ook

de ritmesessie met bassist

haarvader en

gitarist Evert.

Tom Kwakermaat en slagwerker Menno Veenendaal

Scholten weet

met

was weer van grote

le

het mede-optreden van

zijn

snel-

vingers de overige leden

klasse.

Kortom een grandioos con-

van de begeleidende band

cert dat zeker voor herhaling

dermate

vatbaar

te beïnvloeden dat

er schitterende

nummers

wel

bij

is.

Zorg dat u dan er

aanwezig bent!

door

mensen aangesproken, gemaild en gebeld
dat het toch zeker niet Dirkje Bakkenhoven was maar
mevr. Gebe. Zij was de vrouw van Jan Gebe, de vroegere
diversen

Stabat Mater
bij

eigenaar van de radio, tv en grammofoonplatenzaak
Discotaria aan deThorbeckestraat.Jan

oor.

Bijkomende plezierigefactor

was

Gebe was van

Kerkpleinconcert

Het Stabat Mater van Cian Baptista Pergolesi

onderdeel

is

1960 tot 1967 voorzitter van de folklorevereniging De
Wurf, zo gaf Freek Veld wisch onsdoor. Diverse leden van

De Wurf wisten wie het was, al leen dacht iedereen van
elkaar dat een ander het wel door zou geven wat dus
gebeurd

niet

kwam

is.

er later

Inmiddels dus wel en ook Tom de Roode

op terug dat het inderdaad

niet juist

hem hadden aangesproken
Gebe was. Vergissen is menselijk, juist
daarom vragen we van meerdere kanten om een reactie.
en dat ook diverse mensen

De foto van deze week wordt, den ken wij, een moeilijke.
In het archief van het Genootschap Oud-Zandvoort bevindt zich foto BLD01180 met daarop een Zandvoort
echtpaar. Wie het zijn, zouden we graag willen weten
dit

vastte leggen voor

later.

U kunt

uw

De

worden

zusjes Charlotte en Josefien Stoppelenburg

dan begeleidt door Die Haerlemsche Musyckcamer onder
leidingvan André Kaart.

was

dat het mevr.

om

van het komende Kerkpleinconcert aanstaande zondag.

bericht in-

Charlotte
('81)

uit

('79)

en Josefien

de eerste

prijs ('97) bij

Prinses Christina Concours,

voor het eerst aan vocalisten

Met

het Haydn

uitgereikt.

(alt-mezzo) en Josefien (so-

Jeugd Strijkorkest maakten

praan)

kwamen via

een goed

regionaal kinderkoor

in

het

Nationaal Kinderkoorterecht

en later

in

het Nationaal

ze als solisten een

tournee

door Amerika en op twee
Cd's van dit orkest kan

Jeugdkoor. Vaak vervulden

werking beluisteren.

de Mezgerstraat op

ze daarin de solopartijen. Ze

kwam

doorbellen naar Cor Draijer

o 6 -3

614 9717 (na t 9:00

mervermelden.

uur).

in

Graag

altijd

het foton

um-

zijn

gespecialiseerd

samen
los

zingen,

in

het

men

het resultaat van die sa men-

sturen per mail naarzoekplaatje@oudzandvoort.nl of
dit

het

Stoppelenburg komen
een gezin van profes-

sionele musici. Charlotte

In

2003

de eigen CD 'Unique

Harmonyof TwoVoices'uit.

maar zijn ook

van elkaar veel gevraagd

als solisten. Ze

behaalden

Het concert begint

uuren

is

om

14.30

gratis toegankelijk.

Jï

Voor

alle

ZandvoortPashouders de aan

-

.

yr^^JK'..S'1-B^W MjJj?

,

€ 25 KORTING

Heie maand maart voor Pas HOUDERS:

VARKENSFILET LAPJES
4 STUKS 5 EURO
kijk

ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

^toerkoop.nl

**DE

BODE"

Nieuwe

Medina Woninginrichters
Aanbieding voor de maand maart: Laminaat - met
10 jaar garantie - £ 13,95 per m' inclusief ondervloer

collectie

Riverdale

is

binnen

h/\

Pashouders $% korting

T (Vouw)gordijnen

T Vitrages
T Luxiflex
y Zonwering

Tapijt

Vinyl

TLamins

T Pirk.I

Officiële Pasfoto's

een 2e set
'Leuk Lachende"
Pasfoto's

Bestel

nu de ZandvoortPas 2010

fy$>

Halve

Achternaam + voorletter(s)
BetreffcO Nieuwe ZandvoortPas (€

7.50)

O Verlenging ZandvoortPas (esooj -Pasnr
Woonadres+huisnr.
Postcode

.

Telefoon

(Handtekening)
Betaling

dz^ïb% korting

CONTANT

i

n

Deze pas

met

31

is

geldig vanaf i januari

2

bij

Betaling PER

BANK

Voor

u thuis bezorgd.

Met de aangehechte tegoedbon voor
een Zandkorrel, kunt u op een door u

gewenst

£
II

tijdstip gratis

een Zandkorrel

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

voor pashouders

oio tot en

december 2010.

wordt, tezamen met een welkomstkado,

f

Tel:

al

uw graveerwerk.

023 B88775B

prijst

+

week

biedingen van deze

De,

Met ZandvoortPas 10% korting
op de gehele collectie,

£

Lijst
(in

Pashouders 10% korting!

m.u.v. afgeprijsde artikelen

van deelnemende bedrijven

alfabetische volgorde)

Winkeliers:
Bloemen aan Zee - Holtestraat
Bruna Balkenende

a

Grote Krocht

-

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Koene Qeaning Servies
TtCS
10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Kaashuis Tromp

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

-

Grote Krocht

Slagerij

Horneman - Grote Krocht

Slagerij

Vreeburg

-

Haitestraat

Verzorging en vrije
Autobedrijf Zandvoort
Circuit Park

HARoenmo

Foto

Menno

Massage

Voor Pashouders

10% korting

-

tijd:

Onnesstraat
nesstraat

K.

Zandvoort -Burg.
Gorter

Rosa

bij

-

Piony's Haarwinkel

-

v.

1

AlnhpncÏMnf
Alphenstraat

Grote Krocht

www.massagebijrosa.nl
-

Kosterstraat

op onze daghap

Toerkoop Reisbureau

Mode en
C

lil..

I

Bibi for

Grote Krocht

Kinderkleding

Belli E Ribelli

<,.:

-

1

trends:

Shoes

Blitzkickers

-

-

Haltestraat

-

Kerkstraat

Haltestraat 61A

Graveer een keer- 023-888 jj 58
Sea Optiek

Corio o* - 4t> o? atf 14
ww>v.nijiMMrtillro**Jil

Wonen
Avenue
Officieel

SIKKENS dealer

-

Haltestraat

en onderhoud:

Living

& Giving

-

Kerkstraat

De Bode woonaccessoires

-

Kerkstraat

Voor ZandvoortPashouders
is er

|

een leuke verrassing

Koene Cleaning Service - 06 1432444

Medina woninginrichters - Haitestraat
Mariene Sjerps Internet
Versteege's IJzerhandel

-

-

06

,

Pakveldstraat

Horeca:
Autobedrijf Zandvoort

Top

Hét APK keurstation

O

3!

Harocamo

-

Kerkstraat

gram vleeswaren

Snijworst +

Het

Wapen van Zandvoort

eten en drinken

Gebraden gehakt

Rauwe ham
UREFBLHrj&fn

€3,25

Gasthuisplein

Mollie&Co Restaurant- Verlengde

Haitestraat

www.autobedrijfzandvoort.nl

il

Take Fiveaan Zee Restaurant -Strand nr 5
Za ras, Café Restaurant -Haltestraat

-

J

SFrietPlazaO

IS

(J

NU OOK OPEN
ZANDVOORT!

1

MOTORRIJSCHOOL GOEDE

IN

éife

FrietPlaza

880fflFlET$ftUSEau$ HUfjV ?

OPENINGS ACTIE:
Zakje

Vlaamse

'.'enij

• In Zondva-ort opstappen.
•

fiiet

's
'&

€1,inp[

Kerkplein

gr.Ttii

1

IA

morgens beginnen
middags geslaagd.
op scooters van de rijschool,
de super lage prijs,

• Les

• Informeer naar

WUï reur kswc

D23 5714420

2042 JH Zand voort (centrum)

MÉHHMmnlTMitti^in
|

www.gaede-rijschool.nl

u een folder, flyer of brochure in heel
Zandvoort en Bentveld verspreiden?
Laat dat maar aan ons over!

Wilt
NOOIT MEER AFSCHMINKEN

tarieven |
Zeer voordelige
Bijzonder goede dekkingj

"^^^
i

ini eke

nabezorging service

Courant]
^gevouwen in de Zandvoortse

Hei

is

™w dji SMt'l'Bt c* * ai*
1

-Si

ZHiiraai

iï

£• iTUt *£• £«tf MOVafWu 1*4.1 wtJirf.«3t^*-7
ar.hin

Van idee tot uitvoering:

ook altijd
wat in Oomstee..!

Er

..c,l

ifiwü'w

ripfii&f^ t'jn

dU

r.«rr&^-.ir**i

,

.ttoiMi

Kiri^B*-

Al» fJC*«J*vi

bMW b

de

kunnen

W(

in

MMH tft

ptfM>

irMrMrl

p
.

9

.:,

~^^*"

Café Oomstee
:eeT
-

"Sport is

0ZANDVOORTSE
Courant

Voot meer informatie mail naar
gillis@zandvoortsecourant.nl of bel

06 46046026

Q?3 573/1? ?7-

goed voor lichaam en geest"

www.sportinzandvoort.nl
CL

u verzorger^

mt-mm-

Jijj wpnrf^n

Wljü'J^**¥>r'il^44n"rHirJiiij-d*fftiquiK:*A
£#UA>I{1J£I

wij voor

ip*r

rsfli'ii»;vitiuj.i:* *ii

.ïvTinn».-. j-j.t.,1 Jim»*iffl.

|

drukken
ook het maken en
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Pesce Fresco

Dorpsgenoten

door Erna Meijer

DickToorenent
Een heel gezellig gesprek heb

deze week gevoerd met

ik

Dick Toorenent, die je

met

noemen!

Haarlem geboren

Hij

1937

is

in

recht een levensgenieter kunt
in

een gezin met

nog twee broers. Na de lagere school ging Dick naar het Logymnasium. Doch na driejaar bleek

rentz

een test dat

uit

meer geschikt was voor de handel, waarna

hij

hij

de HBS-A

Dirk

v.d.

en dat

Naast voetbal heeft Dick veel getennist
Zandvoort en ook de golfsport

geworden. Samen met
beiden

heb

diensttijd

de geneeskundige troepen

bij

gesolliciteerd

ik

ik

op een gegeven

kreeg

ik

ik

moment over.

hoekmansbed rijf van

wat meer

de beursen dus stapte

in

zijn

al

jarenlang

'De grijze plaag', een

mag je

man

Ben,

&

kwam

Dick

bij

h et

in

zijn

onder meer golfreizen voor

ik

hij

zijn

om

sowieso

de

van ex-co!lega;één keer per

zijn

ding want

maand op de golfclub
maand luncht hij met

een groepje andere eveneens oud-collega's

zelf

DGK genaamd

ervari

imrak;

de

s

grootvader van onze plaatsgenoot

Afgelopen week vond de feestelijke opening plaats van

(De gevulde koek) op het

met 20GB (gedaan en bieden,

de visspecialiteitenzaak Pesce Fresco
Richard de Wette {33) en

ik

rige leeftijd,

een drankje genuttigd terwijl op de

mede door

'wrong

hole'

wordt gespeeld.

Samen hebben

57-ja-

Aan de deskundigheid van
het echtpaar op dit terrein

en één kleinzoon.

te stop-

"Ik

vier kinderen heeft uit

te

huwelijk en

een rode draad door
is

nog steeds

zijn

ik

twee,

is

heb echter

genoemde, ook gebakken, vis-

ren actief

DIO,

zelf als

zijn leven.

Met name voetbal

grote hobby en
hij

hij is

bij

het

prestatie, en later

in

bij

Amsterdams

onder andere RCH,

Onlosmakelijk

amateurelftal, mijn

Labradors was, werd

hij

via

bij

Dick

zijn

verwezenlijken. Een van hun

Tycho

(6),

me-

echter een heel andere

ning toegedaan, want

opa

worden op verzoek

zijnvierde

de Hongaarse Vizs la

In

middels

is

geweest, de Aleichem Boys,
zijn

ik

een

saus, crabscharen,

laatste regels

wat

ik

niet lang

ik

nog een

luidden:"Voorderestwas

heb volgehouden. Van een

voetbalteam van Sportingclub Zandvoort van Dirk van der

angryyoung man ben ik nu een stuurse oude man geworden, die niet meer zal veranderen." Ik kan hier alleen maar

Nu Ift werden

aan toevoegen, dat

schot de bijnaam Der

Bomber

had, en het zaal-

vele wedstrijden en gezellige, grote toernooien

ges pee ld. Juist doordat Eg

hem

attent

maakteopdeclubvan

ik

het totaal niet

met hem eens

ook een ge-

degen opleiding

ren, zoals

krijgt

al Ie

te lonken

de

in

Vanzelfsprekend

zijn

sa lades en sauzen huisge-

maakt. Hun werkwijze
pel:

nen

zijn.

Het motto van Pesce

Fresco (Italiaans voor verse
vis)

is:

'Onze keuze

En daar

is

is

reuze'.

geen woord teveel

is

sim-

werken met

uitsluitend

verse kwaliteitsproducten!

Neem

eens een

op de

kijkje

zeer goed verzorgde en duidelijke

website www.pesce-

fresco.nl en u zult versteld

staan van de vele (bestel)

van gezegd.

mogelijkheden,

zelfs

door het

Integendeel!

Afhaalpunten

OZANnVDfllLTSF
rV>i.H.-tNi'

De Zandvoortse Courant wordt hui s-aan -huis verspreid.
Mocht het onverhoopt een keet gebeuren dat u de krant niet

•
•
•

PC on TV

vitrines.

ijs

ben.

heeft ontvangen, kunt ubij de volgende afhaalpunten terecht:

Radio Stiphout
Grote Krocht 34 Zandvoort
www.radiostiphout.nl

de

scampi en vongele,

op

team van enthousiasme
om de klanten zeven dagen
per week van dienst te kun-

Er

Radio Stiphout

om

kneepjes van het vak on-

liggen

der de knie te krijgen, bruist

is

een groot assortiment

aan verse

IMu bij

rivier-

kreeftjes of zalmrolletjes).

ker Richard, die

hij

dit ras toe.

van het zeer prettige gesprek kreeg

waarvan de

lieve baby,

Mexicaanse

Andere schaal- en schelpdie-

Samen met medewer-

in

in

wil

hij

bij

staan!

het

hond van

mailtje,

is

zelfs
blijft

kaviaar, sashi mi, ta pas (denk

aan garnalen

de viskraam

alleen

een collega geattendeerd op deze

prachtige en ook voor kinderen lieve honden.

Ter afsluiting

vlammend

die

opengemaakt, en dat

wordt dat

hetveteranenelftal van H FC." Met

dertig jaar secretaris

helemaal koosjer, maar waarin ook Eg Poster dankzij

Pesce Fresco

u bij

ook terecht voor oesters,

thuis vaak een lastig karwei,

jacht honden. Aangezien er destijds een wachtlijst voor

een vurig suppor-

allethuiswedstrijden bezoekt. Dick:

stoppers pil gevoetbald

debefaamdein 1964 opgerichte voetbalclub De Beurs bengels,
hij

soorten kunt

en hebben nu hun droom,

verschil echter verkleind tot 7-3."

D'ck Toorenent

waarvan
niet

zijn

Sport loopt namelijk als

twee seizoenen

hoogste

Burg,

deze branche

een eigen viswinkel, kunnen

fijne

heb

v.d.

in

een eerder

de stand nu

7-2 voor mij! Binnenkort

toe tot het

reisbureau FairwayGolf, dat zich specia-

tervan Ajax, waarvan

er zijn zeer

hoeft beslist niet getwijfeld

is

hij

want

te worden. Zowel Richard als

drie kinderen, zoon

jon gom geheel

met werken

in huis,

goede afspraken gemaakt
met de leveranciers. Naast de

per Boudewijn

een voorsprong, want hoewel Ifna

nog

liseert in golf reizen.

wel

Ifna en Dick ne-

gen kleinkinderen, acht meisjes

allerlei

Eigenlijk voelde Dick zich

pen en zodoende trad

fraai in-

veel specialisatie.

Houtrak met gelijkgestemden de

grotere Padt

benoemd werd.

daarmee op

fusies, gestopt."

"Ik

met

Corry, dochter van visverko-

firmant

1994 ben

de Haltestraat.

in

vrouw Corry hebben de win-

Zandvoort gelukkig kan blijven profiteren van een
gerichte viswinkel

al ja

"In

zijn

van Maarten en Joyce Spiers overgenomen, waardoor

kel

een beursterm) wordt regelmatig

Postrnaaterecht,waarhij na een

tijdje tot

hem

22 jaar geleden

of twaalf uit Zandvoort", zegt deze

beurscollega's speelt

nog. Via het

hij

J.HJ. Aders,

hij

ZHC-golf gestart en nu

hij bij

op de Hout rak. "Vooral de golf reisjes

innemende dorpsgenoot. Clubjes
met oud

Tennisclub

bij

een grote hobby van

is

met wie

ifna,
is

lid

geweldig. Zo organiseer

eerste instantie

In

een 'vierkante' knoop, dan

ik

niet handelen, en na

Amersfoort

op de afdeling effecten kon komen.

geïnteresseerd

de 'ronde' knoop", weet

in

de Amsterdamse Bank op het

bij

Rembrandtplein, waar

Van meet af aan was

hij,

Suriname getrouwde,

op De Raaks afmaakte.
"Na mijn

hij in 1972 in Zandvoortte komen wonen
met een onderbreking van december 1978 tot

Nu Ift, besloot
is

oktober 1981, nog steeds met heel veel plezier blijven doen.

•

Centrale balie Gemeente Zandvoort
Bruna Balkenende (Grote Krocht)
Greeven Makelaardij (Oranje buitenhuisje)
Pluspunt NooTd (Flemingstraat)
Shell Duinzicht

(pompstation

Dr. Gerkestraat)

komstig

tel.06-1139

H7 8

ofwww.zvo-verspreiders.nl

af-

Umuiden waar

maanden heeft meegedraaid om
zijn

kennis te vergroten. Een

kleine greep uit

hun

assorti-

ment: paling, makreel, schar,

hele land. Naast de haast on-

telbare vissoorten en salades

hebben Richard en Corryzich
ook gespecialiseerd
lei

Spaanse

chorizo-,

in

aller-

ham- en

salamiproducten. Het water
loopt je

in

van

al

zien

de

mond

bij

het

die heerlijkheden!

schol, zeebaars, zeewolf, rood-

baars, rode mul, zalm, do rade,

sliptong, haring, kabeljauw,

wijting en tonijn.

product
Voc >r structurelebezorgklachten: ZVO-verspreiders,

meestal

vis,

uit

Richard zelfs een paar

bij

voorradig

Mocht een

uitzondering niet

zijn,

dan

is

het de

volgende dag op bestelling

Pesce Fresco

is,

zoals ge-

zegd, zeven dagen per

week

geopend van 09.00 uur tot
ig.00 uur. Haltestraat
Zandvoort. Tel.

571

16,

6204 of 06-

12204845.

X>

[II
Up

Filmprogramma
18 t/m 24 Maart
Za/Wo

13.30

PKINbl

5

f

daag
nu
5

altijd

zelfs bijna

te

zijn.

onderweg

Wanneer

15

,

tijd

voor

hij

hij

al

op het punt staat

als hij

reislustig

is

als

Wd

COU-tlVM^M

2i:oo uur

TepZeppi

OC

LL.I

De Watertorer

i2:oo uur

Muziek boulevard

12:00 UUr

i3:oo uur

Muziekkoerler

MILLENNIUM

MARATHON

uur

i2:oo uur

Vrijdagavond

komt daar een

:

12:00 UUr

2D:oouur

,400 uur

ZFMJazz(h)

Leeft-

live (h)

DeWatertoren
Muzlekboulevard
in de

weer

bij

ons gaat

dat

een

tijd

en ze-

waarin de

is

(in

onder andere een

uitkomst van het recent-

vrij

blijft

Vrijdag en zaterdag zijn

het aan de

er

iets

lijkt

dus grote regen kansen,

maar het

zuidelijke stromin-

maar de kans

blijft

vooreerst

zacht met rond de 10 gra-

nu

groter dat de

den.

kou de(re) lucht eind maart

ater

uit

Volop kou eind maart

Eurobreakdow n(h)

2100 uur

Alter native FiV

23:00 uur

NlghtWalk

De luchtdruk gaat waarschijnlijk weer flink stij-

avond
106.9 (eth -,)& 104.5 (kab =1)

Klassiek (h)

met: G*cxge C-jootwy
vera Farm hga

RTV N-H

ItAlim+TV NOORH-HfiLLANI)

RTV-NH

:irqys Zqn<ivo.o.rt

GöSlhuIsplein 5
2042 JM. 2ondvoort
Tel: 023-57 1&484

www.circusiandvoort.nl

is

de publieke regionale omroep voor de

provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland
is

Temperatuur

Max

provincie. Frequentie:
(kabel). Zie

FM

87.9 (ether) of

FM

13-14

10

11

9

Min

6

9

8

8

Zon

75%

20%

15%

35%

bovendien de officiële rampenzender van de
93.3

voor programmering: www.rtvnh.nl

Neerslag

Wind

10%
zzw. 4-5

?

Bel

de weerprirneurlijn eens
op 0900-1234554.

Noord-Europa.

(h]

19:00 uur

I

UP IN THE AIR

het

Immers

ste KNMI-klirnaatrapport.

gewoon weer terugkeert

Muziekboulev rd

Roy on-air

Woensdag

van

oo uur

iB:qo uur Bijzonder zandvoDtt

ZFM
zooouur ZFM

het

gen,

io

i3:oo uur

in

zou moeten voeren

doen vanaf bet komende
weekeinde is nog wat on-

toch

Muziek boulevard

io:oo uur

ker

uniek

strakke wester hoogtij

zachte kant onder invloed

™

„^
o8;oouur Toebak

iz:oo uur

mag

genoemd worden

plaats van diepe de-

in

Mogelijk

Eurcbreakdow
Het weekend

19:00 uur

'ti>

I

de

Muziekboulev rd

17:00 uur

DeWatertoren

DBzoouur Vrijdagavond

in

westerdrift. Dit

zien

zeker.
15:00 uur

De Hoop

nd(h)
ii:oo

Filmclub Sn*** »** g*iu*.
Woensdag 19.30

(h)

hroor

uur Golden ZFM

2i:oo uur

niet

cember 2009 zitten we al
zonder zo'n ouderwetse

Wat
ZFM Jazz

n:oo uur

2000

nog

te zitten en sinds half de-

Europa geleidelijkverlaten

winterhalfjaar).

Vrijdag

o8:oouur

uur

er steeds

lijkt

"oT***

De Watertoren

noo

nieuwe
meeneemt.

Een echte westcirculatie

bied te liggen.
22.

Dinsdag

kijken en een diner bij
Calè Neuf voor slechts
32.50 euro
I Zender diner 1 9,00 euro

We

portie kou

omvangrijk hogedrukge-

(h)

R!-i

Mi ennium 1
Mi ennium 2
Mi ennium 3

o.

richtingen tussen noord

en oost gaat waaien en

slechtweergebieden Zuid-

pressies
ZFM

Inspiraberadio

Maandag

|

makkelijk een keer 20

eventueel een

en

Golden

8:oo uur

20:oouur

torïdng vanaf '3.00

iWilJL'iiniunili

noordwest van Spanje)
De kans is dan aanwezig dat de wind uit
daalt.

Aanstaande vrijdag en
vooral komende zaterdag
neemt de regen kans sterk
toe en koelt het wat af,
maar blijft het vooreerst

1

ISI

de regio IJsland,
de druk boven

in

Scandinavië (en later ook

ihi

T)

Drii.-

hij.

wel zacht.
I

Naomi Rapace
IN

gen

graden worden.

tien

vrouw ontmoet, die even

RADIO + TV

Millennium 2

graden. Zandvoort heeft

nooit zachter dan ongeveer

terwijl

tijd

van het jaar kan het daar

thuis door te

net de perfecte

S.OO..U!

*™ ^

deze

In

miljoen f requent-flyer-mi les te bemachtigen. Tegenjkertijd heeft

21 ,30

12

graden worden.

Nederland.

Do/Vr/Ma/Cï. 13.33

I©

blijft,

In een zich ontpoppende
zuidzuidwestst roming
wordt het zelfs 17 graden
in
het zuidoosten van

zijn

vechten.

brengen, net

O
Do/ViVZo/Ma/Di/wo

zuidzuidwest

bedrijf gaat

Bingham wordt
verplicht meer

WONDERLAND

|

boven de

een koude plas water voor de deur met

graden. Daardoor kan het, zolang de wind zuidwest of

het heerlijk vindt

reiskostenbudget,

ALICH
IN

uit tot royaal

(tot half juli)

om

moet
baan

Do/VrfiD/Mn/DiyWo 14.00
Oo/w/Ia/Ma/Di lï.00

het dan zover na pakweg drie maanden winter-

is

weer. De lente openbaart zich even. Het kwik stroomt van-

als

Ryan Bingham, een

bezuinigen op het

'.ed^rlandsgesfyoken

Vandaag proeven we
voor even de lentesfeer
Eindelijk

crisismanager die

zijn

KIKKER
|fe|1

Komedie van Jason
Reitman (Juno), met
Ceorge Clooney

HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

The Air

In

55%
zw.

5

90%

65%

wzw. 4

zw. 4

nummer

Zandvoortse Courant

maart 2010

18

11

'm shinen
Red de
Vanaf het begin

is

tijger!

Het jaar van de Tijger

Rob nauw betrokken

zending of interview

hetzelfde. Het

is

de

in

is

Chinese astrologie begint
bij

de oprichting van ZFM-Zandvoort.

altijd

anders, daardoor

blijft

het voor mij

voor de tijger zelf slecht. De

"Samen meteen groepje vrienden zonden

we in

weekend

het

We

uit.

tijger

wordt met uitsterven

bedreigd! Een wereld zonder

kregen

ZFM-Zandvoort

drie-totvierhonderd telefoontjes van

tijgers?

hard op zoek naar

is

radioman
R ob Harms

ren

wilde werken.

Samen met

is

we

om

ZFM! Graag

televisie
krijg

spotten.

doe

je

I

Pla net.

Ik

tijgers
ik

ongelofelijk

waanzinnig mooi

dier!

Het

Wereld NatuurFonds (WWF)

met ons mee,

schat dat er nog

de techniek en

leer je alles over

tijgers

gaandeweg

Artis of op

bij

Thailand heb

Wat een

geven.

Eerst loopje een tijdje

ker.

daarna

In

niet

het wild, veilig

Anima

genoeg van

bij

leiden je stap voor

stap op tot een echte allround radioma-

erin

het allemaal begonnen",

herinnert Rob zich.

bij

nooit

een babytijger defles mogen

We

zelfs!

In

achter de tra lies

"Wie het

op welke manierdan ook

de radio te werken: meld je aan

bij

mee

het radio-

piraten vriendengroepje zijn

gestapt. Zo

te versterken. Rob:

leukvindt

een lokale radiozender op te
ik

team

het

hartstikke leuk. Niet

zetten. Er werd mij gevraagd of

zm-Zandvoort!

bij

om

was

hoorde ikdat er plannen wa-

me

kan het

Ik

voorstellen.

veel later

nieuwe radiotalenten en vrijwilligers om

aan-

luisteraars die een plaatje wilden

vragen. Dat

in

maar 3200

het wild leven. Dat

praktijkervaring op.

isslechts3%van de populatie

wieweet hebje latereen eigen

En

«»
,eb«»d« «en n.g
ra aiopi.»ten

*
genoemd. In»
'

^ „„,

a „ emaa

,

,,,

Inmiddels heeft Rob

Bllikvi „d

al

heel

uitzendingen gemaakt.

van

"Ik

wat

programma! Een ding

radio

heb echt

zeker:

is

radio-

honderd jaar geleden.

voor mij

is

de tijger over dertig jaar

uitgestorven.

Waar
tot een informatief

programma.

Wil je net als Rob werken

de

In

studio of op locatie. Geen één radio

Als er

nu niets gedaan wordt, dan

geen leven zonder radio meer."

gedaan. Van een jongeren-

alles

programma, een muziekprogramma

Kijk

bij

de radio?

bleven? Natuurlijk

voor meer informatie op www.zf m-

gehier

zit

de mens weer achter.Ja,wij.

De vernietiging van

zandvoort.nl

uit-

zijn al die tijgers

op de

zijn

na-

omgeving. Dejacht

tuurlijke

tijger en zijn

prooi

zorgt ervoor dat de tijger

What's Happening?

B.e riiiiiiiia UhiiP^tiiD.

het steeds moeilijker krijgt

om

dezelfde

Het

ook zo zat bent

om

nachtje

iedere keer

in

weg! a™ %«<,««

dezelfde kroeg te staan met

mensen en dezelfde muziek, ga dan eens ergens anders stappen!
een lastige kwestie; uitgaan in een andere stad, want uiteindelijk
altijd iemand 'de BOB' moeten zijn en daar hebje natuurlijk niet

blijft
1

teerzin

in...

Het

is

veel leuker als je

met

heel je vriendengroep kan

proosten op een leuke avond en niet te hoeven nadenken over de veilige
e,

het hoeft helemaal

Al

vanaf 21:00 uur kun

op de
bij

hits

80's

je

vanavond helemaal uitje dak gaan

in

het Patronaat

the oldschool records, de

INCH TWINS

7

laten jullie over de

verwerkt

in

en

Men

zalfjes.

dansvloer glijden met platen van Madonna, Madness, Prince
zal jullie

gaan vermaken
tijgers in

met de beste

80's

underground

hits.

games van PacMan! Dus

@

22.00

tij-

denkt name-

medicijnen een ge-

neeskrachtigewerking heeft.
Een overzicht: Oogbollen te-

zorg dat je erbij bent! Check:

www.eighties-verantwoord.nl voor meer informatie. Kaarten

€12,50 en the party starts

China

worden

drankjes

Vj Escapation

:ef ce

echte Ata ri

pillen,

dat de bestandelen van

lijk

en vele anderen... Ook DJ Whiplash

In

de traditionele

gers gebruikt. Deze

Haarlem. The kings of

in

in

geneeskunde delen van

van de jaren 80! De gaafste songs komen aan bod

Verantwoord

te overleven.

worden

Zaterdag 20 maart:

Boekeen goedkoop
Als je het

gen

zijn

epilepsie.

Snorha ren ver-

zacht kiespijn. Staart tegen

uur. Leeftijd: 21+

huidziekten. Tanden tegen

Zondag
Jippieü!

het cen-

perse op zoek te zijn naai

trum van Rotterdam. Voor

een staphotel, ook voor een

we dat
we samen best eens een
nachtje weg konden gaan.

€ 29,50 per persoon
we genoten van een

hebben

lekker luierweekend kui

heerlijk

op bovenstaande websites

Groningen, Maastricht,

fortabele kamer. Er zat zelfs

zullen

nog een super

moet het gewoon

Ook voor mijn vriendengroep

Hotel midden

zat de sleur er een beetje

in,

dus concludeerden

Leiden of Rotterdam?

Delft,

We be-

sloten ditmaal voor de laatste stad te

gaan en gingen op

zoek naar een geschikt

hotel.

nachtje

tje bij

in

weg op

voor die

specials. nl

een com-

lekker ontbijprijs!

biedt

vele aanbiedingen

en

is

altijd

up to

Vaak betekent het recht-

date.

streeks boeken

kun je ook op www.
weekendjeweg.

bij

een hotel

een hoog kostenplaatje, dus
dat
als

was geen
jonge

optie voor ons

starters. Via

hotelspecials.nl

terecht

bij

www.

kwamen we

het Eden Savoy

nl

maart:

geslachtsziekten. Hersenen

Bloemendaal vieren

Bloomingdale aan Zee te

bij

ze dat natuurlijk heel uitgebreid...

vindt dan ook de grand-opening plaats
heid.

terecht.

Voor ieder wat

we maar

even checken!

wils,

zeggen!
zelf

Vanaf 14:00 uur kun

beachparty met

Je

maar

het zonnetje

rond 00:00 uur.

je

met

heel veel

mooie

klein prijsje! Je

Kaarten

Ook

is

zijn 15

penis voor het verhogen van

de potentie. De botten tegen
reu

nieuwe hype

bij

men

zelf

ook maar maximaal 100 VIP cards

Zondag

uit

voor dit

Weet

s
'

maart:

salsa proefles,

je hier

uitje dak

bi

t

waarna va n 18:30 uur tot 23:00 uur een waar salsa

[feest plaatsvindt

dat

waar je
je je

nde ritme. Zorg dat

heb
slik

,l

Mango's Beachbar! Vanaf 18: 00 uur kun

je

kunsten kunt vertonen! DJ Andres

helemaal kunt laten gaan op het swinje er bij bent:

je

wat? Ga sporten,

poets elke dag je tanden,

bij!

21

gelooft datje als je het

drinkt langer leeft.

een absolue must have voor de vaste bezoekers, ze geven dan

dus snel

de botten wordt ook

een wijn gemaakt, waarvan

deze

nueenVIPMembershipcard kopen,

een exclusieve club van Bloomingdale. Volgens de beachclub

ma, tyfus, malaria en zwe-

ren. Van

euro en the party eindigt

er dit seizoen een

exclusieve beachclub:Je kunt

Mango's! Entree:
hoeft natu

tegen luiheid en pukkels. De

Vandaag

heel veel gezellig-

genieten van de eerste zomerse

glitter&glamour die daarbij hoort, nu alleen

alle

nog....

Daarnaast

hotels scoren voor

een

Hotel-

21

Het wordt weer zomer! En

Salsa motion Salsa Sunday

je

ook geen

kiespijn,

een viagra.doe aan vei-

lige sex,

gebruik dagelijks

Clearasil en los ingewikkel-

de kruiswoordpuzzels op.

Kortom, leef gezond, dan
leef je

ook langer! Maar

de tijger met rust! Red

gratis.

urlijk niet

»»»

V

de

tijger!

Wie doet

met me mee?

er

laat

.c

^
m

wO

:

Ter introductie:

met €
Van

5

os

:a=ii

APK

Triumph sport

bh's
korting!

Onderhoud en

€ 25,95
€ 20,95

merken

reparatie alle

Occasions

voor

in -

voor

en verkoop

Karim en

ons bent u aan
het juiste adres

Bij

al

uw

SCHOENREPARATIES

Mo

www.autob9drijfkarimo.nl

K-rooD

Haltestraat 55
Tel.

•

CD

Curiestraat 10, 2041

2C 12 LL Zandvoort

•

023 571 28 39

F.

Ook zondags geopend

023-5733793

E.

Zandvoort

T.

023-5733792

autobedrijfkarimo@planet.nl

I

De voorjaars/
zomer collectie
hangt weer
in de winkel!

Als je je ei niet kwijt kunt...
<£? café

'de

Mmstrael'

Zandvoorts Paas
bonbonei !!
«ar

mav

%.

wat te doen.

Altijd

o.a. JustB, Isla Ibiza, Roxy,

Street One, Fransa enz
Nieuw! Jeans van Mac en Nick
in div. pasvormen mt 36-44

lH^yj
mmtr p-ijzcn

Altijd gezellig!

D/v±f«uu(1IUfil

^ TT?
^*-

*-"

Melding van verkeersmaatregelen Circuit Run 2010
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten gedurende de Zandvoort Circuit Run 2010 verschillende straten
Zandvoort af te sluiten voor

Ook
in

is

al

locaties vrij te

Zodoende

Om

houden van geparkeerde

de

Prins Mauritsstraat,

in

met onderbord "Zondag

a.s." te plaatsen

de gehele Haltestraat, de Kleine Krocht, het

de Boulevard Paulus Loot en de Seinpostweg

is,

zal

vooraankongings-tekstkar

om deze

auto's.

zondag 28 maart niet of moeilijk bereikbaar

zal een groot deel van Zandvoort voor motorvoertuigen op

het verkeer te informeren over het feit dat Zandvoort gedurende de Circuit Run niet via de Zeeweg

Barnaart bereikbaar

in

het verkeer. De afsluitingen worden ingesteld op zondag 28 maart van 12.00 uur tot 15.30 uur.

besloten op woensdag 24 maart de borden "verboden te parkeren"

de bocht van de Boulevard Paulus Loot en de Brederodestraat,

zuidelijke deel van de Brederodestraat,

/

zijn.

Boulevard

op zondag 28 maart het vooraankondigingsbord "Zandvoort" met verwijzingspijl en een

met

route -informatie worden geplaatst op de Bloemendaalseweg en Zeeweg/Militairenweg.

Tevens worden gedurende de Circuit Run verkeersmaatregelen genomen op de busroutes van Connexxion.
Dit heeft

de volgende gevolgen:

Voor de route van buslijn 80 geldt vanaf

1

2.30 uur:

Hogeweg

Haarlemmerstraat

Oranjestraat -Hogeweg

Vervallen Haltes voor buslijn 8

:

-

tijdelijke beginhalte en eindhalte nabij

rotonde

-

Hogeweg

-

Gerkestraat.

Zandvoort, Busstation

Zandvoort, Kostverlorenstraat
Zandvoort, Koninginneweg
Tijdelijk haltes:

Hogeweg

t.h.v.

Oranjestraat

Haarlemmerstraat

Voor de route van buslijn 81

Lijn 81
in

komende

uit

Haarlem gaat vanaf 12.30 uur NIET verder dan halte de Lakens

Bloemendaal aan Zee. Dus komende vanaf de Zeeweg wordt er gekeerd voor

Bloemendaal Strand en wordt er gewacht op halte de Lakens, vervolgens gaat
buslijn 81 richting

Haarlem en Santpoort-Zuid. De laatste

Zandvoort-Noord aandoet

is

de

rit

die

om

1 1

rit

die

deze ochtend

.48 uur vertrekt vanaf

Haarlem NS

(Keesomstraat 12.21 uur).

Voor de volledige tekst van het "Verkeersbesluit Circuit Run 2010" wordt verwezen naar de gemeentelijke blokadvertentie.

Wekelijks de krant lezen op int

mdvoortsecoi
o-

www.rosarito.nl

nummer

Zandvoortse Courant

seniorenpagina
Heeft u tips? Mail dan naar senioren@zandvoortsecourant.nl

OOK Samen

)

week woensdag kunnen

Sinds vorige

voor een potje

is

een dagbestedingsproject bedoeld voor

ouderen die behoefte hebben aan contacten met anderen.

Door verandering

in

de wet

krijgt

een groep senioren

Bij

'OOK Samen' brengt men

5717373.

nioren: koffie drinken, bijpra-

start

ten en gezelligheid.
sinds

i

januari 2010 geen

reguliere dagverzorging.

met

dit

AWBZ indicatie meer voor de
OOK Zandvoort streeft ernaar

nieuwe project voor hen een passend alternatief

Maarook

Tetterode, via

OOK Samen

op donderdag

Na verloop van

tijd

11

tel.

biljarttafel

om

maart.

kan

men

er activiteiten

onder-

desgewenst ook op de dins-

nomen

en wordt er

samen

dag deelnemen.

maximaal

deelnemers

12

Aanmelden

en dedeelnemers kunnen zelf

U kunt deelname aanvragen

bepalen welke activiteit erop

via

de ouderen adviseur op tel.

De eigen bijdrage

de volgende bijeenkomst ge-

57 1 9393-

daan wordt.

vastgesteld op €7,50 per keer

In

de groep

is

nog

De groep komt

elke donder-

dag van 10.00 tot 16.00 uur
elkaar

in

Ouderen meteen laag

inkomen kunnen bijzondere

Begeleiding

bij

is

(inclusief maaltijd en vervoer).

de algemene

ruimte van Steunpunt

bijstand aanvragen voor deze
bijdrage.

U kunt

hierbij

gehol-

pen worden.

55.

OOK Samen

een samen-

is

van

Gespecialiseerde beroeps-

werkingsproject

kracht Els Bruyns begeleidt

gemeente, Zorg Contact,

de groep. Het steunpunt

Pluspunten

is

nog op zoek naar extra

vrijwilligers

om

te helpen

deze groep te begeleiden.

Aanmelden hiervoor kan
bij

vrijwilligerscoördinator

OOK

€

Dat kost dan
een kopje

2,50 inclusief

koffie of

thee naar

keuze. En heb je zelf nog geen

OOK

Zandvoort, Flemingstraat

de

magische ballen

om

in

de drie

beweging

Zandvoort, steunpunt

dag waren

er in ieder geval

uit. Er

wordt nauw

sa-

de

ballen, keu, krijtjesent el-

bruikleen. Wel

bord

zelf af en toe

beschikking

De

project

gang gaan. De receptie geeft

dig nieuwe exemplaren gratis ter

te brengen.

voor heel Zandvoort voert het

€2,5oen kan dan (urenlang)je

je

eigen keu dan staan er volle-

OOK Zandvoort.

eerste

woens-

van

activiteit

in

Pluspunt een goede start te
geven.

om

halen

de allerbeste resul-

taten te bereiken. En een kopje
koffie of

thee

is

inbegrepen.

Ook vrouwen zouden zeer
welkom zijn. Want Pluspunt
mag nou eenmaal niet discrimineren. Uiteraard

Biljarten

op woensdagmid-

gang van

2 april

niet

op de hoogte

Verder dient naar de keuring

Procedures kosten
in

samenwerking met een ge-

registreerde keuringsarts.

gen. Geadviseerd wordt

minimaal
ken.

Wanneer de geldigheid van
het rijbewijs

in

2010 ver-

bekend ma-

activiteit

Voor meer informatie

09.00 tot rond 16.00

het bereiken van het 70ste

te afdeling opgericht van de landelijke

Wegverkeer

krijgen over het

het CBR. Het antwoord van

verlopen van het rijbewijs,

het CBR, de Verklaring van

aldus Regelzorg.

Geschiktheid, kan tot uiter-

punt, Flemingstraat

55,

op de

7 mei en 4

Niet vergeten
Automobilisten

wel vooraf zorgen voor een

kunt

geïnteresseerden,

liefst

ruim van te voren,

april,

u hier terecht.

Kosten

automobilist de door de
Dit jaar bestaat

lijk

moeten

Eigen Verklaring met me-

ondertekende papie-

een jaar na uitgifte wor-

dinsdag wordt

in

De eerste voorzitter van de
Zandvoortse

ANBO was

heer Hazevoet.

In

malige Zandvoortse Courant

dat het rijbewijs verloopt,

viel te lezen

kan

met deze verklaring, een

recente pasfoto, het huidige

1973 de
telde.

dat op

ANBO

13

Ondanks het grote

50. Voordeze

disch verslag. Deze kan via

rijbewijs

het sinds een

de gemeente worden aange-

van de leges

schaft en kan thuis

een nieuw rijbewijs worden

huidige bestuur probeert

aangevraagd.

een jaar lang het aantal

automobilisten

een deel worden ingevuld.

zijn

hiervan

al

voor

en tegen betaling
bij

de gemeente

verloop

is

dat aantal

redelijk stabiel

ouderenbond ANBO.
jaar.

met een

Komende
receptie.

den boven de 800 te bren-

maar tegenwoordig

gen,
telt

ANBO

Zandvoort 779

leden.

maart

720 leden

€

paar jaar verplicht en veel

nen te maken, wil Regelzorg

de

de toen-

den bewaard. Een week voor-

daarvoorzijn

telefonisch een afspraak die-

het Gemeenschapshuis een apar-

de lokale afdeling dus 40

dit heuglijke feit gevierd

categorie

is

de

biljartsport.

40 jaar ANBO Zandvoort
Op 24 maart 1970 werd

zgn. groot rijbewijs (C/D/E)

het

la-

Na de keuring stuurt de

zijn in Plus-

bij

de entree

eerstdooreen

opticien de brilsterkte te

ten controleren.

ren zelf rechtstreeks naar

Keuringsdagen

in

vertier en stimulering van

arts

De prijs bedraagt € 35.
Ook voor keuringen voor het

Omdat

tige biljarttafel

van Pluspunt zorgen voor veel

Goedgekeurd?

maken

vrijdagen 2

de geldigheid

de receptie. Je betaalt

finesses van de biljartsport

te brengen. Zo kan die prach-

van de Rijksdienst voor het

juni.

is

rijbewijs.

is

partij-

Gewoon melden

een

(bijv.

de andere sekse de

geldigheid van het rijbe-

levensjaar direct gekeurd te

criterium

bij

om

bijvoorbeeld dinsdag-

bier)

Mensen hoeven niet te
wachten op de brief die ze

wijs een afspraak te

worden. Het belangrijkste
van het

het aan

dicijn en. Tenslotte

te bevelen

om

te spelen.

meter

voor de medische keuring.

af-

arts verplicht. Niet iedere
bij

tje

kleine vergoeding

Regelzorg be-

zorg.nl

automobilist hoeft dus

der

ochtend of middag een

van allevoorgeschreven me-

bereid tegen een

biljarters

088-2323300.

reiken via

medische keuring door een

om

maanden

voor het aflopen van de

lijst

uur.

Spreek af met een tegenstan-

dan

zijn er

wel ervaren mannelijke

altijd

u

spraak kunt

of via internet: www.regel-

een

drie

principe op elke

tel.

en/of het maken van een

loopt van een bestuurder

van 70 jaar of ouder,

is

een potje urine en een

tijd

Regelzorg wordt dagelijks

gebeld voor spoedkeurin-

deze

door Aqaath de Goede

worden meegenomen:

te

maandelijks een speciale dag voor een

voordelige rijbewijskeuring

in

werkdag vanaf 's-ochtends
ca.

in-

Pluspunt hoeft

bij

niet perse

dag. Het kan

(met name) 70-plussers

moetje

de borstel (ook

bijgeleverd) over het biljart

om

belangstellenden genoeg

deze nieuwe

mengewerkt met de dagopvang van ZorgContact.

Voordelige rijbewijskeuringen voor

de gemeente Zandvoort organiseert Regelzorg met

daar

partij-

gegeten. De groep bestaat

plek voor geïnteresseerden!

In

men

een

rood of driebanden te spelen.

tje libre, tien over

ge-

is

worden

uit

te bieden.

Amber van

de dag door met andere se-

liefhebbers terecht

de hal van het Pluspunt aan de

biljart in

Flemingstraat. Vanaf 14.00 tot ca. 16.00 uur kan

Dagbesteding voor senioren

gebruikmaken van de perfecte

OOK Samen

maart 2010

18

11

Biljarten in Pluspunt

altijd

geweest. Het
al

le-

De receptie vindt van 15.00
tot 17.00 uur plaats in de
zaal van Huis in de Duinen.
Iedereen die de

warm

ANBO

hart toe draagt

is

een
van

harte welkom.

.O

"

XAgOKO
U werkt met de
Deze dient
in

u

te vu Hen.

vakjes staat
je naast de

in

cijfers

i

t/m

Zandvoort doet

De optelsom van de
in

rij

31

het donkere vla k-

in

maart vindt de wereldrecordpoging Heel Nederland

Fietst plaats.

of boven de kolom.
1

Indien u

een donker vlakje

kent dat u vertikaal op 4

mensen

tegelijk

op de

is

om om

Fietst'

vaak voor de auto. Daarnaast
draagt fietsen

12.00 uur

Ook de

fiets te krijgen.

massaal op de

fiets.

ge-

actie en stapt

week

met een slechte conditie al
met 10%. En niet te vergeten,

Wat doet

n

Wereldreturtlpagfirg
it

de conditie van mensen

tert

S.

soms meerdere

zandvoort?

elders op deze yoq'"~'j

drie kilometer

heen en weer fietsen verbe-

Doet u ook mee?

oplossingen mogelijk.

aan de ge-

bij

zondheid van mensen: drie
keer per

meente Zandvoort doet graag mee aan deze

moet

uitkomen en horizontaal op

miljoen

Het doel van deze poging

bij-

voorbeeld 4A8 ziet staan, bete-

Let op: er zijn

maart mee aan

31

wereldrecordpoging 'Heel Nederland

g.

de witte vlakjes

het stimuleren van fietsen

Zandvoort draagt

draagt

haar steentje

bij

het fileprobleem en de ver-

door iedereen

in

minderingvan C02-uitstoot.

bij

aan de aanpak van

Zandvoort op te
roepen

BE

FJE

B
X

+

KJA

A

KJE

Breinbreker

om

nemen aan deze

Van jong tot oud, met of

Om

zonder beperking, iedereen

recordpoging.

De bedoeling van de breinbreker
is de rekenkundige som op zo een
manier op te lossen dat hij klopt.

verwacht

n. 45 uur

de organisatie

fiets,

GA

hm w. h\

HDE

i'lfirtt r~rt*mit!i4'l'*l.

ui

op deze pagina

www.heelnederlandfietst.nl
en meld

Wilt u individueel

km

Wie nog

niet

die Bianca

op de hoogte

bij

Ayurvedic Touch Yoga

van de enthousiaste plannen

is

van Zeijderveld van Ayurvedic Touch heeft met

Touch zich gespecialiseerd
in

het optimaal functione-

ren van het lichaam, zowel

betrekking tot yoga, kan zaterdag 27 maart van 13.00 tot
18.00 uur kennis

maken

bij

het Ge-

of vragen stel-

ditatie, Personal Training

de Yoga open dag

meenschapshuis. Je kunt een
len over

ontspannend in
de vorm van yoga & me-

meedoen

les

in

zwangerschapyoga.yogalessen, yogareizen en de

nieuwe cursus 'Gezond gewicht

in Zicht',

een combinatie

fysiek als

(fitness en IMordic

Walk), Ayurveda

&

Yoga

massage

Quantum Touch behandelingen. Op de woensdag,
en

van gewichtsbeheersing en beweging

in

de vorm van yoga.

12.00 uur en

om

weer op definish

31

Zandvoort?

in

meedoen

maart niet

Kijk

de landkaart of

13.00

er

bij

dan op
u in de

buurt evenementen worden

uur verwacht de organisatie

laten

organisatie aan.

en bent u op

af te leggen.

Het startschot valt precies

om

samenwerking met het

uw

daaruit gezamenlijk

De gemeente Zandvoort, VVV

in

georganiseerd waarbij u kunt

Nederlands Instituut voor

het centrum van Zandvoort.

aansluiten. Veel fietsplezier

Sport en Bewegen en de

Dezefiets route

toegewenst en hopelijk tot 31

Fietsersbond op een ludieke

gezet door

in

Open dag

van

Zandvoort en Sportservice

Heem stede -Zand voort

organisatie aan willen

om

een fietsroute van
15

Iders

welkom! Vooraf opgeven
niet nodig. Mocht u zich

melden of een andere route
willen fietsen ga dan naar

huisplein

HJA

is

als

op het raad-

Gelijke letters zijn gelijke cijfers.

De oplossing stoot

is

alle

geïnteresseerde
deelnemers, met

|=

Zl

Meedoen?

deel te

manier

iedereen

zien dat fietsen een

gemakkelijke manier

is

is

is

VW Zandvoort en

Waarom

Ook

van bewegen die

u

maart op het raadhuisplein

voor iedereen toegankelijk.

Zandvoort.

om

aan de dagelijkse dosis (30
minuten) bewegente komen.

Fietsen

kunt een belangrijke

bijd rage

speciaal uit-

leveren aan deze

dig

in

is

mensen

Gewoon door op de

op de

fiets te

vrij

eenvou-

het dagelijks ritme van

wereldrecordpoging. Hoe?
stappen!

fietsen?

een makkelijke vorm

is in

te passen. Vooral

kleine(re)

afstanden tot

7 kilometer kiezen

we nog

te

vrijdag en zaterdag kan je

enigewatje mee

hiervoor,

moet nemen, is
een handdoek/
deken en een
flesje water en

praktijk terecht.

doe gemakkelijk

is

gewoon mee

O.

kwar-

alles te
bij

om

De
zwangerschapyoga begint
op april bij Pluspunt, de

dagdetijdomvan
vragen en de

sfeer,

AyurvedicTouch heel

erg belangrijk

is,

te ervaren.

Bovendien heeft Ayurvedic

m

qnflrtr „.

Oplossing Breinbreker

Oplossing Kakuro
.

.

n
09Z

cursus 'Gezond gewicht
Zicht' start
april.

op zaterdag

bel 06-11399235.

061

3

SE

1

M

|

-

|

1

S

S6Ï

=

=
=
1

|

S6L

|

0S1?

|

X

+

in

Voor meer informatie:

www.ayurvedictouch.nl of

|=

=

1

reguliere yogalessen voor

volwassenen start op 12
april en wordt gegeven in
het Gemeenschapshuis. De

speciale

die

allerlei activitei-

lessen starten

en er kun-

je

te

drie

www.sportinzandvoort.nl

het mogelijk

13.30, 15.00 en 16.30.

5

De

nen per sessie
doen. Iedereen heeft op deze

lessen en hette ervaren. Het

is

"Sportraad steunt ook de Fietsrecordpoging"

je direct in te schrij-

duurt op deze

je

leven kan betekenen. Het

beste

27 maart

om

ven voor
ten.

(normaal

doen met één van de

Tijdens de open dag op

aan. De proefles

dag 45 minuten

de

in

zittende kleding

tier)

De Yoga open dag geeft
een indruk wat yoga in

op afspraak,

=
1

1

L

=
|

|

te

Gemeente Zand voort

Gemeentelijke publicatie week
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Verkeersmaatregelen Circuit Run 2010

2010
-

besl

i;e

li

iten

lijst

van de collegevergadering van week 10 en de

genomen

week 11 vastgesteld De besluitenlijst
Balie

De Ruyterstraat

is

in

besluiten zijn in

te zien

bij

de Centrale

en op de website.

-

01

-Vinkenstraat
ling

maart 2010, 20io-056Rviefase.
9,

mandaat brandweercommandant

aal,

In

het kader van de invoering van de omgevingsvergunning

is

het

mandaat aan de brandweercommandant om

snde ngen

rechts-

-

11

ingekomen

11

2,

11

-

het oogpunt van:

het aanbieden van een parcours voor de Zandvoort Circuit

Run 2010:

plaatsen dakkapel, uitbouwen wijzigen inde-

begane grond, ingekomen

Het college van Burgemeesteren Wethouders heeft besloten
uit

Boulevard Paulus Loot 79a, gedeeltelijk vergroten woning,

ingekomen

-CornelisSlegersstraat

Intrekken

vernieuwen kopgevels en dam-

36-116, geheel

men, ingekomen 09 maart 2010, 2010-055RV.

Vergadering college

verdere inweek 10 door het college

maart 2010, 2010-0576RV.

verwijderen asbesthoudend materi-

maart 2010,2010-0585.

-

het verzekeren van de veiligheid op de weg;

-

het beschermen van de weggebruikeren passagiers:

gedurende de Zandvoort Circuit Run 2010 verschillende straten
Zandvoort af te sluiten voor verkeer.

in

Dr.Kuijperstraat 18, gedeeltelijk vergroten zolder,

ingekomen
Het college van Burgemeesteren Wethouders heeft besloten

maart 2010,2010-0591*

te verrichten aangs-rnnd oe gebruiksvergunning

ingetrokken.

over te gaan tot de plaatsing van dranghekken voorzien van

Tervisielegging ontwerpbesluiten

et'Cief ecie-enc mate nasi nclusief de borden conform model

ONTHEFFING artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening

Jeugdnota

Op

8

2013,

december 2009

is

de Nota integraal jeugdbeleid 2010-

"De jeugd binnenboord-", vastgesteld door de gemeen-

Het college van Burgemeester en Wethouders

om met

toepassing van artikel 3.23 van de

is

voornemens

Wet

ruimtelijke

Ci van bijlage van het
I

RVV 1990 op zondag 28 maart van 12.00

uur tot 15.30 uur op de volgende
-

locaties:

Burgemeester van Alphenstraat direct ten noorden van de

teraad. In de integrale jeugdnota staan recente onderzoeks-

ordening ontheffingen bouwvergunning te verlenen voor het:

Vondellaan;

gegevens en de voortgang van zaken binnen het jeugdbeleid

-verlenen van een ontheffing van het bestemmingsplan voor

-

Boulevard Barnaart ten noorden van de rotonde (waar nog

beschreven. Onderscheid wordt gemaakt tussen drie domei-

het gebruik als pension op het perceel Brede rodestra at 162 te

gekee'd kan worden; nabij camping De Bra^di^g):

nen, te weten; ontwikkelen en opvoeden, gezondheid van de

Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 20io-02oVr).

-Viermaal op de rotonde Burg. van Alphenstraat

eugd en
kelingen

vrije tijd
in

en veiligheid. Per domein worden de ontwik-

het huidige beleid beschreven. Dejeugdnota richt

zich op alle jeugd,

maar

heeft extra aandacht voor jongeren

waar het minder goed mee

gaat. Primair

delijkheid voor opgroeien en

opvoeden

maar de gemeente heeft een

ouders,

ligt

bij

de verantwoor-

de jeugd en hun

belangrijke taak

in

het

scheppen van voorwaarden, zodat de jeugd mee kan doen en
haar talenten kan ontwikkelen. Het

is

van belang dat goede

Het college van Burgemeesteren Wethouders

om met

toepassing van artikel 3.23 van de

is

voornemens

Wet

Dejeugdnota kan worden ingezien

-

Ir.

-

Brederodestraat ten westen van de Paradijsweg;

-

Marisstraat ten noorden van de rotonde;

-

Prins Mauritsstraat direct ten

-

Rotonde

de uitbouw op het perceel Schelpenplein 16 te Zandvoort

(bouwaanvraagnummer: 2009-231LV).

om met

toepassing van artikel 3.23 van de

is

voornemens

Wet

ruimtelijke

ordening ontheffingen bouwvergunning te verlenen voor het:
-optrekken van de achtergevel en het maken van een

L.

Boeij,

beleidsmedewerker Welzijn, 023 5740276 of

op het perceel Hobbemastraat

5

te Zandvoort

september 2009

is

de mantelzorgnota 2009-2012 "De

Zandvoortse mantelzorgerondersteund", vastgesteld doorde

Loot;

-Tweemaal op de rotonde ten oosten van deThorbeckestraat;
-

aanbouw

-

In-/uitgang van de parkeervoorzieningen nabij de rotonde;

Badhuisplein direct ten zuiden van het De Favaugeplein;
Kleine Krocht direct ten oosten van de Swaluëstraat;

-Tweemaal op de rotonde van het Raadhuisplein;

Mantelzorgnota
1

-Thorbeckestraat direct ten oosten van de Boulevard Paulus

(bouwaanvraag-

nummer: 2009-241RV)

Op

westen van de rotonde;

Friedhoffplein;

Ir.

-Vuurboetstraat direct ten westen van deThorbeckestraat;

ONTHEFFING artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening

Mw.

boeij@zandvoort.nl

Friedhoffplein ten oosten van de Brederodestraat;

ruimtelijke

pel en

Meer informatie afvragen

I

het fiets-

het fietspad

het parcours kruist;

-gedeeltelijk veranderen van het interne woonhuis, de dakka-

Het college van Burgemeesteren Wethouders

op de gemeentelijke website.

-Tweemaal op de Boulevard Barnaart daar waar

ordening ontheffingen bouwvergunning te verlenen voor het:

afspraken worden gemaakt en goede samenwerking plaatsvindt tussen instellingen.

om

verkeer onmogelijk te maken;

ONTHEFFING artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening

ONTHEFFING artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Het college van Burgemeester en Wethouders

is

voornemens

-

Schoolstraat direct ten oosten van de Haltestraat:

-

Wiliemsttaat c reet ten oosten van de Haltes:

-

Pakveldstraat direct ten westen van de Haltestraat;

1

'ast.

gemeenteraad. De gemeente Zandvoort vindt het belangrijk

om met

ruimtelijke

-

Kanaalweg

dat mantelzorgers ondersteund worden. Dit

ordening ontheffingen bouwvergunning te verlenen voor het:

-

Koningstraat direct ten westen van de Oosterstraat;

-

Diaconiestraat direct ten oosten van de Haltestraat;

prioriteiten uit

is

een van de

de nota Wet maatschappelijke ondersteun ing.

De andelljke basisfuncties voor lokale mantelzorgondersteuning vormen de basis van de mantelzorgnota. Het fundament

-

toepassing van artikel 3.23 van de

gedeeltelijk vergroten van de

Wet

woning op het

vard Paulus Loot 79a te Zandvoort

perceel Boule-

(bouwaanvraagnummer:

20io-056Rviefase)

nformatie, krijgt onder
in

meer gestalte door brede verspreid ng

maart 2010 van de Mantelzorg Wijzer, een informatief boekje

met al Ie

lokale informatie voor mantelzorgers.

De mantelzorg-

nota kan worden ingezien op de gemeentelijke website.

Voormelde aanvragen met conceptbesluiten liggen met

gang van

19

maart 2010 gedurende 6 weken ter inzage

Gedurende de termijn van de terinzageligging kan een
schrift el

maken

i|<

bij

brief "zienswijze" te

I

rechter

ieder

bovenhoek van

in

de Van Speijkstraat direct ten westen van de Van

Speijkstraat/Stationsplein;

-Jan Evertsenstraat direct ten westen van de Van Speijkstraat

-Van Lennepweg

direct ten oosten van de
in

Van

Speijkstraat;

het midden van de wegvak

ten westen van de Trompstraat;
-

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen

in

het midden van het

Eeniveld

Zandvoort:

-Groot Bentveld

verzonden

-

Burgemeester Van Alphenstraat

in

weg-

het midden van het weg-

vak ten westen van de Van Galenstraat;

Bouw-, sloop- en reclam eaan vragen

en dam-

Burgemeester Van Alphenstraat

vak ten westen van de Tjerk Hiddestraat;

Ingekomen vergunningenaanvragen

36-116, gedeeltelijke sloop kopgevels

-Tweemaal

-Burgemeester Van Alphenstraat

vermelden.

boeij@zandvoort.nl.

De Ruyterstraat

Haltestraat:

Stationsstraat direct ten noorden van de Prinsenhofstraat;

-Zeestraat direct ten oosten van de Burgemeester Engelberts-

Verzonden besluiten

-

westen van de

Eltzbacherstraat direct ten noorden van de Zeestraat;

-

de

haav'z jn ziensvviize omtrent de aanvraag kenbaar

2,

uw

beleidsmedewerker Welzijn, 023 5740276 of

direct ten

Zeestraat direct ten oosten van de Haltestraat;

-

in-

het college van Burgemeesteren Wethoude-s. Post-

2040 AA Zandvoort. U dient inde

bus

Mw.

Boeij,

bij

westen van de Oosterstraat;

Ce nt'ale Balie van het gemeentehuis tijdens de open ing st |den

Meer informatie afvragen
L.

-Achterweg
-

voor mantelzorgondersteuning wordt gevormd door samen-

werking met relevante organisaties. De eerste basisfuncite,

direct ten

12

1-6,

veranderen van een tuinm uur

maart 2010, 2009-123 Lv.

in

een hek,
tevens op woensdag 24 maart van 9.00 uur tot zondag 28
'/en/oiq

op pagina 22

>

JS>

Gemeente Zand voort
maart
bijlage

15.30 uur de
I

borden E01 (verboden te parkeren) van

van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

1990 met onderbord "Zondag

a.s ."

geplaatst

worden

in

de

Haarlemmerstraat
nabij Oranjestraat

Gerkestraat

-

op

-

-

Hog eweg

-

Tijdelijke begin

Hog eweg

-

rotonde

-

en eindhalte

-

Zandvoort, Busstation

CA.

-

Zandvoort, Kostverlorenstr;

-

Zandvoort, Koninginneweg

Hoge\ veg

-

Dr.

route.

bocht van de Boulevard Paulus Loot en de Brederodestraat
(driemaal),

de gehele Haltestraat (zesmaal), de Van Spe-

in

ijkstraat (achtmaal) het

Wagenmakerspad, de Kleine

Krocht,

de Brederodestraat tot aan Zwarteweg (aan beide kanten

i.v.rn.

plaatsen verzorg ingsposten), de gehele PrinsMauritsstraat.de

Boulevard Paulus Loot en de Seinpostweg
locaties zoveel mogelijk

vrij

te

om zodoende

houden van geparkeerde

Vervallen Haltes:

Vervangende Halte:

-Zandvoort, Busstation

-

-

-Zandvoort, Konlnglnnev "eg

Centraal telefoonnummer

deze

auto's;

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01

Tijdelijk haltes:

-Tijdelijke halte:

op zondag 28 maart van 12.00 uur

tot 15.30 uur het voor-

aankondigingsbord "Zandvoort" met

pijl

Bloemendaal, De Branding

Zandvoort, Kostverloren straat

Hogewe

t.h.v.

l

t/m donderdag 8.30-17.00 uuren

Oranjestraat

oc

vrijdag 8.30-16

-Tijdelijke halte: Haarlerr merstraat:,

Melding of klacht?

te plaatsen op de
Bel

volgende

met de

Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, 6

Buslijn 81:

locaties:

-Bloemendaalseweg

direct ten

noorden vandeMilitaiTenweg/

Zondag 28 maart

is

het

website het digitale formulier

OV

in

Zandvoort verstoord vanwege

in

óf stuur een br

klachtencoördinator.

Julianalaan (Haarlem);

een ha 'd loopwed stijd.

-Zeeweg/Militairenweg direct ten noorden van de Brouwers-

12:30 uur NIET verder

kolkweg (Haarlem);

vs na" de

Zeeweg

L-jn Ei

komende uit Haarlem gaat vanaf

dan halte de "De Branding". Dus komende

ke>en b

j

ha te

op zondag 28 maai

Zandvoort-Noord aandoet
ute informatie wordt geplaatst op

kondiging- tekstkai

de volgende
-

is

laatste

de

rit

vanaf Haarlem NS (Keesomstraat

Openingstijden Centrale Balie

Branding" daarna richting

'I-e

Haarlem en Santpoort-Zuid. De

die

rit

om

die deze ochtend
11:51

uur vertrekt

Maandagt/m woensdag: 08.30

-

16.00

Donderdag:

08.30

-

20.00

Vrijdag:

08.30

-

12.30

uur
uur
uur

Tijdens de donde'dsgsvondopenstelling kunt u

12:23 uur)

beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en

locaties:

Brouwerskolkweg direct ten noor

n

de Duinlustweg

ma

rijbe\

Vervallen Haltes:

Openingstijden begraafplaats
-Zandvoort, Station NS

(Haarlem; dubbelzijdig bord);
-

Zandvoortselaan direct ten weste;

n

de rotonde Nie

-

De algemene begraafplaats

dierenbegraafplaats a

e

Zandvoort, Burg. van Alphenstraat
Tollensstraat zijn dagelijks ope

tussen 08.00- 18.00 u

1

-Zandvoort.Circuit

Zodoende

zal

een groot deel van Zandvoort voor bestuurders

op zondag 28 maart

Ook worden

niet of moeilijk bereikbaar zijn

Collegelid spreken?

-

Zandvoort, Vondellaan

-

Zandvoort, Curiestraat

Een afspraak

-

Zandvoort, Musschenbroekst raat

telefoonnummer. Daarbij geeft u
wilt spreken.

-

Zandvoort, Keesomstraat

tijdens en na afloop van de Circuit Run diverse

-

Zandvoort,

centrum (Raadhuisplein, Gasthuisplein en

-

Zandvoort, Thomsonstraat

he:

-

Zandvoort, Linnaeusstraat

de namiddag verschillende vveg.if zettingen

-

Zandvoort, v. Lennepweg

-

Zandvoort, Tentenkamp

activiteiten in het

Rei

nwarth straat

maken met een
Het kan

zijn

col

elid

I

dat u

doet u

via het centrale

n waarover u het collegelid
erst naar

een vakafdeling

ordt.

Vrager
Haltestraat) van Zandvoort gehouden.

Zodoend e

z..|len in

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen

centrum tot

in

is

de

werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch
van kracht

zijn.

bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur.

Tevens worden de verkeersmaatregelen

genomen op de

bus-

routes van Connexxion, dit heeft de volgende gevolgen:

Voor

lijn

80 geldt vanaf

-

Zandvoort, Sophiaweg

-

Zandvoort, O.

-

Zandvoort, Riche

Werkgevers en werkzoekers

-

Zandvoort, Helios

www.werkeninzandvoort.coi

v.

Op zoek naar werk

Uffordlaan

-Bloemendaal, Strand

11:30 uur:

of aanbied*
1

<e-

Voor het vinden of aanbiedei

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand

en zee, maar vooral dicht

bij

mensen

ZAALVOETBAL
ZSC '04 heeft geen kind aan De
Na een

serie tegenslagen eerder dit jaar, heeft

De ploeg van coach Marcel Paap

is

ZSC '04 de

weg omhoog weer gevonden.

bezig aan een indrukwekkende serie wedstrijden. Af-

gelopen vrijdag hebben de zaalvoetballers van De

Stal '81

dat aan de

lijve

ondervonden.

Stal '81

Daarna kwamen de Zandvoorters niet

meer

in

de pro-

blemen hoewel de score

in

het tweede bedrijf stokte.

ZSC'04

blies

de tegenstan-

der nog net niet de Korver

Sporthal

was

uit.

alleen

maar ZSC

rnet 13-1

dat simpel

won.

deSpaarndammerswistente
maken, voor de rest was het

dit niet te

merken. ZSC scoorde

vrij

snel

In

de slotfase gingen enkele

spelers van

De

Stal over

de

het eerste doelpunt.

Bij

de

schreef.

De scheidsrechter, die

De Zandvoorters moester

rust stond het al 7-0.

Coach

tot dat

moment

het afgelopen vrijdagavond

Marcel Paap kon hierna rustig

en correcte wedstrijd floot,

achteroverzitten.

kende geen pardon. De kee-

Enig smetje

het tegendoelpunt dat

aan het spel was

zonder wissels

stellen,

maar

perenéén van de
De

Stal

kaart.

spelers van

ontvingen een gele

De

spelers van

gedroegen

De

Stal

zich hierop dus-

danig dat de scheidsrechter

voor maar
ten! "Ik

liefst

9 doelpun-

was er vooraf niet
Maar toen het bij

gerust op.
rust

al

7-0 stond, wist

ik

dat

hetgelopen koers was",aldus

een rapport opstelde voor de

Paap. Door deze overwinning

KNVB.
Berg was uiteindelijk het

staat ZSC '04 bovenaan in de
tweede klasse. Daarbij heeft
de ploeg ook nog een perio-

meest productief en tekende

detitel

een goede

op

zak.

nummer

Zandvoortse Courant

BASKETBAL
Lions

VOETBAL
dames

-

Zandvoortse verdediging verdient drie punten

net niet goed genoeg
De verdediging van de zaterdagvoetballers van SV Zand-

De dames van The

hebben

Lions

de Amsterdamse Apollohal

is

het 'hol van de leeuw',

in

dat voor basketballend Ne-

derland nu eenmaal, bijna voor een verrassing gezorgd.

Omdat twee

speelsters in het vierde kwart tegen

de, diskwalificerende fout aan liepen

mes van BV

maart 2010

18
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ZATERDAG

hun

vijf-

voort heeft

in

een heroïsche

punten gepakt

strijd drie

Castricum. Het enige doelpunt van de wedstrijd viel

dichtgeknepen

op de Zandvoortse achterste

werd naarmate de

linie

FC

Zandvoort ontwikkelde wel

verstreek steeds groter,

al

na

diverse kleinere

moesten wachten.

billen tot het eindsignaal

gehad, dan weer voor het doel

van de goalie van Castricum.

bij

24 minuten, waarna de Zandvoortse supporters vaak met

maar zeker

zijn

stonden

Slechts één keer

de verdedigingen stonden

hielden de Zandvoortse sup-

pal

was

tot de 24e minuut. Toen

konden de reserveda-

pal.

porters echt hun

verdediger

adem

toen

in

een snelle Zandvoortse

de bal rakelings voorlangs het

aanval via de linker zijde

doel rolde. Zelfs een blessure-

er

Lely alsnog de wedstrijd naar zich toe trekken.

tijd

maar

De Vet en

ook grote kansen. Echter bei-

De wedstrijd was alleszins
het aanzien waard. Twee

zich kon

nemen. Nogmaals
hetwaseen leukewedstrijd

waardoor Nigel

ploegen die wilden basket-

om

te spelen, misschien

één keer Michel de Haan kon

ballen en daar alles voorde-

volgende keer

beter", was
commentaar

aanspelen. De goaltjesdief van

scheidsrechter bijtelde bracht

Zandvoort bedacht zich geen

Zandvoort niet meerin gevaar.

moment

Een verdiende en zeer welko-

Ook het

den.

duo

arbitrale

mee aan

deed daarin goed

deze wedstrijd met ploegen
die aan elkaar gewaagd
al zou de stand op
de ranglijst anders doen
vermoedden. Lelystaat drie
plaatsen hoger dan Lions

waren,

het laatste

van

Wendy

De da-

Bluijs.

mes spelen hun eerstkomende wedstrijd op vrijdag
26 maart aanstaande
IJ

in

Umuiden Oostom

dat dit jaar veel pech heeft

ploeg op een op dat

'klus'

Castricum. De gastheren

ze deze

scoren door snel te spelen.

gaande een eventueel kampioenschap, 5VU Basketbal,

we

Helaas liepen

in

het vier-

de kwart tegen een fout en last

aan, de scheidsrechters

de 3e Rayon
die
in

het eten kan gooien aan-

zou gastheer

zijn.

Echter

goed', al-

pen arbiters was aanwezig

Wen dy Bluijs.

en die durfde zo een beleen te fluiten. De wedstrijd
werd derhalve afgelast en

lopen na twee technische

zal

langrijke wedstrijd niet al-

fouten

in

op een

later tijdstip

op-

laat-

nieuwworden gespeeld. De

aanwe-

Zandvoortse heren spelen

de op een na

ste wedstrijd, niet

de hoogste regio-

liet

middag

in

eerste in-

merken dat
niet

keizers baard naar

moment

om

des

er

sen zijn voor de 3e periodeti-

Castricumse bestuur mikt

tel.De eerste 10 minuten

op de derde plaats die recht

er

om

geeft

volgend seizoen

op

dit

grote ka n-

was

een heen en weer verkeer.

Dan weer was het

spel voor

tekend.

"We waren

blij

dat

Henriëtte de coaching op

de eerste
vooral

helft nadrukkelijk

helft.
in

die

aanwezig

-CSW:

HBOK:i-2. Door

zich

Gelijkspel ZSC handbalsters

2 afgesloten

was de stand ook

de 3e periodetitel.

Administratiekantoor K.WIIIemse

Gemeenschapshuis

G reeven, Makelaardij

met een

11-11 gelijkspel. Bij

de

Auto

evenwicht, 6-6.

Graenesteln

Strijder

Fin.

Kroon

Bar Battle

Motorrijschool Goede

BeachClubTien

&

Natuurgeneeskracht
Onderhoudsbedrijf

Brood

BloemsierkunstJef& Henk

Boom

Strandpaviljoen

Bluijs

P.

Zwemmer

Ondernemersvereniging

11

Gazenbeek opende

de helft had ZSC telkens

BoudoIrbySara

een doelpunt voorsprong.

Boudoir Personal Styling

PvanKleeff

Maar steeds weer kwam

Bruins

Radio Stiphout

mens Z5C de

score. Het

antwoord van ZSC kwam
snel, waarna zich een gelijkopgaande

strijd

ontspon.

Legmeervogels

ook

in

de

langszij.

11-11

Zo

zodat de

slotfase,

eindstand op

uitkwam.

Halverwege de eerste helft
had ZSC een 4-3 voorsprong,

Charissa Koningen

maar bij rust hadden beide
teamszeskeergescoord.Na

drie

Romena

Daniels scoorden

ieder

doelpunten. Luca

v.d.

van Legmeervogels snel.

schoot twee keer
raak, terwijl Martina Balk,
Laura Koning en Kristel
Gazenbeek ieder dat één

Gedurende de gehele twee-

keer deden.

derust gaf Romena Daniels

ZSC opnieuw de
Ook nu kwam het antwoord

leiding, 7-6.

Drift

o.g.

& Schouten

diensten

Mode

Autobedrijf KariMo

Bert ram

in

ZOB-

de rangschikking

de eerste minuut na-

Kristel

en

samen met CSW
in

Algemene ultvaartbege leiding
Zandvoort

Het dameshandbalteam van ZSC heeft de laatste thuis-

al in

2-3

dit resultaat

staat Zandvoort nu op de 6e

om

zij

ADVERTEERDERS

rust

De wedstrijd begint om
20.15 uur. De entree is gratis
dus kom ze aanmoedigen!

Voorland

in

Waar Zandvoort

Castriumse aanval. De druk

Legmeervogels

kon worden opge-

wezig dan

achteraf niet echt druk heeft

HANDBAL

Moord kop. Daar hebben zij
hun eerste, en vooralsnog

verlies,

Overbos-Monnickendam:4-i;

heeft Zandvoort voorlopig

reserves van het Helderse

nederlaag geleden.

Overige uitslagen 2e klasse

A:Kennemerland-HCSC:2-i;

bovenaan

de KorverSporthaltegen de

laatste,

14.30 uur van start zal

gaan.
er een an-

plaats en

Zij

een

om

titelkan-

het veld. Veel

in

nu be-

kon haar speelster goed
er

die

kwam

Na de thee

derCastricum

perken tot het storen van de

ster Henriëtte Geurtse.

ondanks het

nooit zover.

belangrijke

Dan komt

telleren nadrukkelijker aan-

was, moesten

door de zeer ervaren speel-

resultaat,

het

keeper Boy de Vet, die het

wedstrijd van de zaa kom petitie tegen het geroutineerde

motiveren waardoor

kwam

het doel van de Zandvoortse

hun eerst komende wedkomende zaterdag in

goed

lei-

een of andere

kunnen promoveren. Daar

strijd

taken werden

maaropde

rechtstreeks naar deie klasse

uitstekend overgenomen

zig zijn. zijn

den,

wonderlijke manier

Castricum

waren gekomen, mede omdat

nen van de 2e klasse A geno-

te

Coach Richard Koper kon

dus speelster

in

4 punten

teerd stond. Sterker nog: het

slechts één van de opgeroe-

door een schorsing, opge-

waren overigens

virtueel

spelen de

trainer Pieter

weekend thuis met 2-0 van
Ken nemer land won, op visite.
Op voorhand een mooie 'pot'

waardoor de promovendus

in

De enige ploeg

Komende zaterdag

mannen van

een doelpunt had moeten

wedstrijden minderges peeld,

voor Zandvoort nog roet

de topper

de

Keur ook een

in

divisie.

moment

didaat Marken, dat afgelopen

afgereisd voor

Amsterdam

die de

derhalve!

wedstrijd.

sporthal de Uilenstede

we gelijk. Onze
man-to-man verdediging
met een

goede help-side. En in de
aanval kwamen wevaaktot

minuten

van toch zeker een drietal tot

"Na de eerste drie periodes

stonden

6

me verwinning

trokken.

stantie duidelijk

verliep erg goed,

Ook de ruim

paar'dotten'van kansen, waar-

Zandvoort

al

het eten gooien.

in

Zandvoortse ploeg nog een

en hadden ook nog eens 2

stonden sowieso

behandeling van De Vet kon

geen roet

een aardige streep door ge-

voor op onze plaatsgenoten

doen kantelen.

hij zijn

name

Hierna kreeg met

Zandvoort begon goed aan de

Heren
De Zandvoortse basketbalheren waren voor niets naar

omwedstrijden hun kantop
te

keiharde

zeker verdiende voorsprong.

in

sporthal

21.00 uur.

met een

en

op een

Kaales, in

diagonale volley zette

muiden tegen Akrides.Die

wedstrijd begint

Berg,

mooie pass van Bas

Zandvoort

Café Neuf
Café

Richeaan Zee

Oomstee

Rosarlto

Censeenvan Llngen

Shanna'sShoe
Repalr& Leatherwear

ChacoladehulsWillemsen
Circus Zandvoort

StlchtlngClassIcConcerts

Club Nautlque

Stichting

De Lamstrae]

Nieuw Unicum

Uitvaartcentrum Haarlem

De Salon

Van AackenGlaszettersbedrljf

Dierenarts Dekker

Van derValk&Swart Notarissen

Dobey Zandvoort

Wapen van

DorsmanAssurantien

Exprom Relatiegeschenken
Fysiotherapie Zandvoort-Zu

Zandvoort,

eten en drinken...

FrletPlaza
ld

Woonkado Discovery
Dreams&Daytlme

£>

CENSE

Archief

<imm\sd\a[>Owl7Andmmtb\iBlDU37BA-Zandvoortse strand omstreeks 1890

w%

r t^?

van LINGEN

^^S**^
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*

5 'aiDS

w^w-.. A,
Jhr. P.N.

Quarles van Uffordlaan 2

2042 PR Zandvoort

Tel:

023

-

WTO>

5 71 5 71 5

[jj]

,

NWWI WWW.CVI.nU

(ver)koop,(verjhuur, beheer, taxatie

Vooraankondiging:

Zaterdag 27 maart

a.s.

van 12.00 - 15.00 uur

NVM open

g landelijke

^m Voor meer informatie en

huizen dag

Ti

foto's

van de deelnemende

roningen verwijzen wij u graag naar onze website

www.cvl.nu

Marisstraat 41
Half vrijstaande 30-er jaren

nog geen 250m van

woning met gastenverblijf op

zee.

Dit leuke

charmante huisje

gebouwd

in

1900 en

ligt

Voortuin en achtertuin met achteiom

•

Woonkamer met

2010

•

Badkamer met ligbad/douche

•

De ruime schuur biedt

gastenverblijf)

•

Besloten patio op het zuiden

•

Doorkijkje

•

Gebruiksoppervlak ca. 87

Binnenzijde gestuukt en geschilderd

•

Garagebox separaat

Perceel oppervlakte 167

Vraagprijs:

ca.

1

in

koop
20

m

m

(incl.

2

€325.000,-

haard en schuifpui naar achtertuin

Luxe woonkeuken, bijkeuken met aansluiting

wasmachine/droger

•

Woonoppervlakte

4 slaapkamers.

2 slaapkamers

Woonkamer met deur naar woonkeuken

waarvan 2 met zeezicht

•

liefst

•

keuken en bijkeuken, hobbyruimte/berging
3 slaapkamers,

2

kap woning met garage

Woonkamer met

(Z.(

•

•
•

te

1

heeft maar

in

het historische centrum van Zandvoort.

erker en schouw, schuifpui naar achtertuin

•

Deze aantrekkelijke 2 onder

is

aan

een gezellig plein midden
•

^360^

in

Moderne badkamer met
Gehele begane grond

vele (hobby) mogelijkheden!

Vraagprijs:

€

?

o.a. ligbad

vloerverwarming

163m 2
277m 2

Gebruiksoppervlak ca.

de Swaluëstraat

m

v.v.

Achtertuin op het noordwesten en achterom

Perceeloppervlakte

(exd. schuur)

250.000,-

tgs

Vraagprijs:

€475. 000,-

^36C£

6'

;

jaargang

week 12

•
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Het wekelijkse nieuwsblad

Courant

voor Zandvoort en Bentveld

www.zandvoortsecourant.nl
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Gebied rond

f" watertoren

5

I

-JPORT

CTUEEL
Steun

slecht

onderhouden

Zom
Zomertijd
A.G.
20 maart

oorkonde

week

Actie

week

de Duinen en

Na lang zoeken hebben de kunstenaars van BKZand-

Bodaan hielpen Meijer en
vrouw Jannie in het ka-

voort eindelijk een nieuw onderkomen gevonden. Vanaf

kunst kan

zijn. In

zijn

komende zaterdag

zijn

de kunstwerken van

alle

deelne-

der van de Vrijwilligersactie

€2,50
€1,65

Oerdonker

in

De Buzzzzhalte
de

'krasse'

dit kwaliteitskeur-

2010 de bewoners met het

mende kunstenaars

merk op grond van de op 30 oktober 2009 gehouden

beschilderen van het schil-

voormalige busrestauratie.

toets door stichting Perspekt.

derdoekje en het aanreiken

A.G. Bodaan.

12:

Duivenkater

het Bronzen Keurmerk uitgereikt aan stich-

is

ting ZorgContact voor de locaties Huis

Mja*
Actie

Kennemer

ontvangt

Tijdens de open dag van de Zorg afgelopen zaterdag

A

Jarige

Revalidatiefonds

Bronzen Keurmerk voor
Bodaan en Huis in de Duinen

zondag 28 maart

02.00^-03.00
02.00

Amanda

voor het

De wooncentra kregen

te bezichtigen in het

pand van de

van de acrylverf. Daarbij

ontstond er spontaan een

13:

DeieiBwitofbmin

€1,95

Saucijzenbroodje

€

gezellig gesprek tussen het

1,25

QQËfBi

burgemeestersechtpaar en
de bewoners.

Div.Paas chocolade

Zak mini muffins

€3,95

Suikerbrood

€ 1,95

Div.soortencake

€4,50

Open dag

d#*

Bovendien konden belangstellenden via een rondlei-

ding kennismaken met de
verschillende afdelingen op

beide locaties, waaronder
de nieuwe huiskamers

in

de

Bodaan voor mensen met
geheugenproblemen. Ook

ZONNEBRIL-AKTIEM!
BIJ

hun

sluiting

galerie

onder

het Strandhotel, aan

de

de voormalige

enkelvoudige zonneglazen

uw

sterkte GRATIS!!!

SEA OPTIEK,

een poosje

5,

2042 U Zandvoort

E3Ü3EE3EBI
Klok uur vooruit

Buiten de officiële uitreiking

gen overZorgContact, vakan-

Boulevard Paulus Loot, was

sloop

van het Bronzen Keurmerk

tiewerk, opleidingen en sta-

een nieuw onderkomen één

de bushalte gebruiken

merk

waren op beide

geplaatsen. Verder kon

men

van de grootste wensen van

galerie.

de bloeddruk laten opmeten

BKZandvoort. Vanwege de

en het bloedsuikerspiegel

bouwplannen

is de ruimte onder handen
genomen en omgetoverd tot

kon

informatie verkrij-

in

de zorg

is

waarde voor de

een meercliënt. Alle

zorg- en dienstverleningen
in aanmerking komen
moeten voldoen aan alle
met wet- en regelgeving te maken hebben.

criteria die

Belangrijk

bij

keurmerk

is

vastgelegd
in

dit kwaliteits-

dat afspraken

zijn

en

locaties

plaatselijke kunstenaars
uitgenodigd om hun diverse kunstuitingen in de
vorm van een kunstroute te
tonen en te verkopen. Ook

in

het gebied

Louis Davids Carré, stond

Galerie de Buzzzzhalte.

zin in

koffie

en een gebakje gratis

SCOOTMOBIELEN

Velen lieten het zich

ook met PGB (persoonsgebonden budget)

dan stond de

de kunstwerken van de be-

klaar.

goed smaken.

om

het een geslaagde

Al

met

al

was

open dag.

023

-

5 735 735

mensen

de praktijk ook echt wer-

BETER MOBIEL, Max

Planckstraat 44

ken volgens deze afspraken.

spectief centraal en hieraan

hangt

bij

de beoordeling van

zorgorganisaties een zwaar
gewicht. Burgemeester Niek

Meijer reikte

bij

A.G.

Bodaan

het Bronzen Keurmerk

Huis
'Dat wordt rennen

om

komen voor de
Circuit Run deelnemers'
tijd te

in

Circuit

Run 2010:

Informatie over de

verkeersmaatregelen op pagina

uit. In

de Duinen werd het

gedaan door een vertegenwoordiger vanuit het zorgkantoor, Frans Blokland.

G'.-llKX'Illt

nu
als

Met man en macht

geen

woners stonden centraal
te laten zien hoe mooi

la-

ten vaststellen. Had je daar

leeg. Tot

mag BKZandvoort

Perspekt stelt het cliënten per-

op

al

aan de

Kunstactiviteiten

Het Perspekt Bronzen Keur-

die

zichtbaar beter!
Haltestraat

bushalte

aan de Louis Davidstraat

door Nel Kerkman

aankoop van een

RAY-BAN of PRADA-zonnebrii,

op

men

Na de definitieve

ZilndvOOrl

...

WATERSTANDEN

FAMILIEBERICHTEN

'UZZ'

Enige en algemene kenni geving

Dankbaar dat

zolang

wij

bij

elkaar

m

is

heden

Club Nautique

1

UiT% AAiiTZORt;cEN"TRUM
r

chten zijn,

Zandvoort

Sinds 1992
KJ ara
28 decemb er 1914

uw

Kemp

Zandvoort

uitvaartondernemer in Zandvoort.

17 maart 20 10

7
57 ®

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort
AdrianaKemp
Mijn da
£i;n/i/:i."r

i'.Fiï

an het Huis in de Duinen vo

:

enl

efdei'olle verzorging, '{edure

>r

//i'

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

«en eldige goede

De

begrafe

is

Hoog

de vele jaren.

Uitvaartcentrum Haarlem

Herman Heijerraansweg 73/A121

KW

2042 XP Zandvoort

Parklaan 36, 2011
Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.

heeft heden plaatsgevonden in het familiegraf

opdeAlger lene

11haarlem.nl

begraafplaats te Zandvoort, Tollenstraat 67.

DANKBETUIGING
blijk

veduwnaa van
betuige n wij u on e

A

Hoog

Laag

E

R
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05.45

10.54
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07.15
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00.55
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21.45
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28

01.49

10.45

15.05
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00.51
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T

03.36

11.25

15.51

01.53

04.17

12.04

16.36

02.43

04.59

12.49

17.17

01.05

05.41

13.34
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Dekker -B anden burg

13

MAART

-
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bloemen en

TIEN

MAART 2010

Geboren:

welgemeende dank.

brieven,

BEACH CLUB

BURGERLIJKE STAND
Jesse Jan, zoon van: Laa

Uw aan wezigheid

e

ndolé

ian,

Johan Paulus en: Molenaar,

Susanne.

Uita

Ier na m:
Dekkf

GEOPEND VOOR
LUNCH EN DINER

IEDERE DAC

Fay Lu na, dochtervan: Kieft, Olav Alexander en: Rooijakkers,

een grote

Daniëlle Johanna Cornelia Maria.

ONTBIJT,

'32:

Aangifte Geregistreerd Partnerschap:
van Nimwegen,

Zandvc

Hoog

Laag

W

i

ledeleven ons betoond n aheto erlijden van

van

Jacob Dekker

s

;

vr

MRT/APR

DO
Vooruv

<&£>

Tel

Tollensstraat 67,

de ,-fdeling ds

Ramon

voor reserveringen: 023-5713200

en: Bol, Feikje.

2010

'

f
'

www.beachclubtien.nl
Ondertrouwd:
de Nieuwe, Robert en: van de Wetering,

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

Omdat

Ma ris ka.

van Essen,SebastiaanTheodorus en: Her brink, Nikkie Sanne.

Overleden
-

Regelen en uitvoeren van de uitvaart

Verzorging van overledene

-

Begeleiding voor nabestaanden

-

Persoonlijke aandacht

U

voor

en

Uw dierbare

Verschijnt iedere donderdag en

:

Lust geb. Kleijn, Cornelia,

Zeeman,

Elsje

oud 93

jaar.

Pieternella,oud 57 jaar.

Wessel geb. den Haan, Clasina, oud 85jaar.

Kemp,

K

la ra,

oud 95 jaar.

Viss inga, Engel na Frederika,oud
i

Dag en nacht bereikbaar

86

jaar.

Kantooradres:

Tel.

06-4342 9783

2

2042 JN Zandvoort

Letty van

uur.

den Brand-Kinderdijk

letty@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok
06 -460460 26 gillis@zandvoortsecourant.nl

Tel.

Centrale redactie: Joop van Nes
06-1448 2685 joop@zandvoortsecourant.nl

50 jaar!

Tel.

Vormgeving:

IR

24-3-1960

Kleine Krocht 2

Zo Edith nu ben

Visseringsweg 40

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uurds.mr. J.W. Verwijs

jij

KOMENDE ZONDAG

www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St.Agatha
10.30 uur Pastor D. Duijves

www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius

wordt GRATIS

heel Zandvoort en Bentveld!

verzorgde uitvnnrt

KERKDIENSTEN

& Paulus

10.30 uur Pastor C. van Polvliet

in

Kleine Krocht

advertenties@zandvoortsecourant.nl

Evert H. Schweitzer
stijlvoile en

huis-aan-huis bezorgd

023-5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 -17.00
Overige dagen op afspraak.

Tel

Advertentie acquisitie:

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort
Voor een

COLOFON

u voor kwaliteit kiest!

-

Druk: Dijkman

Maar niet getreurd,
we zullen de glazen

Design Zandvoort

2042 JN Zandvoort
offset
-

Diemen

Verspreiding: ZVO

aan de beurt!

Tel.

06-1130, 1478

Verspreiders

www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press

BV.

Oplage: 9.250 exemplaren

laten klinken

en op de volgende 50 jaar drinken!
Van harte van ons allemaal!!

www.za nd voo rtseco u ra nt
toegestaai

.

n
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Zandvoortse Courant

Ongewenste OPZ wel
op

Afscheidingsmuur watertoren stort

informateur

lijstje

Twee weken terug
een gevaarlijke

Afgelopen donderdag heeft informateur Cornelis Mooij een

werd

tussentijdse rapportage afgegeven. Daarin

dat

aanstuurt opeen coalitie

hij

VVD, OPZ, CDA en PvdA.
laten

weten dat

hij

een

Jerry

derdaad tot de

in-

coalitie toe-

treden, dan zal dat voor de

VVD-fractie grote gevolgen

hebben. Jerry Kramer

dan
en

zal

ingestort. Hierdoor

brief naar

B&W om

maatrege-

nemen.

in

politiek na

de verkiezingen van

3

de brief

in

Oppassen
Ingezonden stukjes

zijn,

naast

is

de onderliggende garage kan vallen. De bewoners van

de omgeving stuurden een

maart 2010

25

12

ring van het

gebouw hun

een doorn

het oog

maart.

De

is.

bewuste muur is ingestort,
de muren zitten vol graffiti,
de nachtelijke verlichting
van de watertoren doet
het allang niet meer en het
straatje rondom de toren
is

Mooij constateert een aan-

in

tot de helft gesloopt en

columns, favoriet leesvoervoor
het altijd weer

mij. Ik vind

mooi hoe mensen

zich kun-

nen verwoorden, hun mening
geven en grieven kenbaar ma-

klom

ken. Zelf

regelmatig

in

(en klim)

ook

ik

de pen. Dit keer

de 'grootste krant van

las ik in

Nederland' een ingezonden

gastouderschap.

brief over

overal zwerven tientallen

Zo heet dat tegenwoordig

straatstenen op het gras.

je

Voor de buurt kinderen wordt

opvangt. Veel oma's passen

als

tegen betaling kinderen

tal

zaken zoals: een coaliis

het gebied, dat ze sinds de

regelmatig op hun kleinkin-

jaren vijftig gebruiken als

deren.

OPZ samen

periode niet met

de

mij aan", aldus

houd

ik

liberaal.

Belinda Göransson onderschrijft zijn woorden maar
gaat nog niet zover. "Ik verwacht niet dat OPZ erbij zal
zijn", zei zij woensdagoch-

tend naar aanleidingvan de

woorden van Kramer.
Mooij heeft begin deze week

met

watertoren geven
is

verder aan dat de verpaupe-

in

beeld

gegeven van de situatie
de Zandvoortse

Een deel van de afschei-

aangeeft

een gapend gat ontstaan waardoor een kind of een hond

len te

niet accepteert.

hem een goed

rooilijn

nummer

tie

zullen gaan, en daar

zijn

met OPZ

ben

al

situatie ontstaan.

dingsmuur die de

•

in

Verpaupering
De buurtbewoners van de

conclusie trekken

"We hebben afgesproken
dat we de komende raads-

we

weten

op het terrein van de watertoren

raadszetel opgeven.

zijn

zijn

duidelijk

partijen, te

Kramer (VVD) heeft echter

coalitie

Mocht de Ouderenpartij

met vier

is

de VVD;

er

zonder
wordt door alle

fracties

om

een stabiele co-

alitie

niet mogelijk

nodig bereid
deel te

Zo goed

door Nel Kerkman

als alle partijen plei-

sinds

begonnen met

zijn

T:

023

-57 40 330

info@pluspuntzandvoort.nl

de

bij

WZCV

of

af-

1

B

vergoeding. Nu heeft staatsse-

ust hart afwezig

uw

in

om

haar'wijs-

uitte trekken voor verbetering

van de kwaliteit kinderopvang.

heid' besloten

40 miljoen

Prima idee) Maar nu moet

ie-

dereen een soort cursus gaan

Da rwin hof officieel geopend

volgen, het

z.g.

EVC-traject.

Om te bewijzen dat je in staat
is

in

Nieuw Noord het appartementen-

officieel

geopend. Op de plek waar

bouwde woonstichting

de bouw aan. "Ook ben

ik

op de mensen die
mogen gaan wonen. Ik

jaloers
hier

in

willen trekken

De Key levensloopbestendige huurappartementen. Het

en dan met

nieuwbouwproject, met een mooie binnenplaats,

house op vijf hoog", zei hij.
Vervolgens overhandigde
hij aan Lidy van der Schaft,

is

een

kind.

een parkeergarage.

zijn.

Dijksma

cretaris

muur, wordt ontkennend be-

B.30 uur

ssionele opvang voor

een bureau.

bij

Daarvoor krijgen zeeën kleine

de
iets

antwoord.

zou er zo
t/m

-

inschrijven

muur
bij
zij

afweten van de ingestorte

niet echt optimaal.

mag

combinatie van appartementen, een kinderdagverblijf en

Flemingstraat 55

gemeente een

geplaatst. Navraag

eigenaren en de gemeente

complex Darwinhof

1

tijden van 07.30

met andere kinderen
Nieuwe dingen leren

heeft de

zettingslint

het koopcontact staat dat

de toren niet gesloopt

vroeger de Duinroosschool stond
deren van groep

dit

bloeme-

verstandhouding tussen de

Development.

tweede

zijn

krijgen een

en opa's die zich hebben laten

eigenaren

de

Of

of cadeaubon van hun kin-

deren. Er zijn echter ook oma's

anderd en daardoor

is

doen ze

vaak. Meestal

ik

gratis.
tje

om

er iets

eindverslag te komen.

»„,«„«

BSO De Boomhut biedt prof
U kunt met een ge

de brand-

aan te doen. Intussen

worden en het beeldbepalende karakter behouden
moet blijven. Eind 2009 is
het bestemmingsplan ver-

Voor-.tus

Spelen

is

veel plezier, hoor

In

Real Estate

Afgelopen dinsdag

pluspunt

2006

Zandvoort CV (WZCV) en ING

ronde en hoopt vanavond,

heb-

is

eigendom van de Watertoren

Dat

kunnen leiden
tot meer wethouders in
deeltijd. Mooij is deze week
laatste zou

donderdag 26 maart, met

Zij

De watertoren

ten voor drie wethouders of
drie formatieplaatsen.

Daarom

briefnaar de gemeente verstuurd met het verzoek

coalitie

de nieu-

alle fracties in

op.

indien

is

de

in

nemen.

eerste serie gesprekken

raad afgerond.

speelterrein, er niet veiliger

met voldoende steun

gevraagd en D66

Met

name

dat pent-

bent

om op je

te passen.

(klein)kinderen

De opa van het

in-

gezonden stuk heeft echter
27 jaar bevoegd

les

gegeven

het voortgezet onderwijs.

in

En heeft daarbij een diploma

PEDAGOGIEK!! De wereld op
zijn kop.

de locatiemanager van De
Huiselijke sfeer

.

Plezier

Key

Creatieve activiteiten

2041
F:

VW

023-57

in

Zandvoort, een kus-

sen voor op de bank
Zandvoort
16

B65

in

de

moeten natuurlijk
Maar als je alleen

Er

zijn.

regels

(tegen

entreehal van het complex.

betaling] op je kleinkinde-

Hierna kon de bewoners-

overtrokken. Ben je echter of-

commissie een kunstwerk
onthullen dat door nietkunstenaars gemaakt is.
Zij hebben tijdens drie sessies, begeleid door Mariene
Sjerps, kunstzinnige wand-

ficieel

gemaakt die gebakken zijn en waar een

oma's en

ren past, zijn die eisen

www.pluspuntzandvcort.nl

CARTOON

tegeltjes

tableau van

is

gemaakt, het

tableau versiert de

Circa

80 bewoners en

langstellenden waren

bij

be-

de

opening aanwezig. Ada Mol,
Dichter
ciaal

bij

Zee, had een spe-

gedicht geschreven en

vervolgens

zei

dat

hij

een

van dewemigewethouders
is

die

zowel de eerste paal

heeft geslagen als de ope-

ning heeft verricht

declameerde dat met verve,

raadsperiode.

Wethouder Gert Toonen

hij

in

één

Daarmee gaf

de voortvarendheid van

wand

in

worden aangepast.

EHBO diploma

Oké, een
pleit ik

voor en

opa's, die

in

Darwinhof.

liefde

alleen als je een bijdrage ont-

vangt. Doe je het gratis, dan

mag

zijn

met

oppassen. Het geldt echter

je kleinkind

wonen

ik

erg overtrokken. Vooral voor

nog gebeuren. De wand
waarop het tableau hangt
moet nog even van een
kwastje verf worden voorzien. Daarna zal het ongetwijfeld heel fijn

daar

uitstekend.

is

Alle overige eisen vind

de ent reehal. Een ding moet
er

zwaar

bevoegd, dan moeten

die regels

je schijnbaar alles

je wilt!
zijn

we

met

doen wat

Volgens mij
in

Nederland

een tikkie doorge-

c
E
3

schoten. Nederland

«j

Was

-j£

-

Regeltjesland.

het niet zo?

~
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Schouten
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APK

YcnetoHT^cn

na pensionering?

Onderhoud en
p^wöftijfc«

wmt* * kHt:

in -

Administratie en
belastingaangiften

merken

reparatie alle

Occasions

en verkoop

Karim en

TRATIEKANTOOR

E

voor particulieren en ondernemers kleinbedrijf

Mo

www.autob edrij fka hm o.nl
?anc.-:j-t

1

H.

KEteteppemtraot,

10

023-571 B7 31

Tel

|

Curiestraat 10, 2041

www.gsfinancialedienBten.nl

023-5733793

F.

E.

CD

Zandvoort

Zaterdag 27 maart
16.00-19.00 uur
U bent van harte welkom
Is

het eindelijk een

T 023 573 92 72 M 06 45 30 45

>

Open huis

Na 20 jaar strijd

GB

te

31

Ekittywillemse@planet.nl

Wille Veld 56, 2041

023-5733792

T.

Zandvoort.

autobedrijfkarimo@planet.nl
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Ons trouwe team Sven en Anouk,

Er
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Vondellaan 2B- Zandvoort 023-5716527

Het Nederlandse

|aRode

Kruis

Het bestuur van de Vereniging Afdeling Zandvoort van het Nederlandse Rode Kruis
nodigt u uit voor een algemene ledenvergadering te houden op

zaterdag 10

om
zaal

april

Zandvoortee Vereniging van Huurders
Algemene Jsdenvergadefing

2010

Dinsdag € april
Aanvang 1O0 uur
GoinGen&qhapshuis
Louis Davidsstraat

16.00 uur
om 15.30 uur

open

in

het

Rode Kruisgebouw,

Jaarslukken kunt u schriftelijk, telefonisch,
p-er Fax of email 2 weten van leveren aanvragen.

Nicolaas Beetslaan 14 te Zandvoort.

AGENDA

ZVH
•

Notulen

alg.

leden -/jaarvergade ring 4

•

Ingekomen stukken en Mededelingen

•

Besiuursverkiezing

april

023-5731618

telffaa:

en 20 mei 2009*

Voordracht van de heer J. Molenaar, penningmeester.
Verkiezing van statutair aftredende bestuursleden:
Herkiesbaar is mevrouw M.E. Joustra, taakveldcoördinator opleidingen
en niet herkiesbaar mevrouw J.N. Beekhuijs-van Mourik, secretaris.
Eventuele tegen/medekandidaten kunnen zich overeenkomstig de statuten aanmelden.
-

•

Aanstellen Beheerder

•

Jaarverslag 2009

•

Samen Eên

•

Rondvraag en

•

•j

inzage

in

het

Rode Kruisgebouw, Nicolaas Beetslaan

Met vriendelijke Rode
namens het bestuur,
Anneke Beekhuijs
':*:::

Anneke Beekhuijs,

Kruisgroet,

ïtïili

Krant niet ontvangen?

tel.

1

4 te Zandvoort

023-5719590,

Zandvoort

Cjtl

Systeem. 'Dezei

uu' nagels beschermt en sterkjieiudt zodat mv nagels kunnen gii

zander af

Liggen vanaf 27 m

AG

"Boudoir êy sara'
ty èij 'Boudoir èy Sara hetO'PI Ajcicium
te

breken. 'Men zul

want de Rtgrium

Indien verhindert graag even een b>
bericht naar:

postbus 287 - 2Ü4C

email: zand™ortse.huurQlefs.verfiriging@plafiet.rl

'De nieuwste trend op nage(gebied'.

die

Sluiting

*
-

e\el

is

dezelfde mooie Glans. 'De qel
natuurlijke

iiit:-truli'Uj

prachtig op

de.

<EHjs

z,elfs

niet merken

datu een gei draagt,

bijna iifi'nfiV^afj een qeit'one naqctlaken

en

blijft

wel 3

i'c tjei is ster'\.

tof

5:i'cfit*ti

zitten, fietkeefl

ilirarztiam en soepel.

tecnmhjcls en Wijf t dan wel zo een S

weken

Ook

is

)

ai

zitten.

23,50 euro
(juwpfud:

7

3L^iten»ï i| \a *
,

i

£>*'* Zamfiuvrt

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

Zandvoortse Courant

Zandvoortse Courant paaspuzzel
aanloop naar Pasen

In

week

gestart

staan er

in

is

met de

de Zandvoortse Courant vorige

paaspuzzelactie. Drie

de plaats aan van de letter

weken

cijfers

heeft, kunt u

geven

de oplossing. Door na drie

in

in

paasactie@zandvoortsecou-

Kennemer Gasthuis.

Winnaars bezorgactie

bij uw oplosuw naam, adres en

rant.nl. Vermeld

De patiënten en

sing

zorgers stonden

altijd

hal

Onder de goede inzendingen worden mooie prijzen
verloot,
-

kilo

1

metschotel voor
-

4.

personen

Chocoladehuis Willemsen:

kiezingen

had de

in

zal

schouw dat men het pleinwas vergeten te mel-

de exploitatie van Ver-

de Pakveldstraat

tje

andere handen

in

den. Dat

overgaan. Een goed bewaard geheim dat alleen intimi wis-

ge doet

zijn bedrijf

als stagiaire bij zijn

"Ik

heb

hier bijna

over aan

vader

in

zijn

genoemd, heeft een

45 jaar ge-

echter mijn laatste

den,

mag Mart

ij

n het

doen. 'Ons' pleintje,

gaan
in

eens

wat
ik

langdurig verblijf

van de verkiezingsflyers

genieten van de patiënten en

werden be-

mer van VVD-wethouder

hele wereld", sluit

door de
hij af.

U

in

om
te

de prijzen

in

winnaar, Fred Foppen, niet

aanwezig

parkeerkaartjes die je

ondernemer voor voorlopig
de laatste keer de hand te
schudden en zijn 'zeun' een
goede toekomst te wensen.

nummers 2en

krijgt", ver-

nog

De nieuwe Oude

*

startkorting tot

uit

3

komende zaterdag

50.

€

Misschien

nieuwe onderkomen moemaar eindelijk
is het dan zover. De feestelijkheden zullen gepaard

ten wachten

Foppen heeft

150, inmiddels

imnnnrKw

ZANÖVOOkT.

.

.

.

h
I
I
Op uitnodiging

va

geestelijk verzorgers Elly
is

er inmiddels voorzichtig bijgekomen. Er

geen enkel beletsel meer
straatje

Gemeente Zandvoort

B

Om

om

de bezem te pakken en

schoon te vegen, en misschien een

uiteindelijk

uw

klein stukje

is

dus

eigen

meer?

een voldaan gevoel te krijgen over de bijdrage

aan een prettige leefomgeving.

Samen houden we

zo

ZANDVOORT SCHOON!?

Walet en Carla van Erpvan
het

Kennemer Gasthuis

in

gele vioolin

het

ieder geval

In

de herten nu toch wel

vergegaan!

Scout-lt-Out

De scoutinggroepen

in

de

regio zetten zaterdag 27

aan

maart tijdens de regionale

de opening een open
dag te verbinden en

fietsdag Scout-lt-Out de

daarom

iedereen

tot 15.00 uur kan ieder-

van 16.00 tot 19.00

een meefietsen langs de

is

uurvan hartewelkom.

J

,

men, goten en trappen schoon te maken.

om

een leuk idee

1

Ook de zon

deOude

Halt. Het leek het on-

dernemerspaar tevens

het voorjaar in

het bezoek?

de eveneens nieuwe voet-

65%

maak" van de openbare ruimte. Gemeenten en inwoners van
v
,
Zandvoort zijn samen begonnen de stoepen, plantsoenen,
ber-

met blauwe en

iets te

in

gesigna-

de bakken

centrum staan debet aan

nooitjevoori2 tot 16 jarigen

bal kooi direct naast

al

Koningstraat.
zijn

tjes die her en der

zijn

naar polikliniek

de

bij

gaan met een voetbaltoer-

Mannenkoor

dag

op het parkeerplaats-

Schoorl hebben lang op hun

handen van Tates hun
waarde van €

zijn prijs,

leerd

ontvingen

prijzen ter

100 en €

klaarlichte

je

Afgelopen week was de start van de landelijke "grote schoon-

'

De herten worden met
zijn op

de dag brutaler en

wordt

officieel

geopend. Marcelen Marcelle

DORSMAN.NL OF 023-5714534

ZANDVOORT SCHOON!?

zelfs

Halt

maar de

zijn

thuisbezorgd gekregen.

Autoverzekering
vanaf € 6,- p/mnd

verzor-

Nieuwe Oude Halt

ontvangst

deze aimabele Zandvoortse

bleek uit een gemeentelijke

hun

het slotlied,

en daar

een traan.

nemen. Helaas kon de

tussen og.00 en 10.00 uur

telt hij trots. Vorig jaar

Bij

viel hier

Wilfred Tates uitgenodigd

bent van harte uitgenodigd

om komende donderdag

uit

gers.

You never walk alone,

de ka-

mooie en lange

reis

deinen en zichtbaar

met de

drie bezorgers

19.30

de Protestantse kerk

in

uit

van de VVD, die tegelijk

nu voorbereiden voor een

mende zaterdag om

aan-

in

het meezingen, mee-

krant

totaal
zal ko-

het ziekenhuis. Dat
het optreden zeerwerd

middag werden de beste

zich

kinde-

in

lenden worden uitgevoerd.

gewaardeerd bleek

zorgd. Afgelopen vrijdag-

hebben

De musical

uur

ter beschikking gesteld

trots op.

Er

aangemeld,

ren

voor familie en belangstel-

alle

verrassing tijdens een veelal

gaan ons

bronnen.

zestig.

herkenning natuurlijk,

wezi een een zeer welkome

We

de par keermeter

de

'Lippleintje'

er

Speels, creatief, eigentijds

en trouw aan de bijbelse

verrassend veel

aantal Zandvoortse pa-

voor de beste bezorging

off i-

gekregen.

maart 2010

25

tiënten een feest der

Courant een aantal prijzen

staan zelfs vermeldt op de

ciële status

droom

werkelijkheid heb zien wor-

volksmond het

al

is

"Mijn tiesbeth en

de zaak heeft gestaan.

werkt en metveel plezier.Nu
ik

zoon Martijd die

nu goedgezet en

is

Versteege

Hoewel, niet echt andere handen want Peter Verstee-

genoten van

ver-

gers van de Zandvoortse

aan

zich

steld en

VVD

Voorafgaande aan de

Zandvoort onder de bezor-

Paasei van chocolade

Volgende generatie dient

de

het koor opge-

maar voor

Horneman: gour-

Slagerij

verin

van de polikliniek

rondom

het optreden. Voor een

waaronder:

Kaashuis Tromp:

Hollandse kaas
-

steege's IJzerhandel

•

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

via het

telefoonnummer.

ten.

12

sturen van een e-mail naar:

u de oplossing van de puzzelactie.

Volgende week donderdag

nummer

h&E BADPLAATS DOOR

een

Bruna Balkenende aan

de Grote Krocht of

de goede volgorde te plaatsen, vindt

alle letters in

deze

•

OOG en OOR

gesloten envelop inleveren
bij

verborgen. De

cijfer

de oplossing compleet

Als u

weken lang

verschillende advertenties verspreid door de

krant een letter en een

Met

deuren wijd open. Van 11.00

clubhuizen op verrassend

mooie

De Kinderen van de
Kust zijn bezig onder leiding van Maaike Cappel een
Paasmusical

in

plekjes in en rond-

om Haarlem

Paasmusical

te studeren,

die een jaar of vier geleden

om

Eén
ten

van
is

en Zandvoort.

de startpun-

de Zandvoortse

Scoutinggroep The Buffalo's
P.

Duintjesveldweg/Jac.

Thijsseweg waar jong

en oud terecht kan voor

Haarlem Noord, heeft het

ook

Zandvoorts Mannenkoor

op te staan'. Kinderen zingen

de diverse routes en een

week woensdag

en acteren over de gebeurte-

fietsvlaggetje.

vorige

is

uitgevoerd:

'Tijd

Aanmelden
deelname

een optreden verzorgd

nissen van de

Goede Week:

is

niet nodig en

voor de patiënten van het

van Palmzondag tot Pasen.

is

gratis.

wO

I

.

v.

M

Vrijehuizenmarkt
Vrije
mseivooniw hukt

Sint Aldegondestr. 11 Zandvoort

Doctor C

I

A

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke
H Oost erpark straat 53

Gerkestraat 75 Zandvoort

Zandvoort

WONING ZONDER AFSPRAAK TIJDENS HET "OPEN HUIS"
ZATERDAG 27 MAART 12-15 UUR!
louden. moderne 20-e jsier M'ssiMNiig met opbouw (2007)

BEZICHTIG DEZE
keuken. 2 badkamers. 4 slaapkamers, loggia en balkon, voor- en besloten

A.S.

'

'

•

Beg.

gr.:

royale,

zonnige

Ie verd.;2 slaapkamers

design

living

{\

l':a.

met

9,6 X 3,7

loggia),

— Tr:

met

moderne had kam er vzv

eiken-

ligbad, wastafel meubel.

slaapkamers

verd.: 2

-'^^"
€

schouw met open haard,

r,

2e

(1

met

balkon).

Vraagprijs:
€ 398.000,- k.k.

329.000,- k.k.

Spoor buurt straat 12 Zandvoort

o.a.

HUIS

BEZICHTIG DEZE WONING ZONDER AFSPRAAK TIJDENS HET "OPEN HUIS"
ZATERDAG 27 MAART 13-15 UUR!
>.v\is-':vK't -lal-

•

A.S.

in

3 in rustige
,

woonomgeving

'*-«-;i

s^pb—

3

2e

ligbad,

in

toilet,

Zandvoort

WONING ZONDER AFSPRAAK TIJDENS HET "OPEN HUIS"
ZATERDAG 27 MAART 12-15 UUR!

BEZICHTIG DEZE
A.S.

moderne keuken, mctlems

en achtertuin met achterom!

Gelegen op een perceel van 277

Vraagprijs:
369.000,- k.k.

€

I

I

H Martinus Nijhoffstraat 61

Celsiusstraat 191 Zandvoort

I

bidktf-i?'. 5 ;

japkamers, voor- en achtertuin op het

"Nieuw Noord";

's.

Li

:e

badkamer met

douchecabine en wastafel;

anï^iklwanddDHS);
en 2 slaapkamers;
Voortuin op zuiden en royale

Ijst,

12,5

X

10 mtr).

zuiden met achterom en stenen schuur;

dakteca.155m'.

Vraagprijs:
€ 459.000,- k.k.

Vraagprijs:
369.000,- k.k.

€

H Martinus Nijhoffstraat 79

Zandvoort

WONING ZONDER AFSPRAAK TIJDENS HET "OPEN
A.S. ZATERDAG 27 MAART 12-15 UUR!
BEZICHTIG DEZE

badkamer. 4 (optie

Ook

Vrije huizenmarkt

met een

aantal

woningen

Huizenroute welke
gtti'j'.k?-; -i?t

open haard, lamina

a.s.

neemt
aan de Nationale Open

Heemstede - Zandvoort
deel

e.o.

S)

HUIS"

slaapkamers, voor- en besloten achtertuin!

Beg. gr; royale living ms:t;?;.H~3S.:lsir

!,>.=•

sn licht op de

tuin,

zaterdag 27 maart wordt georgani-

seerd. Tussen 12.00 en 15.00 uur kunt u de

deelnemende

en schuifpui naar balkon op zuidwe

woningen zonder afspraak en
Kunt u zaterdag toevallig niet?
u ALTIJD

-

365 dagen per

morgens 08.00 uur

's

vrijblijvend bezichtigen.
Bij

jaar, 7

Vrijehuizenmarkt kunt

dagen per week

-

van

's

avonds 21.00 uur terecht voor

een bezichtiging. Dat

Vraagprijs:
€ 259.000,- k.k.

is

OPEN

pas klantgerichtheid!
j

HUIS

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een

rij:

•

De

•

Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook

•

Persoonlijke en pro-actieve karaktervan onze dienstverlening;

leukste courtage van Nederland*;
's

avonds;

•

Etalage op A-1 lokatie aan de Grote Krocht in Zandvoort;

•

Optimale woning presentatie, fotografie en woning beschrijving;

•

Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij verkoop,
aankoop, verhuur en beheer;
No
opay;
Gratis waardebepaling van uw woning*;
Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!
Uw woning wordt geplaatst op de volgende websites:

•

tot

funda.nl, zah.nl, jaap.nl, huislijn.nl en natuurlijk Vrijehuizenmarkt.nl!

Vraagprijs:
349.000,- k.k.

€

BEL 023 - 5 731 999
Nick ten Broeke

2042 NT

Emmaweg 21
ZANDVOORT

R:

023 - 5 732 007

M.: 0655 - 13 03 65
E:

nick@vrijehuizenmarkt.nl

www.vrijehuizenmarkt.nl of
www.nicktenbroeke.nl
Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

Zandvoortse Courant

Wethouder samen met
vrijwilligers

Strandseizoen 2010

Ondernemersavond

25

Vorige

week

Ook

Zandvoort werd daar aandacht aan besteed. Ver-

in

vrijdag

was de

landelijke vrijwilligers actie.

hadden

schillende Zandvoortse organisaties

meld op de website van NL DOET met een

aange-

zich

vrijwilligersklus.

Op 27 maart wordt

is

gekozen

om

de opening

menwerking met het Juttersmu-ZEE-um

in sa-

is

Klikspaan.

Het programma
uur

um

uit:

bij

ziet er als

inloop vanaf 14.00

Mutated Minds-

tend de overhandiging van

bezichtigen die borg

van de KN

RA/1,

28

Circuit

28

70's

politie

eniging.

kenvan zwerfafval gemaakt

de muziek

en de watersportver-

bedrijven.

Het Juttersmu-ZEE-um

is

geopend waar vrijwilligers

u

welkom
van het

met Peter van

tuinactiviteiten te

Kessel en Jan

met het maken van twee
tuinbakken voor

gebruikt

om

gezamenlijke

afsluiting van de feestelijke

opening

uur. Iedereen

burgemeester

OOK Samen

gecre-

leg over

wat 'Kimo'

is.

uit-

Verder

tatie zien over het jutten.

is

gepland
is

om

welkom.

Circuit Run, staat het

activiteiten.

Mariaschool loopt voor
Sarcoïdose vereniging
Vorige

3e Runners World Zandvoort

De

centrum van Zandvoort bol van de

Een heel leger van vrijwilligers zet zich

21-jarige plaatsgenote

Amanda

week

in
is

om

heel

ter perse

zodoende geld

in te

om

zamelen voor het Revalidatiefonds.

is

een ziekte

waarbij spontaan ontstekingen ontstaan

in

verschil-

er

drag op de

sarcoïdose gevonden. Reden

dat een lichamelijke beperking niet

staan

bij

de

in

weg

hoeft te

het bereiken van je

doelen, dan

het wei. Dat

is zij

past precies

bij

de doelstel-

lingvan het Revalidatiefonds:
het Revalidatiefonds helpt

mensen met een lichamelijke

handicap zo zelfstandig

mee

doen

Een gewel-

we

We

wensen haar

zijn.

en daarvan heeft

is

zij

bij het maken van dit artikel
€ 3.080 bij elkaar. Gaat
u haar zondag vanaf 13.30
uur op het Gasthuisplein
aanmoedigen en doneer ter

al

plekke als

u

dat nog niet ge-

daan mocht hebben. Laten

de

wij allemaal zorgen dat het

maatschappij. Amanda heeft

eindbedrag ver boven haar

mogelijk

te

heel veel partijen

in

weten te

streefbedrag

zijn

helaas

al

show Night

at

uitverkocht, de

Sacktime geven een

nieken zien, terwijl parfume-

rieMoerenburg make-upen
styling tips zal geven.

Aan

voorproefje van de nieuw-

het eind van de avond

is

zomer mode;
kapsalon LaVogue laat met
zes eigen modellen op de

een

catwalk kleur- en kniptech-

rekening.

ste voorjaar- en

loterij

er

en zanger Jeroen

Weerden burg neemt het

vo-

caleentertainmentvoor

zijn

sponsorloop geld
len

voor de SBN.

is

nog geen medicijn tegen

sponsorgeld

zal

in

in

komen nemen.

Zandvoortse

een

tezame-

Op

ontvangst

e

3

in

schrijverswedstrijd

14 april

de SBN op

Onze

15-jarige plaatsgenote Lotte

worden

in

Determann

is

derde ge-

de regionale voorronde van het landelijk kam-

pioenschap 'Write nowl'. Vorige week werden tijdens een
feestelijke

avond

de Haarlemse Toneelschuur de

in

uitsla-

gen bekend gemaakt.

veel succes de

28ste!" Haar streefbedrag

€ 3200

om met

een bijzondere manier het

en er staat een prachtig beteller.

voor de school

aanstaande

Revalidatiefonds aan:"Wïj

haar heel dankbaar

deel. Bij het

lende organen en weefsels

van Talpa Internet geeft het

dige prestatie waarvoor

Neuf in de Haltestraat
Fashion

overschrijden.

van het lichaam. Tot nu toe

zijn

&

bedrag nog niet bekend, zeker is wel dat het eindbedrag de

€ 5000 zal

overtuigen haar te steunen

heel blij met het initiatief van
Amanda. Als iemand de afgelopen weken heeft bewezen

kaarten

alle

Drommel Apart

Exclusief,

gaan van de Zandvoortse Courant was het exacte

een reactie op de website

In

namen daaraan

Pellerin zal,

'droogfi etsen'

staat café

het teken van de Style

De modezaken Drommel

vrijdag heeft de Mariaschool een sponsor-

georganiseerd. Alle groepen

Sarcoïdose

ondanks haar handicap, een uur gaan

in

Neuf. Ladyspeaker Marianne Rebel zal vanaf 19. 00 uur voor

en

de lopers en de kijkers te vermaken. Eén daarvan
speciaal.

geheel

presentatie van dit modefestijn op zich nemen.

loop voor de Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland

Komende zondag, tijdens de

show

Fashion

Maandagavond 29 maart

140 gelukkigen,

pen weekend ook ingezet

Pellerin

het teken van

aanvang 19.30 uur

De

16.15

van harte

zich afgelo-

als vrijwilliger.

Amanda

café Neuf,

In

&

Style

tevens kunt u een diapresen-

gevolgd door een korte

collega-wethouders en de

Steun

Zee.

seizoen op een ludieke wijze,

Zandvoort.

naamd, een binnentuin

bij

derWilfredTates het strand-

Het steunpunt wil graag
senioren,

van de Circuit Run 2009 en

Om 14.30 uur opent wet hou-

in

de jaren zeventig

VW Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

dewand

om

van Ada Mol, Dichter

strand en centrum

Circuit,

een foto-

houden
met de senioren en de kin-

voor haar dagbesteding

OOK

is

deren van de buitenschoolse

opvang de Boomhut. Net
zoals Toonen hebben zijn

Steunpunt

heten. Aan

museum

presentatie te bezichtigen

met een gedicht

-

uit

Modeshow -Georganiseerd door 4 Zandvoortse

29

Het officiële gedeelte begint
14.20

Run

middag- Het Wapen van Zandvoort

staat vanaf 15.00 uur

Reddingbrigade, de strand-

staan voor de veiligheid

strand.

grote

de

in

Yanks saloon.

in

gratis

Opening Strandseizoen -Juttersmu-ZEE-um

27

Zandvoortse

Tevens staan de kunstwer-

van Bavelgem druk bezig

WV Zandvoort

optreden

toegang

de traditionele geschenken

van het strand en op zee.

door schoolkinderen op het

Live

uur,

Gemengd

Zandvoorts Koper Ensemble

over de zee met aanslui-

beneden op het
de partytent waar

bij

ook de vaar- en voertuigen
zijn te

zingt 017115. °5 het

het Juttersmu-ZEE-

en

strand

Deze binnentuin wordt

Sunparks Zandvoort

Aanvang 20.00 uur

Aanvang 22.00
volgt

ëren.

maart 2010

25

•

Het wordt een korte maar leuke bijeenkomst.

georganiseerd door het Oranjefonds en Movisie.

Onder andere was wethouder Gert Toonen samen

-

Bar Battle- 8e ronde: Team

25

te organiseren.

26

De actie

12

aan Zee. Aanvang 19.30 uur

traditiegetrouw het nieuwe strandsei-

zoen geopend. Dit jaar

nummer

•

EVENEMENTEN AGENDA

Opening

aan de slag

uit

komt!

De wedstrijd

is

voor

15- tot

24-jarigen die literaire inspiratie

hebben.

Er

werd

dit

geplaatst voor de finale die

voorbehouden
18 regionale

is

voor de

winnaars

uit

jaarvanuit deomgevingvan

Nederland en Vlaanderen

Haarlem voornamelijk proza

en drie inzenders die van

en poëzie aangeleverd die

de landelijke jury een wild-

door een vakkundige jury

card kregen.

werd

beoordeeld.

Lotte

wint,

mag

Wie de

zich het grootste

werd uiteindelijk derde en
mocht een boeken bon van
€ 75 in ontvangst nemen,

totaal

Helaas heeft

dingen ontvangen.

zij

zich niet

finale

Nederlandstalige schrijftalent

van het jaar noemen.

werden

In

1.372 inzen-

1

™™,£

-;•'
.

$

M

Vanaf

_i

april

ook weer op

zijn wij

14,95

1

dinsdag geopend!

:-.

mcMhBrim s"
van an«
/'sr
^* -'

nl

023-8223780

rai:023-5733lïTO

Geopend van woensdag t/m zondag

3Éf«H

1

Zandvoorts Paas
bonbonei !!

achter de bar

Tel.:

2010

Paasactie

tijdens de 70's staat

Hans Bank
www. wil p en vanzandvo on

wïllemsen

chocoiadfhuis

*
Zondag

:

infu^icbocoiaösrrU'i'r.-items^n nl

.

üvëtqli urinaal

HUGOOS
restaurant

Als je je ei niet kwijt kunt...

café

-

BY CHRIS KUIN

Naast onze a la carte kaart
driegangen menu voor voor € 29,50

,6

y^t^

'deJ&metraeY

van gerookte zalm, gerookte heilbot
en Hollandse garnalen

Trio

of

Pastrami van runderbil

met een rode pesto mayonaise

$$«
Biefstuk Hereford

Ui?-'

Strandpaviljoen

BOOtT)

met een roomsaus van champignons en cognac

1

of

teZandvoort

Blackened zalm
met een Provencaalse roomsaus

Tel.023-5717580

***
Dame Blanche

Op onze ouderwetse manier
Goulashsoep
Vissoep

-

-

3 soorten vlees
Zeebaarsfilet

-

-

Palacinka of

Palacinka

Graag

De gehele week

tot ziens, fam.

NIEUW NIEUW NIEUW
YAG LASER

Littekenloos

Het verwijderen van:

verwijderen van:

littt
littekens
licht

^fs
5
y
K

L

uwe
Wij

Mm
zijn

e

deze de inwoners van Zandvoort

Nu

we er weer elke dag
van 16.00-22.00 uur
zijn

nieuw, maar willen het oude Skyline
dit jaar

traditionele paasontbijt en eieren
:

wij helaas een poosje gesloten.
bij

bedanken voor hun begrip en medeleven.

heten u van harte welkom.

gevoel behouden. Daarom ook

i

SHOAHMA

Wegens omstandigheden
Wij willen

eigenaren. Marcel Kokernoot

3 Coster

www.harocamo.nl

f RIMINI %

N E

weer open!

is

gratis!

Bel: 5712102

PrZZA EW
1

zoals broodjes, saté,

een uitgebreid diner.

bedenken!

€ 10,-- bezorgen wij

Woensdags gesloten

waren

n

^39

wat wils,

se visgerechten of

Strandpaviljoen

Pigmentvlekken
Maakt donkere

Pigmentvlekken
ken^J^^p^t

;ek niet

kunt het z

en de daghap a

www. resta ura nthugoos.nl

Bodytattoo's
Foutieve permanente make-up

Couperose
Fibromen
Wratten
Vetknobbeltjes

tor ieder

U

Zeestraat 36
2042 LC Zandvoort
023-5736680

door.

Boom

TELEWAY

Geenzin om Ie kokkerellen.' Gewoon Harocamo even bellen'.
Wij bezorger

Let Op! Ook de semorenmenu's a € 7,--

Dinsdag gesloten

€10,50
Als brunch, lunch of diner.

HAROCflflïO

op 2" paasdag vanaf 10.00

weer het

BEL DE BEZORGLIJN!

zoeken

uur.

Voor informatie en reserveringen kunt u bellen met

(Wij

Tel.:023-571 37 96
bezorgen niet op maandag}

023-5714525.

c/öoudc'
Achterweg 22 Zandvoort

-Tel.

023-5736021 of 06-54640714

www.boudoir-personalstyling.nl

CL

www.riminizandvoort.nl

geopend vanaf 9.00 uur.
Onze avondkeuken gaat open vanaf vrijdag 2 april.
Wij

zijn

dagelijks

Tot

bij

Skylin

1«41

Het Skylineteam
P.S. wij

DULIVMP lA*NJUk*f 1»,
JA UMÖVOÖBTIITIiMDNOCH

bezorgen alleen

in

Zandvoort, niet op campings, strand en zomerhuisjes

I

n

Zandvoortse Courant

•

nummer

maart 2010

25

12

(DQOOGGM+
Veel kijkplezier
In plaats

van twee avonden besloot folklorevereniging de

Wurf om de jaarlijkse toneeluitvoering maar eenmalig aan
was een

te bieden. Het

juiste beslissing

politie

om

in

het Huis

in

vindt.

een haargroeimiddel te

want

niets

is

zijn.

leu-

voor een volle zaal te spelen. Ook de uitvoering de

dag erna

hem

Later blijkt de brandewijn

Ondanks
ker

de Duinen was een groot succes.

alles blijft

Jacob van

Annernarie houden en vraagt
haar ten huwelijk. Het bruiloftsfeest

Bijzondere uitvoering

de Wurf

bij

waar de

is

het sluitstuk van

laddertje

('leerje')

Schouten zong men tot
Zoals de ouden zongen

gezamenlijk'Hoezou

Hoewel de toneelbezetting
kleiner wordt, groeit het to-

neelspel van de spelers.

De

in

de Protestantse

concert plaats

in

lenteweer, dat

in

zondag jl. een geweldig

kerk.

Ondanks het mooie

het centrum een drukke pantoffelparade

te zien gaf, was de kerk goed gevuld.

h et z ij

Zandvoort' en natuurlijk

het Zandvoorts volkslied.
regie die ja ren lang

in

Molenaar, declameerde

van Rob van Toornburg,

tij-

is

De

profes-

sionele handen

geweest
is

dens het bruiloftfeest een

overgenomen doorsouffleu-

mooi gedicht en ook haar
is nog steeds gewel-

se Sylvia Holsteijn. Ronald

met
die wel iets voor

van de eminente dirigent Andrê Kaart, gebo-

leiding

ren en getogen Haarlemmer, vond

slot

oudste toneelspeelster, Rie

zang

man

Onder

dingvan accordeonist Ruud

het toneelspel.

dig. Els

Classic Concerts

te krijgen.

Ook de bijrollen van Corry
Jochems en Ton Daane als
echtpaar, Alma Daane als
buurvrouwen HansGansner
als agent werden foutloos
neergezet. Onder begelei-

Hoogervorst zette

veel expressie

Hoogervorst verzorgde het
licht

en geluid.

een per-

Mieke

Somber

Het kamerorkest Die Haer-

vanni Battista Persolesi da-

lemsche Musyckcamer,

teert uit 1736 en verhaalt

door Nel Kerkman

dige

1946 opgericht door Kaart

in

Het toneelstuk 'Het aanzoek

een liefdesbrief en brengt

zijn

het im-

dat het misschien de laatste

en bestaande uit een twin-

van het smartelijk

van Jacob aan Annernarie'

haar

bezoek.

proviseren. Zonder planken-

toneelvoorstelling zou zijn

tigtal strijkers,

Argeloos schenkt Annernarie

koorts speelde de 7-jarige

haar Jacob twee overheer-

Amber Don kerlo haar rolletje
en danste dapper mee met
'Gort met stroop'. Als vanouds was Bob Cansner de

haar voelt.

werd geschreven door mevrouw
en

is

B.

Jongsma-Schuiten

een komische aaneen-

den. Het stuk speelt zich af
in

de woning van

weduwe

in.

Jacob valt

als

een blok van

zijn stoel

en

is

wakker

meer
De buur-

niet

te krijgen.

mannen

verdient haar

Zij

een

glaasjes brandewijn

lijke

schakeling van toevallighe-

Annernarie.

stuurt haar

Hij

later

Dirk en Jaap schie-

fecte Annernarie neer.

Hollander en Ans Veldwisch
zeer bedreven

komische noot

samen met

in

in

het spel en

Freek Veldwisch

ontmoet

ten haartehulpen brengen

tijdens het uitventen van

Jacob op een ladder naar

uit

haarviste Haarlem een aar-

het dichtstbijzijnde kroegje

Willem 5chilpzand, op het

kost als visloper en

leefden de heren zich heerlijk

om

Jacob, gespeeld door

De sombere mededeling

is

gelukkig positief

omge-

het 'Concerto

in

begon met

Armonico

IV

nog

van Graaf Unico Wilhelm van

van de Latijnse tekst

Wassenaer. Deze Nederlandse

taald:"De moederstond door

de Wurf

staatsman/diplomaat en
amateurviolist werd in 1692

smart bevangen en met

draaid. Zandvoort kan

ke toneelspel. Wel

is

op zoek naar nieuwe leden.

Dus hebt
doen?

u zin

om mee

Neem dan

te

contact op

met Freek Veldwisch via tel.
5716487 of kijk op www.dewurf.nl voor meer informatie.

geboren op het landgoed
Twickel

in

Delden, waar het

in

1891

sche melodieën van de Noor

kend

als

bakker Keur. En igszins verbaasd over het

we dezelfde foto hadden
zitten. Hij

als die h

i

j

in zijn

herkende het echt pas ra Is

(Arie Veis),

van beroep

ouders van

zijn

Edward Grieg, gebaseerd op

visser,

zijn

feit

dat

fotoalbum had

de Arie Molenaar

en Kornelia Molenaar, de

grootvader Pieter Molenaar.

is

een zoon van De Puur.

Hij

is

en overleden op 4-10-1925 op de
die tijd een zeer

hoge

Pieter Molenaar, van
Pietersdr.

in

leeftijd.

orde en zoals de dirigent het

omschreef "een expressief
stuk met

moe

il

bij

na men

zoekplaatjes

ijk

te

zijn.

is

iets

spon-

5 kin

is

deren,

de dochtervan

3

dochters en

2

kwam

door-

dwars door het

hart heen ging." De jonge
zusters Charlotte (1979 alt/

mezzo) en Josefien

(1981 so-

praan) Stoppelenburg
uit

komen

een gezin van professio-

nele musici en zingen heel

vaak samen. Zowel de duetten

als

de

soli

waren heel

indrukwekkend, ingeleefd en
expressief.

Hun mooie,

stemmen kwamen

volle

volledig

tot

OuamTnstis

et Afflecta','Fac,

ut Ardeat cor

Meum'en'Quis

in

1895 geboren Engelse

Heel verrassend! Het laatste

Corn el ia

haarlijden of

'Ouverture for Strings' van

componist Gordon Jacob.

nummer

voor de pauze was

est

hun

recht, zoals o.a.

in

'O

Homo'.

Volkomen terecht kregen

zij

'een juweel van een klein stuk'

aan het einde een ovationeel

met een prachtige

applaus, dat mede bestemd
was voor de sublieme 'onder-

van de hand van

cellosolo

Max

Reger

de fa-

(1873-1916 en tijdgenoot

wat metoudzandvoortte ma-

van Brahms). Deze 'Lyrische

een enorme kennisvan de

Andante' was een cadeau ter

Het volgende concert van de

gelegenheid van het huwelijk

Stichting Classic Concerts

van

op zondag,

bijzonder geïnteresseerd

ken heeft. Daarnaast heeft

Ook dit

soms

tra-

wan gen, waar

in

taans en dissonants", was de

van 77Jaar.Voor

beroep schoenmaker, en Grietje

miliegeschiedenis en alles

Zandvoortse

(de eerste ont-

geboren op 14.-04-1848
leeftijd

van der Schinkel, geboren 10-09-1850 en over-

leden op 10-01-1925. Ze kregen

zonen. De heer Keur

Mode

moeting). Van geheel andere

de
Arie

was haar

snijden, dat

in

weer boven water kwam.

volksmuziek: 'Norsk' en 'Det

Keur, beter be-

het

harmonieuze compositie
1981

luidt ver-

haarzoon gekruisigd hing;en
een zwaard haar

föste

werd en we gebeld door de heer

nen langs haar

manuscript van deze mooie

Hierna volgden twee

Al vrij snel

van

lijden

het kruis ziet sterven. Een deel

jaren genieten van dit heerlij-

gecomponeerde romanti-

ZO£kplöötJ£

een twaalftal gezangen

Maria, die haar zoon Jezus aan

hij

in

waar we graag gebruik van maken.

zijn

beste vriend.

18 april

neer het koor Sine

dus opgelost en bleek gelukkig niet

Volgen de week een nieuwe foto.

steun ing' door het orkest!

is

wanNomine

a.s.,

Stabat Mater

onder leiding van Paul Valk

Het Stabat Mater van Gio-

zal

optreden.

J>

'|

De voorjaars/
zomer collectie
hangt weer
in

h/

i'

de winkel!

sla Ibiza, Roxy, Street

One,

Fra

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

VAN AACKEN

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keur-station

do ey

APK KEURING
Alle

Zaterdag 3 april
van 11.00 uurtot 16.00 uur

NU OOK:

merken vanaf €

Bij

schilderwerk.

vrijblijvende offerte!

uw

Gratis voedingsadvies voor

023-5720480 / 06-41374921
e-mail: aacken@kpnmail.nl
bij

van 12.00- tot 17.00 uu

2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

Ook zondags geopend

Grote Krocht 28 Zandvoort

levering en plaatsing alle glassoorten.

Nu

Tweede paasdag geopend

Haltestraat 55

GLASZETTERSBEDRIJF
&

brunc
Eerste paasdag gesloten

American T-shirts
M-L-XL-XXL-XXXL

www.rosarito.nl

vernieuwen kozijnen

•
feööD

hond!

SS
mts

Nutrochoice, vooreen gezonde huid,

glanzende vacht en

29,-

grote beurt gratis!

vitaliteit

WWW.autOMdrufzandy40rt.nl

Radio Stiphout

olui
iljS
Nieuwe zomercollecties
tassen en Birkenstocks
zijn

PC on TV

aanstaande zondag geopend

Radio Stiphout
Grote Krocht 34 Zandvoort
www.radiostiphout.nl

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort
Tel:023-5735002-ma 13:00-18:00
dit/m vrij 9:00-18:00 za 9:00-17:00

MOTORRIJSCHOOL GOEDE II

Lentekriebels

weer binnen

O Zandwaort tcL oi^-f/lZQ éo

Specialist voor al

DE SALON
Transformatie begint

^

met bloemen
Haltestraat

Hw bloem werken.

Bartbonnierc.

%

/

hier...

Obagi is wereldwijd een van de meest
bekende namen op het gebied van
huidgezondheidsverzorging en heeft de
voorkeur van artsen en huidtherapeuten
over de hele wereld voor (gedeeltelijk)

'Doe met Taseiv eeiv Lemvidas- paasei,

goed gewild met bonhons- of eeiv
luxe doos- Leamdas bonhons Itado.

receptplichtige productlijnen,
die

$wffl\mm$ww twEii ?
Zandvoort opstappen.
• 's morgens beginnen 's middags geslaagd.
• Les op scooters van de rijschool.
• Informeer naar de super lage prijs.
In

023 5714420
CL

^Bestel tijdig i.&.ni. drukte-.

Ontdek de Obagi huidverzorgingsproducten
en hoe zij uw huid transformeren op
cellulair niveau, waardoor uw huid er niet
alleen jonger uitziet, maar dit ook werkelijk is.
(

NV

Behandelingen vanaf € 25,00

Taasilaas

taart,

IA bent bij

ons aan fletjiüste adres- moor

paasbraod, kuikentaart

gebak, taarten en koekjes uan Tummer&.
'Dagelijks- oers gelewerd

en gratis bezorgd
DE SALON
Bilderdijkstraat 30

zw

NK Zandvoort
0643049362
2041

www.goede-rijsctiool.nl

de huid Transformeren.

OBU

w ook mvze iveb&ite eens-:
mmm. labonh&nninre nl

'Bezoekt

)

Zandvoortse Courant

•

nummer

25

12

maart 2010

Melding van verkeersmaatregelen Circuit Run 2010
Het college van Burgemeester en Wethouders heef t besloten gedurende de Zandvoort Circuit Run 201
Zandvoort af te sluiten voor

Ook
in

is

het verkeer. De afsluitingen worden ingesteld op zondag

al

besloten op woensdag 24 maart de borden "verboden te parkeren"

de bocht van de Boulevard Paulus Loot en de Brederodestraat,

in

verschillende straten

28 maart van 12.00 uur

met onderbord "Zondag

locaties

vrij

Zodoende

Om

//

in

Pamws U km

tot 15.30 uur.

a.s." te plaatsen

de gehele Haltestraat, de Kleine Krocht, het

zuidelijke deel van de Brederodestraat, de Prins Mauritsstraat, de Boulevard Paulus Loot en de Seinpostweg

om

deze

te houden van geparkeerde auto's.

zal

een groot deel van Zandvoort voor motorvoertuigen op zondag 28 maart nier of moeilijk bereikbaar

zijn.

het verkeer te informeren over het feit dat Zandvoort gedurende de Circuit Run niet via de Zeeweg / Boulevard

Barnaart bereikbaar

is,

zal

vooraankongings-tekstkar

op zondag 28 maart het vooraankondigingsbord "Zandvoort" met verwijzingspijl en een

met

route-informatie worden geplaatst op de Bloemendaalseweg en

Zeeweg /Militairen weg.

Tevens worden gedurende de Circuit Run verkeersmaatregelen genomen op de busroutes van Connexxion.
Dit heeft de volgende gevolgen:

Voor de route van buslijn 80 geldt vanaf

1

2.30 uur:

Haarlemmerstraat

-

Hogeweg

Oranjestraat -Hogeweg

-

-

tijdelijke beginhalte en eindhalte nabij

rotonde

-

Hogeweg

-

Gerkestraat.

Vervallen Haltes voor buslijn 80: Zandvoort, Busstation
Zandvoort, Kostverlorenstraat
Zandvoort, Koninginneweg

Hogeweg

Tijdelijk haltes:

t.h.v.

Oranjestraat

Haarlemmerstraat

Voor de route van buslijn 81

:

Lijn 81
in

komende

uit

Haarlem gaat vanaf 12.30 uur NIET verder dan halte de Lakens

Bloemendaal aan Zee. Dus komende vanaf de Zeeweg wordt er gekeerd voor

Bloemendaal Strand en wordt er gewacht op halte de Lakens, vervolgens gaat
buslijn 81 richting

Haarlem en Santpoort-Zuid. De laatste

Zandvoort -Noord aandoet

is

de

rit

die

om

1

1

rit

.48 uur vertrekt

die deze ochtend

vanaf Haarlem NS

(Keesomstraat 12.21 uur).

Voor de volledige tekst van het "Verkeersbesluit Circuit Run 2010" wordt verwezen naar de gemeentelijke blo kad verten ti e.

uw

huis wel
genoeg?
Wij kunnen

Is

veilig

Prettig Pasen

met

Pip Studio

in

dit

Zandvoort!

S

verzorgen

§

ENT INE LTS ALARM

b.v.

t

24 uur 365 dagen services
www.sentinelalarm.nl

023 5291987
IhnD-WNI

GRATIS Pip Shopper

Q>

urkcnd itonr

alle Mc-if urkindiu vcrzi:k*-in Rïrnri.itw.hi|:;>

l

L;ri

*^rï!eml

wO

OPEN HUIS ZATERDAG
A.S.
Kijk

VAN

op onze website voor

|

12.00

TOT 15.00 UUR

deelnemende panden! U bent van harte welkom!

alle

Z. ND voo. T

^r'-ili
Vanafprijs:

€

349.000,=

k.k.

Vraagprijs:

€

269.000,=

k.k.

Vraagprijs:

€

359.000,=

k.k.

Vraagprijs:

€

579.000,=

k.k.

ll^g|Eg|jgll

Vraagprijs:

€

159.950,=

k.k.

Vraagprijs:

€

279.000,=

k.k.

Vraagprijs:

€

224.900,=

k.k.

Vraagprijs:

€

199.000,=

1

1

1

J+4k

jUj
Vraagprijs:

€

159.500,= k.k.

Vraagprijs:

€

249.000,= k.k

Vanafprijs:

€

239.000,=

k.k.

:d

Vraagprijs:

€

k.k.

Zandvooht

Jk

É

499.000,=

k.k.

Vraagprijs:

€

164.500,=

Vraagprijs:

€

279.000,=

k.k.

k.k.

Vanafprijs:

€

309.000,=

k.k.

Vraagprijs:

€

598.000,=

k.k.

Vraagprijs:

€

269.000,=

k.k.

Vraagprijs:

€

365.000,=

k.k.

Vraagprijs:

€

649.000,=

k.k.

Vraagprijs:

€ 499.000,=

k.k.

Het kantoor van Greeven Makelaardij

is

deze

zaterdag geopend van 12.00 tot 15.00 uur.

U kunt hier terecht voor

woningen. Wij
Vraagprijs:

€

219.000,=

GREEVEN
makelaardij

o. g.

Louis Davidsstraat 15

2042

LS

zijn

al

uw vragen

u graag van

over de

dienst!

^AJ

k.k.

Zandvoort

Telefoon: 023-57 39 2 34

www.greevenmakelaardij.nl

na
OPENHUIS.NL

Meest verkopende makelaar

in

Zandvoort 2009! (bron:

NVM)

MMMM

RobGreeVen

Kim Dekker

TimoGreeVen

Suzanne GreeVen

.

De grootste keu»
tegen de beste prijs'.
w/£DEREm
I

Scheren, stylen en trimmen

I

Volledig afspeelbaar

TZATERDMLMIIBMMfr,
Extra grote vulopening 32

cm

Energieverbruik A-10%

DDÜlin
Dn 11 Uil

l'

l

Cn«er4-zwart
Face

—

\

I

10% zuiniger dan vereist voor het A-label

I

levenslange garantie

& bodyshaver
Aqua-Stop

T,^»

JMO&Dj

Werkt op SD/HC

H.UI.I.I.llJI.IJ.É).

Diverse

MEDIA MARKT PRIJS

688.*
MEDIA MARKT PRIJS

CRUQUIUS

•

2142 EV

•

Cruquiusplein

10

23

-

Wij bezorgen

uw wasmachine
graag bij thuls^

543 88 00

•

www.mediamarkt.nl

^k*MSÊE* 51J

www.mediamarkt.nl

Abonneer u nu op de Mediamau!

Ik

ben toch niet gek.

umm

ftttttttikm

Dorpsgenoten
Henk van
Ada Mol schreef

"Wanneer

mij:

leuke dorpsgenoot dan heb
liefste

kameraad, ging

ik

altijd

je

op zoek bent naar een

er eentje voor je. Hij

mee met

is

mijn

mijn zoon naar ten-

hij

geadopteerd

rig

belde

als

opa voor mijn kinderen." Nieuwsgie-

Henk van

ik

is

Arkel op

met de

zei hij: "Ja,

Maareerst moest Henkwadend door hetwaterom het

man

langs." In de gezellige

kamer van de Arie Kerk-

Henk, met ondersteuning van Adrie,

flat vertelt

zijn

Eindhoven waar

na de bevrijding
zij

hun

Henk van Arkel

in

is

jeugdjaren zat

is

werkt e. Vlak

Philips als sport leraar

hij bij

Henk met Adrie getrouwd, dit ja ar vieren

65-jarig huwelijk.

Gorinchem geboren (1917).
op een echte jongens

is

In

hij

Wat

beschikken wij

vakbekwame

Sinds 2007 hebben
het 1960,

Henk

leest

in

een advertentie dat

er

een echtpaarwordt gevraagd voorde pas geopende camping

Sandevoerde aan de Kennemerweg

schooien volgde daarna een vakopleiding
apotheker. Hen ken

of toiletten.

broer waren

zijn

;e

in

raar)

Ik

heb stukje

Italië

Guild,

Hout- en Meubeleringscollege te
is

niet

Amsterdam. Dat

'zomaareen

maar een

cursusje',

vierjarig fulltime

bekwaamde

meubelmaker

zich eerst als

en Maxi en Imca Marina. Na
jaar stopten

Henk en

Adrie,

21

op

Osborne and

Little

en

Kravet. "Dezezijn niet alleen

kleurecht en brandwerend,

maar mocht
dan heb

er iets

leverancier. Er

keuze

in

mis

garantie

ik

is

zijn

bij

de

een ruime

zowel klassieke

moderne

en volgde daarna nog de

motieven

tweejarige studie antiekres-

anten." Zoals Victor terecht

artiesten zoals Lee Towers, Mini

waar ze menige

beker wonnen.

(31).

bedrijf 'Drie

opleiding gevolgd aan het

tauratie. Cristina

en

zeer onder de

stoffen, zoals o.a. Designers

beetje alles

bij

den feestavonden met onbekende

en turnden topwedstrijden

in Parijs

ik

samen hun

Beide hebben een gedegen

regeld zoals riolering, geasfalteerde

was gymnastiekle-

niveau (vader

week was

officieel

Zandvoort. Dat leek

weg, noem maarop.Weorganiseer-

topturners op het hoogste landelijk

Zandvoort toch over veel bijzonder

zij

Meubelambachten' succesvol van de grond gekregen.

traject. Victor
als

in

inwoners. Deze

indruk van Victor Woters (36) en Cristina Molla Moltó

Zandvoort

Henken Adrie wel wat en omdat hij ook sport leraar was, kon
hij in de wintermaanden voet ba lies bij TZB en tevens huisvrouwen gymnastiek geven. "De camping was toen
een kale vlakte, zonder elektra, douche

levensverhaal.

zijn

kof-

en de piloten afte leveren. Alleen kon Henk niet meer

terug naarz'n Adrie en bleef tot aan het eind van de oorlog

Inmiddels

kom maar

maart 2010

25

•

teksten foto Nel Kerkman

vraag: "Wilt u mijn

dorpsgenoot worden?" Na een korte aarzeling

12

Meubelambachten

Drie

Arkel

fertje

in

nistoernooien. Hij heeft zelf geen kleinkinderen dus

nummer

Zandvoortse Courant

is

gediplo-

meerd meubelstoffeerder,
waardoor hun Zandvoortse

met

als

vari-

trots opmerkt: "Cristina

heeft gevoel voor kleur en

weet

altijd feilloos

het goe-

eigen verzoek, als beheerders:

Ondergrondse
Zo te horen was Henk

het werd tijd voor andere dinniet

bang

gen. Natuurlijk hoorde daar

uitgevallen. Aan het begin van de

sport

meteen

oorlog overviel hijsamen

lange afstand lopen,

maar ook

waar ze nog steeds een hechte band

Duitsers ge-

de advies qua stof te geven."

Naast het bekleden van

bedrijf

meubilair heeft dit enthou-

maken van meubels.

siaste koppel onlangs

een restaurant
Victor en Christina werken

samen aan een

familie. Ze
ject en

dat de volgende dag een razzia zou zijn en

zijn zelfs

eregast geweest

bij

dacht "dan moet

mee

via

ik

nu wegwezen".

de broer van Adrie (waar

had) hielphij

mee

Hij

dook

hij al

^enk'

van de dochter. Als het aan Henk

In Arkel

verkering

de ondergrondse. Later haalde

in

gisteren zijn koffer
hij

in

om

lag,

pakte

het hele land zijn beslist

hij

naar Spanje te verhuizen.

niet

de eerste de beste! De

van

oorsprong Spaanse

Adrie schudt haar hoofd en vindt het geen goed plan."lkkan

nu

Cristina, die

een bruin koffertje op waar belang rijke pa pieren
koffertje plus

twee geallieerde

piloten,

naar het bevrijde gebied gebracht worden.
roeier en

Henk

als kaartlezer

volgden ze
51

zaten. Het

een Amerikaan en een

Canadees, moesten van het bezette gebied

de aangegeven cross rou te vanaf de

in

via

een roeibootje

ied recht se

haven naar

Voordat

was

met kans op

de boot moest over de Overtoom

kwam men

ik

ik

dan missen."

bewonder ik nog even de schilderkunst
de kamer hangt. Het ziet er professioneel uit

ik

in

hij:"

bevrijd ing.

belevenis die

ik

2042 LN Zandvoort

00

nooit zal vergeten."

1

Het is er weer:
Verse Aspergesoep
de keuken van Fleur.

Tevens maken wij ook
ambachtelijke ham-aspergesalade.

Het ambachtelijke werk van
Victor,

meubelrestauratie

en meubelmaken,

is

tevens

zeer arbeidsintensief.Vooral

Keijser' in

Amsterdam,

die

aangebracht,

mei 2010:

Woonhuis met 4 slaapkamers

is

zwaar. "Voor

restauratiewordtzoveel mo-

gebruik gemaakt van

zich ten doel stelt architec-

gelijk

tonische of historisch waar-

originele materialen, zoals

te

Nederland

in

behouden en

te restaure-

die

in

het meubel zelf ge-

bruik zijn. Dit geldt

ook voor

zijn

de verbindingen, zoals pen-

diverse opdrachten uitge-

en gatverbindingen en zwa-

voerd, zoals diverse meubel-

luwstaarten", aldus Victor.

deze vereniging

het

in

Planetarium

in

beroemde

Franeker en

restauratie van de stijlka-

mers van de vereniging. De

met een

uit

benaderd door

de Vereniging 'Hendrick de

Dat ikals'linecrosser'hebmee

Ondanks het gevaar was dat een

Te Huur per

Haltestraat 38

Tei./Fax (023) 571 50

in

het politoeren, waarbij wel

restauraties

v. w

jaar

twintig lagen schellak wordt

zijn wij

ren. "Via

op de plaats van bestemming.

11

2007

devolle huizen

dan zegt

leven

ook
Haarlem

Nederlandwoont,vertelt:"ln

huisje en een vergezichtje.

aan Henk vraag wat de mooiste belevenis tot nu toe

in zijn

geholpen aan de

in

een complete make-over
gegeven.

alles

vertrek

met flamingodansers, een Spaans
Als

langs Duitse mitrailleurposten

ik

van Henk die

de haven van Lage Zwaluwen. Het was noodweer.de tocht

gesleept worden,

mijn eigen appartementje kan

terugvinden. En ook mijn zoon zal

was moeizaam
ontdekking. Na

veel pech,

in

de Biesbosch

Samen met een

in

slecht zien en hier

pro-

hun opdrachtgevers

het huwelijk
in

hij

onder en

gespecialiseerd

restaureren, stofferen en het

altijd

hebben met een Spaanse

snapt en opgepakt. Daar hoorde Henk

is

in

de wintermaanden naar Spanje

vriend een voedseltransportwagen,

maar ze werden door de

bij,

skiën en tennissen

in

het ambachtelijk werk van

fraaie lichtblauwe

meubelstof bekleedde stoelen

in

onze eigen trouwzaal

van gemeente Zandvoort
zijn

eveneens van hun hand.

Cristina

maakt

uitsluitend

gebruik van de beste merken

in

kwaliteitsmeubel-

Vooreen afspraaken een

vrij-

blijvende offerte, zowel voor

bedrijven als particulieren,
is

'Drie

Meubelambachten'

op werkdagen van og.00
tot 17.00

uur telefonisch

bereikbaar op tel. 5714695,
06-45390286 (Victor) of 0622225684 (Cristina). Bekijk

ookeensdedoorCristina

zelf

ontworpen website: www.
driemeubelambachten.com

w&

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

pluspunt

Minstens tien dagen
wisselvallig en koel

Locatie Noord

Flemingstraat 55
2041
Zandvoort
Tel: 023 574 03 30

I

VW

Wijksteunpunt
Zandvoort Noord

|

Dinsdag en woensdag werden

Filmprogramma
25 t/m 31 maart

Curso de Verdana de Espanol

schappelijk weer,

turen

we

getrakteerd op heel

met vooral op woensdag hoge tempera-

Zandvoort. Het was warempel bijna strandweer.

in

Landelijk

werd het voor het

eerst nipt

20 graden.

Enige kennis van de Spaanse

Zulke rnaartwarrnte duurt

20:00 - 22:00 hoi

Woensdag

in

zagen de afgelopen jaren.

ng en wordt

26 ma/o t/m 30junio

de regel nooit

Di gitale Fotobewerking
Donderdag 20:00 - 22:00 uur

door afkoeling, vooral op

kan het nog koud

vrijdag en daarna. Tevens

ookopigaprihgSotoen het

25 maart- 29

neemt de

la

ook deze keer weer gevolgd

april

Woensdag 20:00 24 maart- 28 april

van een wat langdurigeran-

Donderdag 19:30-21:00 uur

1001 Dingenclub

€

2.-

tot aan de boulevard ge-

peuterspeelzaal

uur geopend en

Meer

info: zie

06

30 18 08

is

zit in

tijdens

toen rekening met zo'n

of

10,

af en

meesten

onze website of

bel

in

1.30

Zandvoort Noord.

€

3

uit

de

met eventusneeuw en kou,

vaart lopen
ele storm,

maareen overgang naar onvervalst lenteweer

eer-

maandhelft wordt trou-

graden en meer
niet

in

met 20

zit er

ook

voorlopig.

penseerd door het zachtere

weer

tijdens deze

tweede

het

weer begin

t

kunnen
lere

zijn

april

zou wei eens

dat de wat

trend zich

doorzet

in

Afgelopen maandag lazen

we in sommige kranten dat
we de warmste zomer ooit

exact gaat doen weet nie-

ouderen die behoefte hebben aan contact met anderen.

late

het waarschijnlijk niet zo'n

De kou gedurende de

maand 14.00-16.00

per keer inclusief

een dagbestedingsproject voor

is

weer

hield

voorjaarsstorm. Dit jaar zal

vertrouwde zuidwesthoek.

Wat

Bijdrage:

OOK Samen

hun sas zijn. De wind

maarthelft.

Sandra Bartling

Dansmiddag voor senioren
Elke 1ste vrijdagvan de

in

niet

wens wel goeddeels gecom-

schoolweken van 8.30-1

de Beatrixschool

niemand

raakte. Bijna

Met een graad

ste

De Duinpiepers

Peuterspeelzaal

I

er

schijnlijkheid niet heelfraai.

blaast dan ook

heeft nog plaatsen beschikbaar!

I

de

verloopt naar alle waar-

echt

13:30- 15:00 uur

woensdagmiddag va

2 april

in

was

extreem hoge water dat

zullen de

De

nattesneeuw

Het komende weekeinde

toe regen en vaak bewol-

april- 10 juni

Bijdrage:

inclusief

nacht. Veel schade

tenten vanwege vooral het
1:00- 12:00 uur

I

Zwangerschapsyog a

Elke

april

zoals

toen aan de meeste strand-

standvastigefase.

Pilates
Zaterdag

I

zijn,

dooreen noord westerstorm

waarschijnlijk aan het begin

22:00 uur

met eind

kustgebied werd getroffen

we hoogst-

dan toe en staan

Website bouwen en onderhouden

Zelfs tot en

wisselvalligheid

kil-

gewoon

de grasmaand.

zouden gaan

Het

krijgen.

frappante was dat onderge-

tekendedat

in

januari

al bij

De

radio Veronica vertelde.

kans op een
lijkt

warme zomer

inderdaad wat groter

Sommige maandprogno-

dan normaal en

ses gaan uit van een te

meer

hierover.

Meer

interessant

later veel

Elke donderdag.

koele aprilmaand die ook

Alzheimer Café Zandvoort
woensdag van de maand.Vanaf

Elke Iste

19:00

-

2 1:30 uui

te nat zal verlopen. Klassiek

begin april

Inlooppunt Bibliotheek Zandvoort,
1

I

OOK

Elke donderdag van 09.00

-

I

1

in

is

weer

(en

op www.

er

8.1 5

-

I

1

sch.

.00 uur

wonen,

kunt een wijkmeester

de spreekkamer, elke dinsdag van

op de even weken:

op de oneven weken: Dinsdag

welzijn en z

.00 uur

De Wij km e e ster van de Key. U
De wijkagent

aardige foto's)

weerprimeur.nl

lichte

zo vaak

informatie en advies over voorzieningen.

instellingen en regelingen op het gebied van

raadplegen

we

Zandvoort:

Medial: Bloedafname maandagen donderdag

Loket Zandvoort

een stevige

sneeuwval, zoals

1

Spreekuren Steunpunt

is

noordoostenwind en

elke

woensdag 0:00 - 2:00 uur
Thema: 3 maart: Paas Musical van de Oranje Nassau

I

Dinsdag

I

1

5.00 tot

I

6.00

5.00-1 6.30 uur

9.00-20.30 uur

Sociaal Raadslieden Kontext: elke vrijdag inloopspreekuur

7

6

9:00-10:30 uur.

30%

30%

85%

65%

zw. 4

zw. 4

25%
55%

www.pluspuntzandvoort.nl

&

wzw.

4-5

ISCHAIK
Omaco

OPEN HUIZEN ROUTE
Voor de

landelijke

Hoqeweg

NVM Open

De bewoners

niet nodig.

51 rood

ZATERDAG

Huizen Dag is het maken van een afspraak
op deze dag zelf ontvangen en rondleiden.

|

|

a

QQ

.

|

27

5.00

maart
UUR

zullen u

Hoqeweg 56/8

C. v.d. Lindenstraat

Vraagprijs

€

279.000,--

2/30

k.k.

Brederodestraat 22

Stationsstraat 1a
I

il

Vraagprijs

Vraagprijs

€

349.000,--

Vraagprijs

k.k.

Van Speykstraat 2/51

Gratis

'
l

Vraagprijs

€ 439.900,--

k.k.

Aerdenhout, Veldlaan 18

Vraagprijs

€

l_

678.000,--

k.k.

€ 319.000,--

k.k.

Kromboomsveld 40

Koningstraat 29

I

€

399.000,-- k.k

waardebepa|, ngj

'

.

Voor

alle

ZandvoortPashouders de aan

ATROMP
«non

nknomr

kiqcct id

Het beste van zomer 2009:
Bekroonde boerenkaas

€ 25 KORTING

€5,95

Hele maand maart voor Pashouders:

VARKENSFILET LAPJES
4 STUKS 5 EURO
kijk

ty tavfckiH vwi

tfw y«K#r«B»f

ViWrg nuf mr >w>ure)*n
C#ol* Krocht 21 -M3-tTi:SGS0
ja rwfwii riston «irtni

ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.ni

??toerkoop.nl

"'

Medina Woninginrichters
Aanbieding voor de
10 jaar garantie

-

m

2

inclusief ondervloer

YTa.pijt

T Vinyl
VLa.min 3

Luxaflex

en kleine meubelen.

maand maart: Laminaat - met

€ 13,95 per

(Vouwjgordijm

T Virrages

Nieuwe collectie grote

3

T Zonwering

Officiële Pasfoto's

Parket

a-woningin r ich t i ng. nl

een 2e set
"Leuk Lachende"
Pasfoto's
vin

dKKlhM

pvrsoQii

VMffl

Bestel

Halve

nu de ZandvoortPas 2010

prijs!

Achternaam + voorletter(s)
BetreffcO Nieuwe ZandvoortPas (€

7.50)

O Verlenging ZandvoortPas (€joo)-Pasnr
Woonadres+huisnr.
Postcode

Telefoon

(Handtekening)
Betaling

CONTANT

Th

WWWffl!

met

BANK

31

december 2010.

wordt, tezamen met een welkoms
bij

Betaling PER

u thuis bezorgd.

Met de aangehechte tegoedbor
een Zandkorrel, kunt u op een

gewenst

tijdstip gratis

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

1

ZANDKORREL

c

een Zand

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.

Addie Ottho & Zn

f

week

biedingen van deze
Koene ücanmq Sovics
10% korting op schoonmaakartikele
Voor al uw schoonmaakwerk!

Lijst
(in

Nieuwe jurkjes, leggings en
bikinietjes van Jil&Sil!
Maat 62 t/m 116.

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

PashoiidcrslO%ki

van deelnemende bedrijven

alfabetische volgorde)

Winkeliers:
Bloemen aan Zee - Holtestraat
Bruna Balkenende

mbrunch

INTERNET
tfiiwm

m ««li'i'i-.|r \pm
f [ft

ii'

•!'

<\.

1H>
<$

15% KORTING
OP WENSKAARTEN

iilWnlirni'i

I

uu tAtmiB

Grote Krocht

-

webplu;

Op vertoon van de ZandvoortPas

in

de

Kaashuis Tromp

Grote Krocht

Horneman - Grote Krocht

Slagerij

Vreeburg

-

Haitestraat

Verzorging en vrije
Autobedrijf Zandvoort
Circuit Park

maand maart

htl8-2042LWZa

-

Slagerij

Foto

11

Menno

Massage

Gorter

Rosa

bij

-

Piony's Haarwinkel

Mode en

ANDVOORT

Bibi for

vergroot

uw vaste

klantenkring

-

u op een

Wekelijks

ColoUT

-

door middel van publicaties

er zijn er al

gratis

-

Grote Krocht

-

-

-

Haltestraat

Kerkstraat

Haltestraat 61A

Sea Optiek

-

Haltestraat

en onderhoud:

Living

& Giving

-

Kerkstraat

een

in o.a.

De Bode woonaccessoires

-

Kerkstraat

Medina woninginrichters - Haltestraat

aanbiedingen staan ook gratis op www.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas

promotie ZandvoortPas

Ter ondersteuning zijn

Kosterstraat

Koene Cleaning Service - 06-1432444

Mariene Sjerps Internet

-

06-18868837

-

Pakveldstraat

de Zandvoortse

Courant, maar ook buiten Zandvoort: iedereen kan een ZandvoortPas aanschaffen,

dus ook niet-Zandvoorters (en

Alphenstraat

het bezit van een zandvoortpas

welke aanbieding u doet voor Pashouders

redactionele aandacht in de krant voor u als deelnemer

Extra: alle

Veel

zelf

v.

www.massagebljrosa.nl

Kinderkleding

Shoes

Blitzkickers

Avenue

UW aanbieding in de Zandvoortse Courant in tuil

U bepaalt helemaal
Gratis

zijn in

rijtje:

Onnesstraat

Grote Krocht

Graveer een keer- 023-888 jj 58

Wonen
Enkele voordelen voot

tijd:
K.

trends:

Belli E Ribelli

Ondernemers opgelet:
Meedoen aan de ZandvoortPas

-

Zandvoort -Burg.

Toerkoop Reisbureau

Ruim 1000 huishoudens

a

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Mariene Sjerps

Versteege's IJzerhandel

aantal...)

toonbankstandaards en/of raamschildjes verkrijgbaar,

waarop uzelf uw ZandvoortPas aanbiedingen kenbaar kunt maken
Vraag naar de zeer voordelige tarieven en de uitgebreide mogelijkheden

Horeca:
Harocamo
Het

-

Kerkstraat

Wapen van Zandvoort

eten en drinken

Gasthuisplein

Uw ZandvoortPas

contactpersonen:

Letty van
Gillis

Kok:

den Brand:
tel.

06-4342 9783
06-460 460 26
tel.

Mollie&Co Restaurant- Verlengde

Haitestraat
iltestraat

Take Fiveaan Zee Restaurant -Strand
md nr
r 5
Zaras, Café Restaurant -Haitestraat

:

-

Gemeente Zand voort
Swaluëstraat

2,

Postbus

2,

AA Zandvoort

2040

Gemeentelijke publicatie week 12-2010

-

Diaconiestraat direct ten oosten van de Haltestraat;

-Achterweg
Vergadering college

De

week

in

week

In

van de collegevergadering

besluitenlijst

verdere

12

11

door het college genorn

vastgesteld. De besluitenlijst

besluiten zijn

1

I?

direct ten

Vervatten Haltes:

westen van de Haltestraat;

is

in

Stationsstraat direct ten noorden van de Prinsenhofstraat;

-

Zeestraat direct ten oosten van de Burgemeester Engelberts-

Tijdelijk haltes:

-

Tweemaal

Tijdelijke halte: Ha;

Van
de gemeentelijke advertentie van week 10 voor

betreft de aanleg van parkeerplaatsen

een fout opgetreden.

In

Park Duinwijk,

in

de advertentie werd

als locatie

van

de aanleg van extra parkeerplaatsen genoemd: Pieter Paap-

De

straat.

locatie

E ockst'aat.

Hst

van de parkeerplaatsen moet

om

parkeerplaatsen inde Petrus de Blockstraat
Park Duinwijk te verlagen.

In

inzage

b:j

de balie

zijn:

Petrus de

ege heeft gesloten ~:A aanleg van

cel

in

Zandvoort, Koninginneweg

E Itzbac herstra at direct

-

ten noorden van de Zeestraat;

Tijdelijke halte: Ho)

RECTIFICATIE
Per abuis

Zandvoort, Busstation
Zandvoort, Kostverlo ren straat

-

Zeestraat direct ten oosten van de Haltestraat;

-

Centrale Balie en op de website.

wat

-

-

-

15

extra

de parkeerdruk

De ontwerptekening

ligt

ter

de Van Speijkstraat direct ten westen van de

in

Buslij

-Van Lennepweg direct ten oosten van de Van

Zondag 28 maart

-

BurgemeesterVan Alphenstraat

in

Speijkstraat;

midden van de weg-

het

vak ten westen van de Trompstraat;
-

BurgemeesterVan Alphenstraat

in

t.h.v.

Orar estrsat

BurgemeesterVan Alphenstraat

in

vak ten westen van de Van Galenstraat;

OV

komende

in

Zandvoort verstoord vanwege

uit

Haarlem gaat vanaf 12:30 uur

NI ET verder

Halte "De Branding" daarna richting Haarlem en

bij

Santpoort-Zuid. De laatste

Noord aandoet

is

de

NS (Keesomstraat

het gemeentehuis.

het

is

dan halte de "De Branding". Dus komende vanaf de Zeeweg:
keren

het midden van het weg-

81

een hardloopwedstrijd.
Lijn 8i

het midden van het weg-

vak ten westen van de Tjerk Hiddestraatj
-

/eg

Speijkstraat/Stationsplein;

-Jan Evertsen straat direct ten westen van de Van 5peijkstraatj

rit

die

die deze

rit

om 11:51

ochtend Zandvoort-

uur vertrekt vanaf Haarlem

12:23 uur).

tevens op woensdag 24 maart van 9.00 uur tot zondag 28

maart

Verkeersmaatregelen Circuit Run 2010
Het college van Burgemeesteren Wethouders heeft besloten
uit
-

het aanbieden van een parcours voor de Zandvoort Circuit

Run20io

het verzekeren van de ve ig'"eid op de weg:

-

het beschermen van de weggebruiker en passagiers;

gedurende de Zandvoort
in

age

borden E01 (verboden te parkeren) van

15.30 uur de
I

va'"' I-et

-iegleimnt Ve>

'.e:ir;regrl:." tri

Circuit

in

de

de gehele Haltestraat (zesmaal), de Van Spe-

-

Zandvoort, Circuit
Zandvoort, Vondellaan

-

Zandvoort, Curiestraat

-

Zandvoort, Musschenbroekstraat

-

Zandvoort, Keesomstraat

om zodoende

deze

-

Zandvoort, Reinwarthstraat

auto's;

-

Zandvoort, Thomsonstraat

-

Zandvoort, Linnaeusstraat

op zondag 28 maart van 12.00 uur tot 15.30 uur het voor-

-

Zandvoort,

aankondigingsbord "Zandvoort" met

-

Zandvoort, Tentenkamp

volgende

retro reflecterend materiaal

borden conform model Cl van bijlage

RVV 1990 op zondag 28 maart van 12.00 uur tot
de volgende
-

I

van het

15.30 uur

vrij

te

houden van geparkeerde

direct ten

pijl

te plaatsen op de

noorden van de

Zandvoort, Sophiaweg
Zandvoort, O.

-

Zandvoort, Riche

-Zeeweg/Militairenweg direct ten noorden van de Brouwe'S-

-

Zandvoort, Helios

kolkweg (Haarlem);

-Bloemendaal, Strand

M

il

italrenweg/

Vondellaan;
-

-

Boulevard Barnaart ten noorden van de rotonde (waar nog

gekeerd kan worden; nabij camping De Branding);
-

Viermaal op de rotonde Burg. van Alphenstraat orn het

op zondag 28 maart van 12.00 uur tot 15.30 uureen vooraan-

met

kondiging- tekstkar

de volgende

route informatiewordt geplaatst op

direct ten

-

-Tweemaal op de Boulevard Barnaart daar waar het fietspad

(Haarlem; dubbelzijdig bord);

het parcours kruist;
Ir.

-

Brede rode straat ten westen van de Paradijsweg

-

Marisstraat ten noorden van de rotonde;

-

noorden van de Duinlustweg

Prins Mauritsstraat direct ten

westen van de rotonde;

-

Rotonde

Vuurboetstraat direct ten westen van deThorbeckestraat;

Ir.

zal

op zondag 28 maart niet of moeilijk bereikbaar

tijdens en na afloop van de Circuit

centrum (Raaduiisp

Haltestraat) van Zandvoort gehouden.

-Tweemaal op de rotonde ten oosten van deThorbeckestraat;

centrum tot

-

In-/uitgang van de parkee-voorz

Badhuisplein direct ten zuiden van het De Favaugeplein;

erii ~ge-"

na^ij

de rotonde;

Kleine Krocht direct ten oosten van de Swaluëstraat;

-Tweemaal op de rotonde van het Raadhuisplein;

van kracht

in

ei-,

C^s:

Zodoende

Run diverse
'.

;ile n en

zullen

in

het

de namiddag verschillende wegafzettingen

zijn.

Pakveld straat direct ten westen van de Haltestraat;

-

Kanaalweg

-

Koningstraat direct ten westen van de Oosterstraat;

westen van de Oosterstraat;

Haarlemmerstraat

ingekomen
-

Secretaris

ingekomen
-

15

Tevens worden de verkeersmaatregelen

genomen op de

bus-

routes van Connexxion, dit heeft de volgende gevolgen:

12

11A, gedeeltelijk

12

30. gedeeltelijk vergroten

lijn

80 geldt vanaf n. 30

Haarlemmerstraat
nabij Oranjestraat

Gerkestraat

-

op

-

-

uur:

Hogeweg -Tijdelijke begin en eindhalte
Hogeweg rotonde - Hogeweg - Dr. CA.

route.

woning,

maart 2010, 2010-061 Lv.

maart 2010, 2010-062LV.
22,

veranderen dakkapel, ingekomen

17

maart 2010,

2010-063LV.
-

Thorbeckestraat

32,

vernieuwen, veranderen en vergroten

ramen en deuren, ingekomen
Voor

vergroten van de woning,

maart 2010, 20io-o6oLv

Bosmanstraat

Brederodestraat 102a, plaatsen van een dakkapel, ingekomen

-Tolweg

Schoolstraat direct ten oosten van de Haltestraat;

-Willem straat direct ten oosten van de Haltestraat;
-

direct ten

Bouw-, sloop- en reclameaanvragen

-

Ook worden

activiteiten in het

-

Zandvoort, Koninginneweg

Vervangende Halte:

Zandvoort:

zijn.

Friedhoffplein;

Loot;

-

Zandvoort, Kostverlorenstraat

-

Bloemendaal, De Branding

een groot deel van Zandvoort voor bestuurders

-Thorbeckestraat direct ten oosten van de Boulevard Pau lus

-

Zandvoort, Busstation

-

Ingekomen vergunningenaanvragen
Zodoende

-

Uffordlaan

Zancvoortselaan direct ten westen van de rotonde Nieuw-

Friedhoffplein ten oosten van de Brede rodestra at:

-

v.

locaties:

Brouwerskolkweg

fietsverkeer onmogelijk te maken:

-

Lennepweg

v.

-

-

locaties:

-Bloemendaalseweg direct ten noorden van de

op

locaties:

Burgemeester van Alphenstraat

Zandvoort, Burg. van Alphenstraat

-

(aan beide kanten

Het college van Burgemeesteren Wethouders heeft besloten

inclusief de

-

i.v.m.

ocjtis; zoveel mogelijk

over te gaan tot de plaatsing van dranghekken voorzien van

Vervallen Haltes:

-Zandvoort, Station NS

weg

Boulevard Paulus Loot en de Seinpostweg

Zandvoort af te sluiten voor verkeer.

worden

(achtmaal) hetWagenmakerspad.de KleineKrocht.de

Brederodestraat tot aan Zwarte
stra-

Ve-keerstete-'i

geplaatst

olsaisen ve'zorgingsposten), de gehele PrinsMauritsstraat.de

ijkstraat

Run 2010 verschillende

a.s."

bocht van de Boulevard Paulus Loot en de Brederodestraat
(driemaal), in

;

-

ten

-ij

1990 met onderbord "Zondag

het oogpunt van:

-

Koninginneweg

21,

18

maart 2010, 2010-06 5 Lv.

gedeeltel jk ve'nieuwen

komen

19

Let op.

De hierboven genoemde

aanbouw,

inge-

maart 2010, 2010-066RV.

-

a.

'ergunninger

|«J3 Gemeente Zandvoort
liggen

bij

de Centrale Balie ter inzage.

tijdens openingstijden.

uw

IJ

kunt deze inzien

Deze publicatie betekent

vrijstelling

2010,2010-0

M

Centraal

LV

niet dat u

bouwplannen ken-

zienswijze over deze aangevraagde

baar kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen

van het bestemmingsplan of bouwverordening

-

16

t/m donderdag 8.30 - 17.00 uure n

maart 2010, 2010-023RV

Boulevard Paulus Loot (kavel

ia),

zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een

v

maart 2010, 2009-

met de Centrale Meldlijn

202RV

(0 23) 574

voornemen tot het

-

Boulevard Barnaart (strand kavel

23),

i

02

,

m

andag

16.00 uur.

óf vu op de

óf stuur eer brief

r

aarde

plaatsen van eenjaarklachtencoördinator.

istelh-g

wo'di afzonderi

ik

gepubliceerd.

Deze publicatie betekent ook niet dat u een bezwaarschrift
kunt indienen. Mocht de vergunning of
verleend dan

-

Melding of klacht?
16

website het digitale formulier
verleren van

00,

vrijdag 8.30

plaatsen van een seizoens-

gebonden strandpaviljoen, verzonden

Bel

kan worden verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een

telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar v a (023) 574

den

zal dit

vrijstelling

worden

worden gepubliceerd en pas dan kunnen

rond strandpaviljoen (gewijzigde vergunning), verzonden iS

maart 2010, 2010-049 Rv.
-

Boulevard Paulus Loot

den

19

Openingstijden Centrale Balie

6i,

veranderen van de gevels, verzon-

maart 2010, 2010-031RV.

belanghebbenden bezwaar indienen.

Belanghebbenden

die in een eerder stadium zienswijzen

hebben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande

Verzonden besluiten

ten

in

beroep gaan

bij

Maandag t/m woensdag: 0830

-

1600

u

Donderdag:

08.30

-

20.00

u ur

Vrijdag:

08.30

-

12.30

u ur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u

maarv Doreen

beperkt aantal zaken terecht: pa soorten en rijbew

beslui-

j:

ne.d.

de rechtbank te Haarlem, afdeling
Openingstijden begraafplaats

Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem Het indienen

Kapvergunning verleend
-

Bentveldsduin 18,2 iepen,

2

esdoorns en

1

linde,

om

De algemene begraafplaats en
de dun-

van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een
Tollensstraat zijn dagelijks open

ning van de heesterlaag beter te laten ontwikkelen, geen

schorsende werking wordt pas bereikt nadat de president van

herplantplicht, zaaknr: 2010-235.

de iech:;at"K da:
In

Bouw-, sloop- en redamevergunningen

-

Perceel

<

ee- voorlopige

Amsterdamse Waterleidingduinen, veranderen van

het bestaande raster op de terreingrens, verzonden 16 maart

/:;;: r:

ern-g heeft

geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek

pige vooi zien ing indienen

Zandvoort:

lerenbegraafplaats aan de

bij

Een afspraak

voorlo-

maken met een

Haarlem. Een dergel ijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan

wilt spreken.

verwezen wordt.

zoek

om

beroepschrift. Voor het indienen

voor opige voor:

ur.

vaneen

Het kan

zijn

ahetc entrale

collegelid doet u \

telefoonnummer. Daarbij geeft

de president van de rechtbank te

vaneen kopie van het
ve-

18.00

Collegelid spreken?

bep.^r-ili.1

om

ussen 08.00

u

an waarover

j

het co legelid

dat u eerst naar e n vakafdeling

enng wedt griffierecht geheven.

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand

en zee, maar vooral dicht

VOMAR VOORDEELMARKT ZANDVOORT:

IEDERE

bij

mensen

f^rTT^

gr^L^ïTrifflTfit

Geen ondergoed.
HaltesirsÉtE

46

-

Zft-ndvoflrt

-

aanvang 2Q,00 uur

ZONDAG
GEOPEND!
VAN 10:00 TOT 17:00 UUR

Km
Voordeelmarkt
Vomar Voordeelmarkt

•

Celsiusstraat

192

•

Zandvoort

w&

,

HANDBAL

ZANDKORRELS
Behang- en schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571

264. 259
behang-, wit- en

uw

reu

schilderswerkzaam heden

het schild 'Ibbenbüren'.

Beloning

€

via politie

300,-.

Contact

De handbaldames van ZSC hebben de
de zaalcompetitie verloren van KDO.

Zandvoort of
11-10

www.arnoldnJjkamp.nl

tel.

0049-151 1933

mi

of 0049-54561390.
E-mail: pschlat@aol.com

Kabel-internet/adsl
installateur helpt

bij

aanleg (draadloos) netwerk.

Ook avonden/weekend.
voor

Zwangerschapsyoga.
Vanaf april
in

er plaats

is

de groep van Jolande

Zevenboom.Tel. 5712695

computergebruikers.
023-5719666 of o 6-44696001.

Met garantie en

KvK.

Autobedrijf Trade Ard.

BOVAG

Lid

Max
tel.

en NAP.

Planckstraat44,

5730519/ 06-53498304
www.trade-ard.nl
Beautysalon

MYRNA

Van Speijkstraat

2/101,

Edith 50 jaar (24-3-'6o)

Samen lachen, samen
huilen, samen zingen, en
nog heel

veel dingen. Hier

een dikke

kus, je blijft altijd

's

avonds.

Paap 06-51815360

Te koop: liyama

Romena

voor

€

Prolite

monitor

Prima staat,

pc.

50,-. Bellen:

5712187

café-restaurant

worpen

miste. Het gaf

Het kan
Bel

altijd

goedkoper!!

Patrickvan Kessel
kijk

nadat

zij

niet ge-

vorig seizoen gepro-

straf-

KDO

de gelegenheid de wedstrijd

Prismaat

kwamen de
uit

Zandvoorters

in actie

tegen Diok

Heemskerk en ook nu weer konden onze

plaatsgenoten het zoet van de overwinning niet proeven.

Daniels

Laura en Charissa

(3),

Koning (beiden

2),

Lucia v.d.

Drift, Naomi Kaspers en Kristel
Gazenbeek iedereen doelpunt. Komende zondag wordt
develdcompetitie hervat met

om

12.40 uur een thuiswed-

strijd

tegen Legmeervogels

2.

De Zandvoortse ploeg deed
natuurlijk haar uiterste best,

Vooys

uit

bij

hotel Faber,

werd druk bezocht.

Arie

Katwijk hield een praatje over de haring, waarvan

in

de

maar bleek toch niet te zijn
opgewassen tegen het spel
van de Heemskerkers.
de beginfase

zegt:

"De haring

is

een veelzijdige

vis."

nam de

Zandvoort wist

van

vis

bijgebracht

een cursus op de

Nu

visserij-

school

in

puur'Katteks',een ver-

zijn

Katwijk.

hield

haal over de geschieden

is

hij,

van

de haring en watje zoal van

overname
huur€ 1700 per maand.
Ook geschikt voor win kei

van te maken, wat

in

in

de sco-

werd gebracht.

re tot uiting

Vooral

de tweede helft

verschil tussen

of kantoor.

Zandvoortse spelers vonden
elkaar niet, ondanks het harde

mee de stand in evenwicht.
Daarna kwamen demannen

werken. Na

om

Ook waren erfilms

en een diapresentatie over de

van coach Marcel Paap

meer

in

niet

minuten

vijftig

spelen moest Zandvoort op-

nieuw een nederlaag incasseren. Degradatie

het stuk voor.

haringvisserij van vroeger. Een

ligt

loer als het roer niet

was een

leerzame clubavond van de

Vooral het samenspel

Zeevisvereniging Zandvoort.

stuk minder verzorgd

ZANDKORRELS

Info, tel.

op

www.autoverkoper.nu

bij

de

Met ZandvoortPas

Deskundig advies en

montage van Carvan
rook- en/of

koolmonoxide

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-

1

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst

2

was

uiteindelijk 2-7

1

korting op een zandkorrel

onder de volgende voorwaarden:
3

Ijzerhandel, tel. 5712554

4

Te huur:

2om'

afsluitbare opslag-

ruimte

in

grote loods

Zandvoort Noord.

In

I.

in

via tel.

5717805 of 06-23030013

Gevraagd ervaren schoon-

maakhulp voor een keer
in detwee weken
Tel:

06 28787237

Geen personeels- of zakenadvertentles

Zakelijke zandkorrel €12,50
Met ZandvoortPas €10,Indlen

uw advertentie

5

(exd.BTW)

6
7

niet voldoet aan de

8
zakel

"Sporten houdt de geest
jong en het lichaam vitaal"

ij<s

Deze bon

Zandkorrel plaatsen.

In

9

gesloten envelop (met gepast conta " ge d) foeven

1)

De

2)

Bruna Balkenende, Grote Krochtl8

redactie van de krant, Kleine Krocht

bil:

2

www.sportinzandvoort.nl
van welke aard dan ook. ontstaan door verkeerde of onjuiste Inhoud
Ir.i.-iü .-,i'i •!.!.. il

:v

t". cikï

k?i?:

op de

wordt

omgegooid. De einduitslag

is...

nelder(s). Info bijVersteege's

de

beide ploegen zichtbaar. De

gen te scoren en bracht daar-

met haring meegenomen
te proeven.

snel te-

op een prima manier gebruik

was het

Ook had

haring kunt maken.
hij allerlei

op

vrij

Zandvoorters. Diok wist daar

producten van en

Vooys heeftal heel wat leden

via

uit-

spelende ploeg de leiding.

van de zeevisvereniging het
fileren

In

Zeestraat. Kleine

Waar rook

schade?

06-55383 624 of

klasse,

de vierde klasse. Veel wedstrijden gin-

06-33721706

Een dure reparatie,

of

twee

Daniels

onderhoudsbeurt

APK

helft,

wer-

monitor

jaar oud,

2

pixels, 19 inch,

sokken, verband pantoffels,

web boxen, enz.

volgde
waarin

hij altijd

Te huur aangeboden:

agenda's,

Na een aan-

rust 6-6 was.

een dito tweed e

'72

treffers

06-47320979

elastische kousen, hulp-

Auto kopen of verkopen?

een strafworp waardoor het
bij

uit

verschil

af te sluiten, n-io.

De Zandvoortse

Zandvoort (ZVZ)

middelen, bra ces, diabetes

slechtziende artikelen,

de derde

den gemaakt door Romena

De haringavond, georganiseerd door de Zeevisvereniging

alleenstaande heer.

zwart
L.

Angela Schilpzand stopte

trekkelijk eerste helft

met een doelpunt
winnend

gezocht omgeving Zvrt

geen dode

Aanmeten therapeutische

en

ZSC-keepster

Noord, voor vriendelijke

type 19058.

5720108

in

moveerd waren

vrijdagavond
evenwicht.

in

namen KDO

leiding.

Dringend woonruimte

Behandeling volgens

Tel.

nederlaag geleden.

beurten

ZSC de

Leerzame haringavond

Tel.

of 06-48318230

De Kwakel werd een

makkelijk

mijn kleine zus! Tineke

204iKLZandvoort.
afspraak, ook

van

gen verloren simpelweg door het niveauverschil. Afgelopen

de eerste helft hielden bei-

In

de teams elkaar

Om

alle

PC-PROBLEMEN. Advies en

Rep-it, totaal service

De zaalvoetballers van SV Zandvoort hebben het

laatste wedstrijd

In

SV Zandvoort

Verlies

verlies handbalsters

Ben ni, heeft

een halsband met op

72

31

Mobiel 06-54
Vooral

ZAALVOETBAL

Onverdiend

Beagle weggelopen!

De hond,

Ki;s^

.'.

:Tv (v/v^t rat/e p/aoöen

Zandvoortse Courant

VOETBAL

vorige

gen Castricum voor drie punten zorgde,

liet

week

Marken

met een overwinning terug naar het voormalige
het IJsselmeer.

Op een

te-

deze nu een

aantal steken vallen. Hierdoor ging titelkandidaat

in

nummer

25

12

maart 2010

voor de 100 jarige Kennemer

Felicitaties

Fouten brengen nederlaag
Waar de verdediging van SV Zandvoort

werd het

•

ZATERDAG

-

eiland

vreselijk slecht te bespelen veld

De Kennemer Golf & Country Club viert

damsdie Senior Golf Society (ASGS) om
ledenvergadering,
Golf

&

in

in

bij

het 100 jarig

hun algemene

het clubhuis van de jarige Kennemer

Country Club, hun

den dat

0-2.

dit jaar

bestaan van de club. Reden voor 33 leden van de Amster-

felicitaties

aan te bieden.

de-

Zij

de vorm van een oorkonde.

De A5G5 is een club met alleen maar oud-voet bal Iers,
oud-cricketers en oud-ten-

roemruchte

nissers van de

hebben

zij

in

2003 de ASGS

opgericht, die ieder jaar na

een wedstrijd

in

Zandvoort

gevolgd wordt door hun

le-

Amsterdamse sportclub

denvergadering

AFC. Toen hun eigen sport

in

het nieuwe seizoen. Voor

verband met de gevorderde

aanvang van de vergade-

Osch, voorzittervan deASGS,

voorzitter van de

ng overhandigde Ka rel van

deoorkondeaandenieuwe

Hans Bosch.

wat

leeftijd

moeilijker werd.

VOETBAL

-

als start

van

KG&CC,

zondac

SV Zandvoort legt tegenstander het vuur na aan de schenen
Na dethee een aandringend
Marken dat almaar sterker

Bijna

Max Aardewerk die geschorst
was en Remko Ronday die

werd, zonder echter de ster-

ranglijst

aan een been geopereerd

Toen een Zandvoortse ver-

Zaterdagtrainer Pieter Keur

miste op het middenveld

is.

Naar verluid kan Ronday ko-

mende week alweer de

trai-

ning hervatten. De absentie

van beide spelers zou

in

het

verloop van de wedstrijd op

de hemel te spelen.

ren van

dediger

de

in

helft

de 59e minuut op

van Marken

de

in

was het

nog met de zege naar

Markense spitsen voor het
eerste doelpunt zorgen.

Opnieuw had Zandvoort-

aan-

zodoende vaak in balbezit,
Ook vond HY5 een in vorm
zijnde Zandvoortse doelman
op haar weg die met katach-

blessures en afwezig-

tige reflexen lange tijd zijn

trainer Marcel Paap grote

Zandvoort kreeg daarna een

problemen

paar aardige kansen maar

te

wist het vijandige net niet

tal

dus

het middenveld overgesla-

te vinden. Wel

was

er veel

kunnen

heid

om

gelijke

counters. De meeste wer-

een aardige wedstrijd maar

den door een

dat was redelijk snel ook weer

maar

duidelijk. Veelal

er aan de andere

kant veel ruimte

voorbij. Beide
in

de eerste

om

ploegen waren

helft niet instaat

de andere

grote pro-

in

blemen te brengen. Zelfs

niet

was voor

schop tegen

zijn

hoofd kreeg.

er

de Zandvoorters niet.
De eerste wedstrijd is op
Paasmaandag in Zandvoort

werden de

genoten. Met een beetje

ren werd.

tegen mededegradatiekan-

hij

in

blessuretijd

voor de tweede

moest

keer,

na

een vermeend buitenspel,

Haarlemmers
queerd en

fel

kwam

geatta-

Zandvoort

Komende week spelen de
Zuidoost Beemster te-

zaterdag niet verder

kwam

dan een

Helder tegen HCSC. De wed-

's

in

ochtend
het

al

stond te

om

begint

(1-1) in

om 14.30

Den

uur.

moest

Overige uitslagen 2e klasse
A: CSW - Kennemerland:

HBOK-

Castricum:

zich

5-1;

om-

Amstelveen -Overbos: 1-2 en

De Vet te kunnen

Monnickendam -Voorland:

kijken,

noodgedwongen
kleden

strijd

gelijkspel

tweede

had gespeeld en die op

snel

in

meer geconcentreerdheid
zou Zandvoort

in

didaat Vogelenzang. Een cru-

Komend weekend

ieder ge-

is

een

ciale wedstrijd dus!

ADVERTEERDERS

Zandvoorters de inhaalwed-

keeper van Zandvoort,

het terras naar de wedstrijd

ichting

opnieuw buigen.

over heeft gehouden. Tweede

elftal

inhaalweekend en dan spe-

hebben kunnen zorgen, het
lukte echter niet waardoor
weer een wedstrijd verlo-

len

deschoten van onze plaats-

Dankzij onze adverteerders kunn ,nw„

Administratiekantoor

2-2;

op de hoogte hoviien van

alles

woi

Café

Autobedrijf Ka riMo

17

Zandvoort leeft De adverteerders

ChocoladehuisWillemsen

Media MarktC rut

Bonbonnièr

Circus Zandvoort

Motonïjschoo

Bar Battle

ClubNautique

RvanKleeff

Beach Club Tien

Corry's

Pizzeria

De Lamstrael
De Salon

Radio Stiphou

Bloemsierkunst

Dobey Zandvoort
Dorsman Assurantiën
G reeven, Makelaardij o.g.
Groenestein& Schouten

RicheaanZee

Strandpaviljoen

11

BoudoirbySara
Boudoir Personal Styling

Fin.

diensten

Skyline

Cir

Uitvaartcentrum Haarlem

ede

Van Aacken Glaszettersbed rijf
Van SchaikOmaco Makelaars

Vomar

Rimln

Bertram& Brood
Beter Mobiel

Boom

b.v.

Repair& Leatherwear

Mode

Kroon
La

Kaashoek

de krant van deze weekzijn:

Shanna'sShoe

Oomstee

CafetariaAnyTyme De Oude Halt

Censeenvan Lingen

Autobedrijf Zandvoort

Jef& HenkBluijs

'n

Sentinel Alarm

Harocamo

Bruna

K.Willemse

Algemene uitvaartbegeleiding
Zandvoort

een wedstrijd

val voor een gelijkmaker

en vaal kracht ontbraken

Zandvoort staande ZOB, dat

Schmidt die

re-

gelmatig voor het doel van

HYStevinden

gen het een plaats lager dan

Jorrit

Na deo-i was Zandvoort

de kaas niet van het brood

strijd in

keen

lij

re-

wilde laten eten, werd snel

Deze trap zorgde ervoor dat
er waarschijn

een

voortreffelijke

de ervaren goalie onwel
hersenschudding aan

hij

de wei insturen.

Schmidt op zeep geholpen

werden
lichte

moeite kon

delijk elftal

Dat Zandvoort zich deze keer

toen Zandvoort-keeper Boy
de Vet ineenscrimmageeen

doel leeg hield.

met de groots mo-

Slechts

waardoor

een poging de spitsen

man op

waren daar debet aan.

druk op het Markense doel

Aanvankelijk ontspon zich

in

elf

stellen. Een

te bereiken.

gen,

domme

huis.

fout ging, konden de snelle

noten drukken. Veelal werd
bal gebruikt, en

op de tweede plaats van de

pech aan Zandvoortse kant gingen de Haarlemmers toch

de lange

het spel van onze plaatsge-

gelukt. Het

staande HYS heeft de handen vol gehad aan de

zondagvoetballers van SV Zandvoort. Slechts door

Vrijehuizenmarkt.nl

WapenvanZandvoort,
eten en drinken...

Woonkado

Rode Kruis
afd.Zandvo
Rosarito

Sea Optiek

rt

Discovery

Dreams& Daytime
Zandvoortse Vereniging

van Huurders

vervangen.

£>

Jhr. P.N.

Quarles van Uffordlaan 2

2042 PR Zandvoort

Tel:

023

-

5 71 5 71 5

WSEEk

M

MUM

HUIS'

W NWWI

WWW.CVI.nU

(ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie

6 e jaargang
1

•

week 13

©Zandvoortse

APRIL 2010

Het wekelijkse nieuwsblad

Courant

voor Zandvoort en Bentveld

www.zandvoortsecourant.nl

Avond voor
ondernemers

m

M

druk bezocht

C.LTUUR

2) PORT

Buzzzzhalte

Weer trekt

voorlopig een

Nederland aan
kortste end

kunstgalerie

Heel Zandvoort

de ban van Circuit Run

in
Saucijzen broodje

€1,25

Desem

€1,95

wit of bruin

Paas brood 500

Afgelopen zondag stond heel Zandvoort

€5,95

gr

hardloopevenement waren veel

Wij zijn beide paasdagen geopend

Alternatief fietspad

in

naar Natuurbrug
Rondom

het teken van de Circuit Run.

festiviteiten in het

het

dorp georganiseerd. Vooral op het

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

allerlei

vormen

De Klankbordgroep Natuurbrug Zandpoort heeft op
16 maart een advies uitgebracht

fietspad naar de

nog

randvariant' langs de

€3,95
€1,95

Suiker brood
Div. soorten

cake

'-

hebben
1

-

Om 13.00 uur werd de aftrap

thousiast

verricht door 'Haagse Elvis'

de Joyce Meister Band, maar

pel

zoontje.

Amanda

ook de kindershowdoor het

en café

Pellerin volbracht

een fan-

ballet

zijn

tastiche prestatie door ge-

Auto Strijder
Zandvoort
www.autostrijder.nl

opgewarmd door

van Conny Lodewijks

deed de handen op elkaar

Wapen van

durende een uur voor het

slaan.

Revalidatiefonds te fietsen.

Zandvoort stond de bekende

Voor aanvang van haar prestatie

had

zij al

aan sponsor-

geld het schitterende bedrag

In

het

barman Hans Bank, voormalig uitbater van de Oase Bar,
achter detap.

van € 3.500 bijeengebracht.

De doorkomst van de duiBij

Zwaar parcours
van Circuit Run

Ouattro BT kon een

gedaan worden,

fittest

terwijl

bij

golfclub Sonderland gepro-

komen

tot een

naar de 'Buiten-

worden van een

waaronder

bier,

had 's middags
"Vandaag geen

Fier

maar sinaasappels

bij

brachten vele bezoekers deze

bekende Za nd voo rters zoals

zoals die van het Rode Kruis,

het organisatiecomité en de

Keur maar ook BN'er Beau

Zandvoortse verkeersregelaars,

Zumbadansers
los,

terwijl

de

Taoïstische Vereniging Tai
Chi regelmatig een

demon-

stratie van geheel

andere

aard gaf. Het publiek

was

onderde indruk en werd en-

ook reden tot

kwamen

er

hilariteit.

Zo

een paashaas,

twee Elvisfiguren, een man
met ontbloot bovenlijf en
hond en zelfs iemand op
blote voeten voorbij!

In

de

Haltestraat werd de sfeer

verdienen eveneens

een compliment voor hun

belangenloze

inzet.

zonder deze mensen
dergelijk

is

en

vaneen

allure

Elfstedentocht,

niette realiseren.

via

om
de

over de Natuurbrug

te gaan.

De Natuurbrug

over de Zandvoortselaan,
het

in

PWN

Waterleidingbedrijf

Noord-Holland, Natuurmonumenten, Waternet en de
provincie Noord -Holland.
Naar verwachting start de

bouw

in

2012 en

zal het in

2013 klaarzijn.

de volksmond ge-

naamde

'recroduct',

is

een

ffi'rllllll'lliia

Op 5 april worden de
GFT-rolemmers niet geleegd
i.v.m.

Pasen.

Dit gebeurt dinsdag 6 april

een

evenement, dat met

wat overdrijving de
heeft

Want

van het Nationaal

Park Zuid-Kennemerland,

het Naaldenveld lopen,

kant op. De vele vrijwilligers

initiatief

de gemeente Zandvoort,

AWD

daarna gedeeltelijk

oud-profvoetballer Pieter

2010 daar te komen

zal

langs de bui-

tenrand van de

AWD

van Erven Doorens, gaf soms

in

spelen. De

Het beoogde fietspad

straks niet over de dienst-

van

vele

Circuit Run,

blijven

weg maar

achterlangs het terrein van

Fier."

met al is de Circuit Run
veel promotionele
waarde voor Zandvoort; de
treinen waren overvol en
ook de wegen naar het dorp

meegedacht en

het verdere proces.

Al

om

gingen lekker

kunnen ze over
de Natuurbrug in plaats
van het mulle strand'

zenden deelnemers aan de

Geinpiepers uit Abcoude

als leuze:

in

f:_,

verhoogd doorde boerenka-

zeer voordelige aanbieding

fiteerd kon

i?

alle partijen constructief

betrokken

Zandvoort^

met

'Straks

uit

(AWD). De start verliep wat moeizaam, maar uiteindelijk

1

61

te

Natuurbrug over de

Amsterdamse Waterleidingduinen

1,50

Raadhuisplein 14
x T. 023-573 64

om

te realiseren

Zandvoortselaan. De voorkeur gaat
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Zandvoort
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in Uitvaartzorgcentrum
Zandvoort, Tollensstraat 67 te Zandvoort.

Lieve Wesley,
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i

1

2 april van 19.00 tot 19.45 uur
ZiJKtiséfti

r-Ji

(/{nm^vi'i

m

irrf/Jr.

De
I.

I

11.00 uur

in

de H. Agathakerk, Grote Krocht 43

Zandvoort. Aansluitend

Erfcëa Margriet

sTt

Uitvaartdienst zal worden gehouden op dinsdag 6 april

om

Mcjti

zal

om

EindehjklÓ!!!!

te

12.00 uur de begrafenis

plaatsvinden op het parochiekerkhof achter de kerk.

I

GïttxWnJcy
Na de plechr.^he.d ii er gelegenheid co: o;iK"V'lercn
De Krocht, Grote Krocht 4 te Zandvoort.
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Protestantse gem. Zandvoort
Voorganger: Ds.mr.J.W. Verwijs
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i

april:

2 april:
4.
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april:

witte donderdag, 19.00 uur

Goede

vrijdag, 14.00 uur

RK Parochie

St.

- Kegelen en uitvoeren van de uitvaart
-

Verzorging van overledene

-

Begeleiding voor nabestaanden

- Persoonlijke aandacht
en

Uw diertiiire

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort
Voor een

Evert H. Schweitzcr
orgde uitvaart

stijlvolle

uitvaartondernemer

in

Zandvoort.

april:

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort

Agatha

Voorgangers: Pastores
1

u voor kwaliteit kiest!

U

uw

Eerste paasdag, 10.00 uur

de gntvirtigr

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

voor

Zandvoort

Sinds 1992

ji/ïf iVnjf

gotdf nr liejaavfif ivjzurgi-'ig.

Omdat

'

LiiryAAi;rzoR::iL.:3NTir.: Jv,

7-4wnrifhui$(Utfafli).

Audumcmj

UZZ

wn

OHunriujn VfcMftu^J, Duin -en KnikÜKtgeivwg

D.

Duijves en

Goede

3 april:

Paaswake, 22.50 uur

4_

april:

C.

van Polvliet

witte donderdag, 19.00 uur

2 april:

Eerste paasdag,

2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.

Tollensstraat 67,

wvm.uzn-nederlaiid.nl

vrijdag, 10.00 uur

1030 uur pastor

D. Duijves

Uitvaartcentrum Haarlem

KW

Paiklaan36, 2011
Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.

RK Parochie Antonius

&

Paulus

Voorgangers: Pastores

D.

Duijves en

1

april:

witte donderdag, Viering

2 april:

Goede

3 april:

Paaswake, 20.00 uur

4 april:

Eerste paasdag,

vrijdag, 15.00

nhaailem.nl
in

C.

van Poiviiet

Agatha kerk

uur

1030 uur pastor

C.

van

Polvliet

Zandvoortse Courant

Formateur

op

richt zich

3 partijen coalitie

gegeven voor het strandseizoen 2010. Nadat
Informateur Cornelis Mooij heeft

bekendgemaakt dat

hij

een

eindrapportage

in zijn

van VVD, CDA en PvdA

coalitie

om

de best mogelijke combinatie vindt

te

komen

tot een

nieuw college. Hierdoor staat voorlopig de op een na grootste fractie

strand mobiel van Victor Bol

strand voor de Rotonde, liet
zee.
hij

Gestoken

in

hij

'startsein'
hij

met de

was aangekomen op het
twee vissen

los in

de Noord-

een waadbroek maar wel met colbert, gaf

met

vier partijen:

CDA en

Met

PvdA.

en heeft

hij

WD OPZ,
die partij-

een aantal the-

doorgenomen en

ma's

ad-

digde zowel het

PvdA

april in

als

gasten ontvangen

de

gezin leuke dingen doen, heer-

Zee Ada Mol

om
te

kunstwerken gemaakt van

stapel.

vroeg zich af hoe het

in. Hij

in

zetels

tussen de

WD aan de ene kant en
VVD-

De

bal

lijstt

rekker Wilfred Tates die

na het

direct

ligt

in

nu

bij

ontvangst nemen

de agenda

trok. Hij no-

Gemengd

omlijst door het

verschil

de

afval.

Het programma werd voor
en na de opening muzikaal

men

in

de verhoudingen

BEACH CLUB

TIEN

DAG GEOPEND VOOR
ONTBIJT, LUNCH EN DINER

IEDERE

als offer

Het kerkje

zaterdagavond

de

een korte toespraak

op hetjaarrond toerisme, zo-

een aantal passende liede-

kant

de ontwikkelingen op het

wel op het strand maar ook

ren luidkeels en vol overgave

Ondanks dat we

presenteerde. Al met

snappen

Tates

in

strand.

In

het bijzonder de

uitbreiding van een naar

jaarrondpaviljoens.

Hij

in

het dorp.

stijlvolle

vijf

was

Voorafgaande aan de ope-

al

een

opening van een

hoplijk zonnig strandseizoen.

Open huizenroute volgt

in

landelijke trend

mannen naar de andere
waar de vrouwen

de kerk. Iedereen

de priester

haalt

bij

vuur.

Daarna lopen

buiten en

zijn 'Heilig'

we

naar

wensen elkaar'Kalo

De

Pascha'.

De open huizenroute van de Zandvoortse makelaars

staan.

er niets van

het indrukwek-

is

kend. Voor middernacht doven
alle lichten in

wordt door

klok

Met

die af-

Vrijhuizenmarkt sprak van

sterke jongeren geluid.

gelopen zaterdag georganiseerd werd heeft de landelijke

"opvallende belangstelling".

de brandende kaars maken

Van Schaik Omaco had een

we

aardig bezochte open hui-

vervolgens wordt de brand-

zenroute ervaren, net

stapel ontstoken. Overal barst

trend gevolgd. De makelaars waren dan ook verheugd

de behoorlijke interesse van

kijkers en

met

de serieuze belang-

stellingvoor een flink aantal woningen.

als

Van der Reijden Makelaardij.
Jan van l_ingen,van Cense

Opsommigewoningen

iseen

bod uitgebracht of datwordt

binnenkort verwacht. De
Zandvoortse makelaars zien
ieder geval een voorzichtig

herstel van

de huizenmarkt.

&

was

Timo Greeven van Greeven

Van Lingen, ten

was heel positief: "We hebben zelfs
uitschieters gehad van

eveneens "voorzichtig posi-

Makelaardij

meer dan 10 kijkers per woNickten Broekevan

ning."

tief"

slotte

en meldde dat

hij

een

aantalwoningen uitdeopen
huizenroute

daarvoor ver-

al

een rondje

het vuurwerk

we worden op

Het fiets pad

is

gekoppeld aan

de nog te bouwen Natuurbrug
die de

met

AWD

moet verbinden

het Nationaal Park Zuid-

nemen we mee om
kruisje

mee

le-

versoep en tikken de 'rode'

ei-

Haarlemmermeer

oversteek

over

de

Unie en de provincie NoordHolland

namen om

het fietspad op

in

dievoorwaarden

die reden

miljoen

Bij

de ontwikkeling van de

zijn

uitgenodigd. Iedereen heeft
zijn

steld,

Er

waarin zowel voor-

als

tegenstanders waren verte-

genwoordigd

die

meedachten

over mogelijke oplossingen.
Uiteindelijk staan alle

neuzen

nu één richting op.

hun subsi-

(3,2

euro) voor de Natuurbrug.

en familieenvrienden

spit

gebied, het verbindende

werd een

klankbordgroep samenge-

lige

Op eerste paasdag draait

vroeg het lammetje aan het

fietspad niet over de dienst-

vreesden voor aantasting

pad ontstaat een fietsroute
naar de kust, met een vei-

Met

jaar.

we speciale

AWD.

Zij

van het duingebied en het

wandelgenot.

Zandvoortselaan. De Europese

er thuis

te branden als

aantal belangengroepen geen

fietspad dwars door de

Ken nemerland. Door het fiets-

vanuit de

alle

paasbrood en

boven de voordeur een zwart

eren.

sterdam, eigenaar van het

kerk,

Voor

los.

teken voor een goed

kocht had.

-

plannen wilde vorig jaar een

de

koekjes getrakteerd. De kaars

defamilieeten

Klankbordgroep

om

vensters staan kaarsjes en

al

ZWARE CIRCU1ÏRUN

is

dat op hun bekende wijze

VERVOLG
ZEER.

het vuur na

de paasdienst aangestoken.

tieve invloed van uit zalgaan

www.beachclubtien.nl

CARTOON

de pop 'Ju das' te staan.

Op zaterdag wordt

handeling schetste

ficiële

in

voor reserveringen: 023-5713200

de jeugd druk bezig

tjokvol.aandeene kant zingen

stemmen binnen

het college.

het Kretenzer berg-

is

Bovenop de stapel komt

Zandvoorts Koper Ensemble

aantal wethouders

in

het aantal

in

takken en boomstronken

verzamelen voor de brand-

van mening dat er een posi-

anderen tot uiting kan koen dus

komst
dorpje

aan-

Bij

of-

Voorafgaande aan deze

worden, ging Mooij niet op

van de rapportage van Mooij

op het strand gevonden

worden.

van deZandvoortse

peiler

bijzondere ervaring.

hulpverleners acte de pre-

waar drastisch in bezuinigd
zal moeten worden.

is

van hét.

dox paasfeest vorig jaar een

Opmerkelijk waren ook drie

toekomst, een toekomst

de

je

diverse voer- en vaartuigen.

Hoe de verdeling van de wethouderszetels zal moeten

Met je

Ook een bezoek-

Voor mij was het Grieks ortho-

icht voor.

sence op het strand met

raadsvergadering een coali-

het

beschilderen.

jeaan een meubelboulevard

om

tieakkoord behandeld kan

vrij.

kbrunchen, eieren zoeken en

komen om

minder 'scoorde'.

noemde

voor deze gelegenheid

gesch reven ged

lij

De verwachting is
dat tijdens de eerstkomende

functie van Zandvoort zeer
belangrijk en

een spe-

Vervolgens gaven diverse

uur.

drievoorwat betreft hettoerisme, veel

las

dins-

bijeenkomst begint

20.00

mij...

betekent Pasen voor vele van

ons een paar dagen

Run 2009 en een diapresen-

gaan voeren. De openba-

re

Mooij vindt de toeristische

Volgens

het

in

fotoimpressie van de Circuit

de eerste onderhandelingen

bleek dat OPZ, voornamelijk

01 april 2010

•

was daar onder meer een

bij

een openbare

zitting bijeen te

te

viezen aangehoord. Hieruit

ten opzichte van de andere

CDA

om komende

uit

dag 6

13

Juttersmu-ZEE-um. Te zien

ciaal
infor-

matieronde verder gegaan

nummer

ningshandeling werden de

tatie over het jutten. Dichter

het duo de vrijheid.

van de nieuwe raad, OPZ, opnieuw buitenspel.

Mooij was na de eerste

•

opening strandseizoen

Stijlvolle

Wethouder Wilfred Tates heeft zaterdag het

weg

maarte
zogenaamde

neer te leggen

kiezen voor de

'Buitenrandvariant'.
er gedeeltelijk

Omdat

gebruik wordt

gemaakt van bestaande
frastructuur

is

wel de natuur

in-

dat voor zoals

is

nu aan de gemeenteraad

van Amsterdam

in

Er

wordt tot

de avond gedanst, ge-

zongen en ged ronken. Tweede
paasdag wordt

alles

dunnetjes

over gedaan. We doen natuurlijk

mee. Wat een belevenis!

voor het

kostenaspect voordelig. Het

tief

favoriete maaltijd en raki

meegenomen.
diep

om

defini-

de knoop door te hakken

In

een onderzoek staat dat

we jaarlijks meer dan
€ 0,5 miljard aan paasinkopen uitgeven. Ook

Buitenrandvariant

over het fietspad. Voor meer

daar doe

ik

De klankbordgroep adviseert de gemeente Am-

informatie zie www.natuur-

mee, het

is

brugzandpoort.nl.

Pasen.
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jfxy&xs ac^eten

-iviTiorgd

(^ café
'de Camstrael'

1
i

m de wetenschap d* u

itemand

«^^1**^
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Altijd

wat te doen.

vr.

13.00

vr.

-

-

h

JT

14.00 uur

avond 19.00

-

Soturday 24*

f \

wat ? te doen,

-

Beats by bj Dirtcöps. gulltano

2042 CHZandvoort

-Tel.

BOOtTl

1

Tel.023-5717580

Op onze ouderwetse manier
Goulashsoep

oppil

-

3 soorten vlees

-

Palacinka of

i

f ^\
5 d Mister hyrhm

Vissoep

-

Zeebaarsfilet

-

Palacinka

€10,50

ft

Als brunch, lunch of diner.

7

Altijd oezelita

Strandpaviljoen

20.00 -OL30li

20.00 uur

en volgens afspraak
Lijsterstraat

uur

teZandvoort

tui*

Mojito by Night

Lukkassen

A.H ijd

-o^bJ^

jftffic

ma.- wo.-

april a.s: 20.00

Blues & Swing-

y£ café
'deïmmstrael'

Altijd gezellig!

Dierenartsenpraktijk

Mevr. A.C. Dekker

Spreekuur: ma. t/m

-

^-lijlir^Kr-'iiïTiyrtWTOTkwing

www.gsfinancieledienBten.nl
^,

Zaterdag 3

Cosy Cotton Band

(023)571 5847

Graag

Van der Valk c
owart

Notarissen

tot ziens,

De gehele week
fam.

door.

Boom

Strandpaviljoen
Thalassa 18
sinds

1959

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

Uitvaartverzekering
Snel en eenvoudig te regelen

DORSMAN.NL OF
Afhaalpunten
De Zandvoort se Courant wordt
huis -aan -huis verspreid. Mocht het

onverhoopt een keer gebeuren dat u
de krant niet heeft ontvangen, kunt u
bij

de volgende afhaalpunten terecht:

Verse Vis!
Mosselen!
Oesters en kreeft!

023-5714534

Reserveren: 023-5715660
Centrale balie

Gemeente Zandvoort

Bmna Balkenende

(Grote Krocht)

Greeven Makelaardij (Oranje buitenbuisje)
Pluspunt Noord (Flemingstraat)
Shell Duinzicht (pompstation Dr. Gerkestraat)
Voor structurele bezorgklacht en: ZVO-verspreiders,
tel.

06-1139

H78 ofwww.zvo-verspreiders.nl

Voor lunch en diner.

Vers aan zee!

Zandvoortse Courant

Bewonersprotest tegen De Key
Al

geruime tijd

in

de 4 flats aan de Keesomstraat. Telefonische en

zijn er

klachten over de werking van de liften
schriftelij-

is

met deze
liften.

ke klachten hierover hebben geen verbetering opgeleverd.
is

soms weken buiten werking

Liften staan

verdiepingen

mee

terwijl er toch vijf

moeten worden. De zesde verdie-

bereikt

ping heeft vreemd genoeg überhaupt geen directe toegang
tot de

lift

die slechts tot

de vijfde verdieping gaat.

Met

weer langdurige storingen

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

dus con-

currenten. Het is daarom niet
vreemd dat het gerucht de

ronde gaat dat Otis niet staat

om

Mijnssen

Gaan we doen
WendyJacobs en Maaike
hebben één

De bewoners vinden het
treurig

om teervaren

hoe

grote wens.

deze

in

situatie.

Een mede-

werkervan De Key schreef

die

lift

in

op een klacht over

reactie

meer dan

stilstond:"Helaas

2

weken

moeten we

nog even geduld hebben met
z'n allen."

in

de bewoners

om

het geweer gekomen.

die

zijn

soms
weken, met boodschappen
en al, veel trappen moeten
beklimmen. Ook oudere
bewoners komen daardoor
slechts spaarzaam buiten
zijn

het zat dat ze

roep afgelopen donderdag

van een van de bewoners

gevallen bekend waarbij de

de been. Ook hier ontbrak
de eveneens uitgenodigde

aanwezig

woonstichting. Opmerkelijk,

was. Een levensgevaarlijke

want helder communice-

geen

lift

situatie die door middel van

om

de deur. Afgelopen donder-

slechts een stukje tape

dag hebben ze

de deur vast te plakken werd

in

de hal van

hun

grieven kenbaar gemaakt.

opgelost. Deze situatie

het

weekend waarin

beurde

liften,

de

firma Mijnssen, zijn verantwoordelijk voor de

liften.

Het

meest gehoorde antwoord
op de vragen van de bewoners

is

dat onderdelen niet

voorradig
vice

in

Ook de

zijn.

ser-

geval van storingen

is

beneden de maat. Zo werkt
bijvoorbeeld de afstands-

bewaking

het ge-

de bouwer van de

ook

al

Otis,

De Zandvoortse Vereniging

liften,

de nodige proble-

men waardoor de toenmalige

EMM

overstapte naar

Mijnssen.

Bij

naar De Key

derhoud

in

de overgang

kwam

het on-

eerste instantie

atief van

Binnenkort ontvangen

om op

een originele wijze

zal

zee gegaan. Het resultaat

aan te horen.

prettig

om

een tuinset aangeboden

ven op een Zandvoorts

die zelfs

te zien. Het zou helemaal

om

eindelijk

een echt poppentheater

mondde

Dit

uit in

Zandvoort te

viltje. Vorige

werden de winnaars bekend
gemaakt. Zij ontvingen een
polskompas of een boekje
oversporen

zellige en

mee

Kunstzinnig rek

bier-

week woensdag

in

te

om

SCHOON!?

ken geplaatst. Tevens

in

een

het onverwacht grote

zijn

De speciale zakken waarin
bij

Missch ie n dat de

stoelen kunnen zitten deze

'Ik

eet het beter'

de dui-

ker

hun

prijs

nog

ontvangen.

Bibliotheek

Op Goede Vrijdag

is

bi-

bliotheek Duinrand tot
17.00 uur geopend.

om

Ter

de klachten

bescherming

zijn

om

de sokkel van het beeld

aanbod

te

blijft

kunnen

aanbiedplekken extra bak-

ertwee nieuwe brengmogelijkheden

worden verzameld

het plastic kan

het Raadhuis en

bij

zijn

de Remise. Raadpleeg

enle Zaïndvoort voor meer info de gemeentelijke website onder de rubriek

a

politie.

eigenaars dan zelf op hun

expert.

te zien

bijgekomen op de Sophiawegen de Tolweg.

gratis verkrijgbaar

goed

waarschuw dan

waren aanwezig
maar zij zullen ze-

alle

plastic uitgebreid

tijdelijke

...

voor u gemon-

Niet alle winnaars

Sissi

op de boule-

hekken geplaatst. Het

is

fraai geheel met het
maar wel doelmaHoewel? Heel vaak
worden deze hekken ook

geen

Om

de

is

al

nen onder leiding

van

Op

de normale openingsuren,

op tweede Paasdag
alle

zijn

vestigingen gesloten.

Digitaal Loket/ Afval en Milieu.

men aan
is

het project

beter'.

mede door

'Ik

Het project

Albert Heijn

om

op poten gezet

vooral

de jeugd zich bewust te
ding van levensbelang

Kampvuurtje stoken, tochten

AH-bedrijfsleider Pieter

lopen en torens bouwen: dat

Jan Aries had daarvoor

waar de meeste mensen

een aantal pakketten sa-

is

aan denken

als ze het

woord

mengesteld

om

is.

de jeugd

alsfïetsenrekken gebruikt.

scouting horen. Toch

scou-

bekend te maken met de

Zou het

niet verstandig

ting, vroeger de padvinderij

vele mogelijkheden voor

langs het muur-

geheten, veel meer dan datl

gezonde voeding. Ook

Om

werden

zijn

om

tje

extra fietsenrekken

te plaatsen? Of anders

het fietsenrek dat
lerlei

I?

Beatrixschool deelgeno-

weet het

Scouting open dag

beeld

tig.

in

al-

kronkels achter het

afscheidingsmuurtje

Samen houden we ZANDVOORT SCHOON

Afgelopen week hebben leerlingen van de

maken dat gezonde voe-

vard vier roestvrijstalen

op enkele

teerd

spullen en wordt u

een ge-

leerzame middag

gaan

uw

op

de natuur resp.

een uitnodiging

krijgen!!

een wed-

kleurplaten inkleuren

Paaszaterdag gelden

Het apart inzamelen van plastic verpakkingsmateriaal

zijn

dijn niet
let

of een originele tekst schrij-

derhoud te maken. De ZVH

in

een groot succes.

migen het mijn en

strijd

Maaike dat
zij worden genomineerd
voor de prijs. Op You Tube
is ook hun promofilmpje
en

afspraken over service en on-

is

verwerken

buiten,

te scheiden. Dus

Zandvoort bekend te maken,

Wendy

van

ZANnVOCWT

weer naar
echter weten som-

op hun stemt, dan hopen

proberen harde

vond het

Zandvoort Schoon!? Inzamelen

begonnen, de

is

4 april via 'fan' van het poppentheater in Zandvoort

bewoners een bericht met
het verzoek hun klachten
melden bij de

van de mobiele telefoon

men

Als u voor

De lente

tuinsets gaan

schriftelijk te

ZVH, die

bij Otis, maar inis opnieuw het conmet Otis verbroken en
men weer met Mijnssen

weer terug

uit

een tafel en 4 vaste
stoelen, gestolen.

VVV

Eind vorig jaar hield

Zandvoort een wedstrijd

om

wezig waren

niet.

bestaande

tuinset,

uw
www.

als u
via

een splinter-

initi-

de bewoners

afhanke-

is

stem uitbrengt
gaan wedoen. tv.

nu actie te ondernemen.

dat vertegenwoordigers van

dan

De Zandvoortse dames
doen mee aan een TV
wedstrijd en kunnen

€ 3000 winnen

van Huurders (ZVH) onder-

niet opgelost.

het verleden gaf een on-

de Zandvoortse politiek aan-

lift

nieuwe hardhouten

Zandvoort.

in

te gek zijn

middels

in

je vast te zitten tussen

2 etages
lijk

de

werken

tract

Kom

straat)

ouders

peil.

steunt van harte het
In

derhoudscontract met

is

een tuin van de flat

uit

Vogelhof (Patrijzen-

werd

Woonstichting De Key en de
servicedienstvan de

ren en klantgericht

staat volgens eigen zeggen

op hoog

Tuinset gestolen
Afgelopen maandag

pop-

pentheater maken voor
kinderen, jongeren en

in

Meeuw

flatgebouw De

mensen op

bracht heel wat

deur geopend kon worden,
terwijl er

sauschool een

Een spontane op-

bellen,

dan noodgedwongen
moet uitrukken. Er zijn zelfs

de brandweer te

doen met alleswat de scoutinggroepte bieden heeft.

wil-

Zij

de Oranje Nas-

in

la-

coniek woonstichting De Key

een

VW verrast
prijswinnaars

Cappel
len

nu

01 april 2010

•

h&E BADPLAATS DOOR

sterk verouderde

feite zijn het

onderdelen te leveren.

Hiertegen

13

Een interessant detail

leveren en onderhou-

In

te trappelen

Ze

nummer

dat zowel Otis als Mijnssen

liften

den.

is

•

OOG en OOR

herplaatsen?

ligt

is

dat te bewijzen houdt

scoutinggroep The Buffalo's
uit

er klassikaal diver-

se proefjes

gedaan en

zal

Zandvoort op zaterdag 10

groep 8 binnenkort van een

een open dag. Van 14.00

gezonde lunch genieten.

april

tot 17.00 uur kan iedereen

Een uitstekend

vanaf vier jaar actief mee-

van de grootgrutter!

initiatief

wO

deeni^óe/ioervma/ieP'

te vinden, eê:

GROTE KROCHT 23
Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort
Tel:023-5735002 - ma 1 3:00-1 8:00
di t/m vrij 9:00-1 8:00 za 9:00-1 7:00

Binnenkort

Lief

Zandvoort

en Stoer Lifestyle

Dreams

&

Daytime
LM Zandvoort

C

•

2042

06-49102217

•

(Jupiter Plaza)

Haltestraat 10
Tel

in

Zandvoortse Courant

Style
Vier Zandvoortse ondernemers

&

Fashionshow

hadden hun krachten ge-

bundeld en gezamenlijk een uitgebreide modeshow georganiseerd
als

in

café Neuf. Een initiatief,

stuwende

met Nel Wendelgelst

kracht, dat zeker navolging verdient.

met

was

strik

LaVogue

Ook
badmode deed

het haar als de visagie van

de twintig modellen voor

heel vertederend.

had de verzorging van zowel

genomen

weer; vooral het zwarte pakje

haar rekening

met bijpassende

dat zag er bijzonder profes-

en een

accessoires

badpak met een

grijs

glitterrand kregen veel ap-

eveneens

plaus. Sack Time,

de Kerkstraat,

in

jongens-en

maar

zien,

liet

stoere

herenkleding

vooral de

lek-

in

sioneel en zeer

Ladyspeaker

kweet

zich

Dansmiddag voor senioren

te wensen over.Ookdeondui-

café- naar het restaurantge-

deeltemaaktedat het geheel

overbrugging van het

soms een rommelige

Jan Knippenberg Memorial

Paasbalin

De

Paasraces- Circuit Park Zandvoort

4

Jazz café-

5

7

8

Bar Battle-ioe ronde: MysteryTeam

wimpers

worpen
rijk

Marianne: "Wij doen

lied,

mede

Emmy

missie, zo

kun je Marianne Rebel, Aaltje

Stobbelaar wel noemen. Nadat Nederland

stond het idee

om hun

in

Zuid-Afrika ont-

uit

dit

liefdevolle

ook

liefdevoor de sport

jurk,

zelfont-

en een

loterij,

gevulde 'goodie

leadzanger en het popkoor

Si

Volta. Er

ken dat je een team, onge-

gemaakt. Een deel van de

acht van welke sport, kunt

opbrengst

tief geluid in plaats

van

nare en kwetsende

s

posial

die

pree kko-

is

een videoclip

zelfs

zal

worden afge-

staan aan een goed doel. Voor

informatie en bestellingen
zieiwww.drukkie.nl.

-

VW Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Medina Woninginrichters
Nieuw!!!
Nu ook bij Medina verkrijgbaar:
en en zonwering voor binnen en buiten.
Knikarm schermen en markiezen

w ww.me d inawo ninginr ie ht in g. nl
023-53178 40

maar
De insteek van de dames

ook stoere symboliek van het omarmen door supporters
Het team van 'Drukkie

van een sportploeg.

13

bag'.

met Bar ryHeimerinkals

en willen tevens benadruk-

aanmoedigen met een

verbondenheid met Oranje te to-

nen. Voeg daarbij de Zuid-Afrikaanse uitdrukking 'drukkie',

wat omhelzing betekent, en ziedaar de

zwart en krullend)

Drom mei

voldaan naar huis met een

(lekker

evenals de wenkbrauwen.

had geplaatst voor het WK voetbal

Fame. Aanvang 20.00 uur

Gemeenschapshuis, aanvang 14.30

en dat

prachtige creaties zien met

zich

in

door Re my

felle kleur

opvallende

Meiden met een

heeft de afgelopen
niet

stil

&

tweeledig. Naast de tijdelijke

support voor Oranje hebben

gezeten en heeft

di-

gelegd met onder meer FC
Groningen.

oranje

'Drukkie voor mijn duppie'

kunnen supporters de verbondenheid met hun club

e

9,95 per stuk, grotere aan-

op aanvraag),

mokken en

indien

koffie-

gewenst

tot uiting brengen.
rotzooi trappen te

Om

het

digen

gelijkheden. Binnenkort

eigen clubkleuren en speels

bij

ZFM

als

primeur de Cd te

beluisteren van een speciaal

2042 LP Zandvoort

ontmoede

vele andere toepassingsmois

•

Onderdenoemer

T-shirtsmet leuke prints voor

volwassenen en kinderen,

(

Halte straat 56

inmiddels ook contact

zij

gebracht. Zo

zijn er

•

is

Co'

maanden

verse artikelen op de markt

tallen

aanvang 16.30

Toch uit? Pluspunt, aanvang 19.30 uur

dacht verdienen.

van heerlijke hapjes. Zanger

Vink en

café Alex,

The Pheasant Pluckers,

ANBO/DeKey Informatiemiddag over het huren
van won in gen. Voor alle senioren (ook niet-leden).

is

Jeroen Weerdenburg ver-

lief

5 in

-

Alzheimer café - Thema: Samen op vakantie,

bruidsmode, waaronder een

geldt ook voor de

Een

SPOOR

Muziekpaviljoen

indruk

worden

Apart, uit de Kerkstraat,

prints.

Hardloopwedstrijd

bezoekers na de getoonde

de avond continue voorzien

'Drukkie' voor Oranje

-

dansavond met Rob Dolderman

aanvang 20.00 uur

Niettemin gingen de vele

secco en werden gedurende

liet

Vrije

Krocht,

3-5

i

met een

in

echt

extra geaccentueerd

binnenkomst een glas pro-

lippen

Monty

over strand vanVlaardingen naar Den Helder
3

die de volgende keer aan-

want de

II

Zandvoort,

mogen nu

make-up: de lipgloss
uit,

OOK

13.30-16.00 uur

maakte. Schoon heidsfoutjes,

Dennis Moerenburg gaf een

-

liet

aantal tips over de actuele

bij

01 april 2010

Flemingstraat 55.14.00-16.00 uuur

uit.

delijke

maakte tussendoor het
publiek met populaire liedjes. Drommel Exclusieve en

genodigden kregen

Alle

•

Laurel&Hardy.Aanvang 20.00 uur

2

modieus

Mar ianne Rebel
met verve van

pliment voor hun flitsend
flair

Bar Battle-ge ronde: Team The Fu

2

haar soms moeilijke taak,

want de geluidsinstallatie

meiden verdienen een comoptreden, dat met veel

13

i

en

ker vlotte kleren getooide

gepaard ging.

nummer

de Haltestraat

uit

verlangen naar mooi zomer-

de getoonde

•

EVENEMENTEN AGENDA

Neuf

in café

roze meisjesjurkje

zijn er diverse, in

ontworpen
baar. Een

artikelen verkrijg-

prima

initiatief.

Zandvoortse Courant paaspuzzel
Dit

is

ters

de laatste week van de paaspuzzelactie. Door

van deze en de afgelopen twee weken

in

alle let-

de goede volg-

orde te plaatsen, vindt u de oplossing van de puzzelactie.

via e-mail:

paasactie@zand-

voortsecourant.nl. Vermeld
bij

uw

oplossing

altijd

uw

naam, adres en telefoonIn

de opgave van vorige week

is

een foutje geslopen. Op

plaatsen 12 en lystond eenT,
dit

moet echter

vallen een R zijn.

in

beide ge-

Uw

oplossing kunt u tot en

met maandag

5

april in

bij

Bruna Balkenende aan

de Grote Krocht of opgeven

Kaashuis Tromp:

1

kilo

Hollandse kaas
-

Slagerij

Horneman: gour-

metschotel voor4 personen
-

een

gesloten envelop inleveren

-

Chocoladehuis Willemsen:

Paasei van chocolade

Onder de goede inzendingen
worden mooie prijzen verloot,

waaronder:

Dewinnaars
lijk

krijgen persoon-

bericht.

J>

SPA PEDICURE
FÖHNEN

GRATIS KNIPPEN &
IN

'

DE MAANDEN APRIL 4

MEI

BOEKING VAN

BI)

EXTENSIONS

v
Lm 'V* «nrvrlriv ««ir i>
fMln
i

'-

il

i

.

r

W«[
'

.<

tintf

il*

•

-

riH

I

"Hn»i-in!ri mi
Ihrtiiiwi

<n

fn

'11

il.

*i>»i

»i-i

In

«rKrMIJa-iJ» «*rj<nir

;.

.

I

i.

i
I

mMhH

Uil

Md HM

-

HiK<-iLh* ulli

-H-

-mi rin lllWllWdk

ti mii mn rtwn iwfti i f

.

i.jii. n N

VtirhlUig

»H

iwJ r iM

Sim p#flicun

ÜWÉM ntiSiLurf nvm gil
OPI Aa ïJunn

ijp|

f 19,90

lyrtPMi

fcU..

Fleur

«an.ao

•TJlHutltWll

TM

1

rw.il had

uw

Pasen op met

onze bloeiende planten

L

HAAR
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udoi* Personal Styting
i

AtriTorwo ?3 7jima warr
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J.J-5T J
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1
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Tal.
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www.boudoir-perSofiatityHnO.nl

De voorjaars/
zomer collectie
hangt weer

Boxershorts
2 stuks € 19,95

do ey

S-M-L-XL-XXL

Grote Krocht 28 Zandvoort

Zaterdag

in

3 april

foööD

van 11.00 uur tot 16.00 uur

W
Gratis voedingsadvies voor

uw
n

hond!

istB, Isla Ibiza,

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

Haltestraat 55
2042 LL 2andvoort
Tel. 023 571 28 39
Ook zondags geopend

Nutrochoice, vooreen gezonde huid,
glanzende vacht en vitaliteit

i*

de winkel!
Roxy, Street One, Fra

www.rosarito.nl

Inschrijven voor dansles

Haltestraat 38

2042 LN Zandvoort
Tel. /Fax (023)

571 50 00

HOME OF FASHION QnANDB

,ol R°l>

ZANDVOORT:
MODE OPKLARINGEN

IN

HET DORP

oA
STABIELE MODESTROMINGEN
VANUIT PARIJS:
*v\ I y- WARME MODEWINDEN
\^N«^J1TALLEHICHTINGEN.
*» \^J SJÉ V E N~S DAALT DE
fi\ \ PRUSBAROMETER.

WIL JE MEEGENIETEN
VAN HET HEERLIJKE

MODEWEER KOM DAN
EENS NAAR CONFET'TI
IN

HET HART VAN HET DORP.

HALTESTRAAT
54 73
WWW.CONFET-TI.NL
1

TEL.: 023-57

1

Pasen

bij

de Kaashoek:

Pittige kaas uit

$J

>A
A,

Zandvoort %

Stompetoren
mui inDcKrtK-li?

Mooie Franse kazen

Ham -aspergesoep
Eiersalade of gevulde eieren

En nog veel meer voor
en lekkere paasdagen.

rsmj

start

j o. jij

nieuwe

uui

cursus:

baüioom Latin^alsa
-

Wiku

(snb

entspanjW

Ivrtn dansen

wiji«.i?l

dan

op gtit?ti\g^^
ons d* Mirte lUp,

ni]

gezellige

Eerste en tweede paasdag
zijn wij geopend

1

Dolderman's lessen danssuccessen

Zandvoortse Courant

Jeugdraad

op

laat zich

De Zandvoortse Jeugdraad

heeft vorige

gebracht aan Sunparks en de rotonde

nam de honneurs

op deze

uitste-

Riet-

nummer

De Ondernemers Vereniging Zandvoort (OVZ) mag terug-

zoo

kijken

op een zeer succesvolle bijeenkomst.

veelal

jonge ondernemers gaven vorige week donderdag

Circa 150 a

kend waar. De Jeugdraad

kerk heeft de Jeugdraad zich laten informeren over de veiligheid

langste

komen maar Van 5traaten

de Van Lennep-

in

weg. Onder leiding van Belinda Göransson en Ushi

om ook

gelegenheid

•

vindt dat er een onveilige

locaties.

situatie

waardoor

is

er tel-

kenmale botsingen of

13

01 april 2010

•

Succesvolle ondernemersbijeenkomst

locatie informeren

week een bezoek

bijna-

Klantvriendelijkheid
In

OVZ hadden

opdracht van

studenten van Hogeschool
In-Holland een onderzoek

gehoor aan de oproep

om

in hotel

Sunparks te genieten

van een aantrekkelijk programma, dat zeker opvallend

in

het teken stond van klant- en gastvriendelijkheid.

over

klantvriendelijkheid

uitgevoerd

Zandvoort.

in

BloemsierkunstJ.BIuijs

uit

Tijdens de vorige vergade-

gen die beveiliger Henk Keur

botsingen tussen fietsers en

Haltestraatwerd

de jeugdraad werd

voor de raad beantwoorde.

andere voertuigen plaatsvin-

waardeerd, gevolgd door

den. Van Straaten

ring van

een aantal zaken aan de orde

de jeugd raad

hand van

beveiliging van het park ten

zich

bungalowpark van
Sunparks wel voldoende
af of het

om de orde
kunnen handhaven. Ook
hij uit wat er gebeurt

Shoes en Restaurant

Piri

(beiden kerkstraat}.

rotonde helemaal niet zoon-

lichtbeelden werd een uit-

wordt beweerd.

voerige analyse gegeven van

de plus- en minpunten van de
Zandvoortse ondernemers op

gasten van het park zich

niet

als

is

ook niets van",

wij er
Hij

brak

om

alle

naar Joost van Straaten van

zijn

vooral ook

's

de gemeente klaar

camera's?

Wat gebeurt

om

de

als die

gemeld worden, weten

misdragen.

Op de rotonde stond ambte-

in

lans

melden.

Alle

Armando

vragen van de

raad alles uitte leggen over

Jeugdraad werden tijdens
deze leerzame middag

agentTheo Achten

doende beantwoord.

de

De Netwerkkoning Charles

te

de rotonde. Helaaswaswijkin

Netwerken

orde

er als

niet

het gebied van klant- en gastvriendelijkheid.

zei hij.

daarmee een

zaken die niet

rondom de rotonde

een conflict ontstaat? Dat

vol-

De organisatoren Ingrid
Muller, Helma Hoogland en

visie

Gert van Kuijkwaren bijzonder

mers. Enthousiast

verrast door de grote

opkomst

flSÖ/

dernemers

in

e Zandvoort behaagt om

afgelopen weken nebt kunnen vaststellen h

naar bu"ge"S te trakteren op
_

eze

be.l-TS.ting

m:ei k:s ten-Telend zun

ande-e doeleinden

weden

v:

--'

rel geen

gebruikt, daarnaast

waa":ve"

Z'.j

w:"d" gezevenen m.ag niet

v.QO.r

was

Ruffolo, 'wereld-

beroemd'

'Stone City'

in

(Steenwijk) zoals

hij in

grappig

over

gebroken Nederlands/Engels

de goede samenwerking met

bekende, spoorde ten slotte de

hij

on-

de organisaties van onder-

aanwezigen op ludieke wijze

nemers en het Ondernemers

aan zich de kunst van het

alle

Platform Zandvoort (OPZ).Tot

netwerken eigen te maken.

algehele hilariteit van de be-

Verderwas erwaarderingvoor

Na de opening van de avond

zoekers sloot

organiseerd was.

Aan de Inwoners van Zandvoorf,.

op het nieuwe seizoen

voor Zandvoort en de onderne-

Zandvoort' ge-

deze avond, die 'voor

_Zo.als_u..de

Piri

meer dingen, maar

schermen tegen groepen

waren een aantalvan devra-

Bibi

Met

"Misschien gebeuren er wel

vandalen die daar op vakannachts? Staan er

for

dat de

veilig

tie zijn. Zijn er beveiligers,

er

aan de

dienste staan

als

Zandvoortse jeugd te be-

de

bestege-

liet

cijfers zien

te

legde

was om vooral

beveiligd

in

en rond het park zien, die de

op werd gegeven. Ten eerste vroeg

zaken

Hij liet ze allerlei

waar nu antwoord

gesteld

als

lofrede

de onderhoudende diashow

het zelf zingen (jaze-

over Zandvoort, gemaakt door

van de bekende strofe

Rob Bossink, en zorgde Papa

met

hij zijn

door OVZ-voorzitter Gert van

af

Kuijk en een inleiding door

ker)

gastheer Willem Reimers, gaf

van Herman van Veen. "Ik ben

Luigi E

burgemeester Niek Meijer

vandaag zo vrolijk, zo

muzikale omlijsting.

zijn

vrolijk!"

Amice voor de

prettige

mag een gemeente geen winst maken.

Dansschool Dolderman verhuist naar De Krocht
verkozen v.entegenwoono.'ae'"s h ie "aad van Zand voert. Jaar de
_Zaixiv_acj?i. kennel; j-e

gericht

.'s

maan afwentelen van

op hef als

cJtjv

binnen de

gemeente

lasteriverk:g ngen :d haar_bung.ecs^
:

te halen en m. nde" te besteden, en deze lasrenvenro;

't

7 iJlcn
lego,

actie tegen. te

wnrdc n opgelos". omdat oeze
ik

z.'e

o:::

de gemeentelijke politieke

,

Dansschool Dolderman verhuist vanuit het gebouw van
Pluspunt aan de Flemingstraat naar De Krocht. De dansschool die zowel voor jongeren als voor ouderen lessen
verzorgt, opent de deuren vanaf zaterdag

ondernemen^.

bouw aan de Grote
—Eenieder

1

om

die hier voor voelt

cursisten en gaat van begin-

ners tot gevorderden en ver

gevorderden tot

aan

zelfs

wedstrijddansers toe.

:

mij daarbij te sternen. en. .o f dezelfde mening

is

3 april in

het ge-

Krocht.

Dus voor het wekelijkse
avondje dansen hoeft

toegedaamenzD.els.

u

's

avonds het dorp niet meer
een ingezonden br^ef va

dit blad.

weten

la-en

r,oe "ie-"

verder gezamenlijk mee om te..gaan.

uit.

Maandelijks

een

zal er

dansavond worden georgaIrt

afwachting vc

niseerd die toegankelijk

ictie, verblijf ik

met vriendelijke groeten,

voor zowel leden

FJAU

den.

Inden

als niet le-

Zodoende proberen Rob

Dn Jac.R Thijsseweg 17

en Mieke Dolderman hun

2041 BL Zandvoort

steentje

bij

te

dragen aan het

uitgaansleven

in

Zandvoort.

Komende zaterdag
In

.de.

april

De Krocht het jaarlijks
Paasbal worden gehouden.
Ook bent u dan in de gele-

wij n,

genheid

zal in

.ZandvD.ct.se Courant van

Zandvoort waarin bewoners w

"':'

11

maant jongstleden stond een adve-tentie van de gemeente

ie-^^-'.'j-.

:m

j

:ste^s van ja^gen :;

en mete -kasten na een paar dagen te ve-wijdenen.
plaatsen
lif

3

masten, prullenbakken

Posters
.

is

in

de gemeente getrakteerd

htmnst po

1

.

\\er\

~'t

:

-

":

"eie'V.a.s" past.

weken

lang

;

l

cr.t

weden

verkiezingsposters met een formaat
e"

"

Al

w

j

i

:'e

ve'V.ez'njer,. t:cn

:j

o'e

:;

velschillende

geen enkele

echt alweer- een maand geleden

om

u

in

te laten

inschrijven voor een

Rob Dolderman

is

al

meer

naamdestijldansen,Latin,als

nieuwe

(gevorderde?) cursus. Voor

>

wanen. Samen ho.uden weZcndvco-t scroon?:,

macgee"

dan

als

gemeente wei

nel

goede voorbeeld.

dan veertig jaar een begrip
in

Rfchard Vo:

.nl@gmalc

de vaderlandse danswe-

rumba en chachacha,en ook
de op

dit

moment

razend po-

meer informatie kunt
kijken

op de website

u

ook

www.

pulaire Salsa. Het niveau van

dansschoolrobdolderman.nl

zowel

lesgeven wordt aangepast

of contact

ballroomdancing, het zoge-

aan de geoefendheid van de

06-21590520.

reld. In zijn

dansschool geeft

Dolderman

les

in

opnemen

via tel.

Onderhoudsbedrijf

MOTORRIJSCHOOL GOEDE

Klein onderhoud
Overkappingen

•
•

•

Timmerwerk
Hekwerken

•

Bestrating

•

P.

(in

en

ZWeiïllYier
om

ZANDKORRELS

het huis)

Behang- en schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571

uw

Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd

de

in

diabetischeen reumatische

72

31

Mobiel 06-54 264 259
Vooral

voet- en nagelcorrectie.

behang-, wit- en

06-52461796

Tel.

023-

/

schilderswerkzaam heden

5715921. Bilderdijkstraat 22,

www.arnoldnijkamp.nl

Zandvoort. Diabetische

Kabel-internet/adsl

worden vergoed door

en reumatische voet

installateur helpt

bij

zorgverzekeringen.

alle

PC-PROBLEMEN. Advies en

VAN AACKEN

• In Zandvoort opstappen.
's

GLASZETTERSBEDRIJF

's

levering en plaatsing alle glassoorten.

• les

NU OOK:

morgens beginnen middags geslaagd.
op scooters van de rijschool.
Informeer naar de Super lage prijs.

•

•

aanleg (draadloos) netwerk.

Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service

De hond,

voor

computergebruikers.

vernieuwen kozijnen

&

garantie en KvK.

023 5714420

e

www.goede-rijschool.nl

""

schilderwerk.

tel.

j

vrijblijvende offerte!

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

Beloning

BOVAC

Lid

Max
tel.

€

300,-.

Contact

Zandvoort of

via politie

Autobedrijf TradeArd.

i'

reu Benni, heeft

een halsband met op
het schild 'Ibben buren'.

023-5719666 of 06-44696001.
/vlet

Beagle weggelopen!

0049-151 1933

0049-5456 1390.

Nieuw

06-53498304

/

www.trade-ard.nl

in

Aloys-schilderwerken.

_u)

E>«uns

l.«,JIHJ'UJ

Bit

Administratie en
belastingaangiften

MYRNA

Van Speijkstraat

e

ouder dan

Behandeling volgens

GB te

06 45 30 45 31

Zandvoort

Halteatraat

Ekittywillemse@planet.nl

O ZanJvaort

2>f»eeialkït

Tel.

5720108 of 06-48318230

L.

Paap 06-51815360

Te huur

tel.;

OVi-iJYia 60

voor al Ww bloemurerken.

ZANDKORRELS INVULBON
korting op een zandkorrel

middelen, braces, diabetes

54m2,wc,

Tel.

€5,-

Jezus zegt:

Auto kopen of verkopen?

Geen personeels- of zaken advertenties

uw advertentie

niet voldoet

Deze bon

2)

In

redactie vin de krant, Kleine Krocht
BrunaBalkenende.CroteKrochtlS

worden??

begint met de gratis

introductie avond

5

(excLBTW)

zal

in

Mij gelooft

LEVEN."

Bijbel:

nes 11:25

J:>h:i

Te huur aangeboden:
café-restaurant

in

6

bij

aand.

voor win
Info, tel.

Ook geschikt

kei

of kantoor.

06-3372 1706

Haarlem.

in

Schrijf je

in

Kamer gezocht

via

7

www.abnails.nl

vooralleenstaande

8

of bel 023-5245005.

dame. Tel. 5712604

fgeven

bij:

WEIkcger, leesteken e 1

2

elke letter

ofspatie

in

een apart vakje piaatie

M

'Jt (i
11

iemand in de Spotlights zetten?
i

ail
Bel 023 5732752 of mail
info@MndvoorUecourant.nl
nt.nl

van welke

ü.tIü

dan

0;:

;.

ontstaan door verkeerde of on ulr e

van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.

Q.

de

overname, huur € 1700
pe

9

gesloten envelop [met gepast contant geld)

De

op

Zeestraat. Kleine

aan de

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

1)

kijk

De opleiding tot nagelstyliste

A.B.Nails

Indlen

ben de

van Kessel

Nagelstyliste
3

4

€500-

Zakelijke zandkorrel €12,50
Met ZandvoortPas €10,-

Wie

?

goedkoper!!

altijd

Bel Patrick

"Ik

opstanding en het leven.

Een dure reparatie, onder-

Het kan

2

onder de volgende voorwaarden:

de

/

06-42475001

PASEN

www.autoverkoper.nu

1

gas, licht

en water aanwezig.

slechtziende artikelen,

06-55383624 of

Particuliere zandkorrel €7,50

Geen onroerend goed of auto's
Geen goederen met een waarde boven

centrum:

doeleinden te gebruiken.

sokken, ver band pantoffels,

houdsbeurt, PK of schade

Met ZandvoortPas
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst

in

garage. Voor meerdere

Aanmeten therapeutische

agenda's, webboxen, enz.

Met ZandvoortPas

06-52667415

nl, tel.

elastische kousen, hulp-

M

huis

tarief.

lnfo@aloys-schilderwerken.

opslag/bedrijfsruimte/

Paasontbijtje...

Paasbleemetjeü!
Witte Veld 56, 2041

Uw

2jaar. Profiteer

nu van het lage btw

2/101,

2041KL Zandvoort.
afspraak, ook's avonds.

Paaseitje...

voor particulieren en ondernemers kleinbedrijf

T 023 573 92 72

of

Zandvoort:

Het echte Vakwerk!
Beautysalon

E

1111

E-mail:

pschlat@aol.com

en NAP.

Planckstraat 44,

5730519

In

oud
Te

...

m

Zandvoortse Courant

De Buzzzzhalte

CIUILTTIU KDGI

•

nummer

feestelijk

Veel vrienden en andere kunstliefhebbers waren zaterdag

naar de voormalige bus restauratie aan de Louis Davids-

LoSZand

leuk

blijft

straat

gekomen om het nieuwe onderkomen van de

BK-

13

•

01 april 2010

geopend

wordt gegeven aan kunst en
cultuur

ons dorp. Naast een

in

beelden route, uitbreiding van

Kunstkrachtu en het muse-

De theatersport
bedreven,

blijft

'wedstrijden' in

die door het gezelschap

LoSZand wordt

bijzonder lachwekkend. Na een tweetal

De

Krocht, kon nu

in

de filmzaal van Circus

despelers belonen door mid-

podium

del van het naar het

gooien van een roos

goede

een

bij

Zandvoort te bewonderen. Het 'bouwteam' heeft
kunstenares Ellen

Kuijl

het

in

zoals

um, dient ook nagedacht te

haar speech verwoordde, een

worden over een permanente

er,

ruimte voor de Zandvoortse

juweeltje van gemaakt.

kunstenaars, die met hun wer-

prestatie.

Zandvoort een derde thuiswedstrijd worden gespeeld.

ken het genieten van ande-

Lo5Zand

een aantal ge-

is

ren mogelijk

wordt aan het hoofdgebouw

deze voorstelling een be-

goed'), dat een multifunctio-

roep doen op een aantal

nele

andere sporters.

van Corodex ('industrieel

Uit het ge-

Tot en

Theatersport
la

is

theater

'a

de Lama's'. Spontaal, snel

Het moet gezegd: beide

reagerend en

zalen lenen zich voor dit

uitstekend werkend op de

soort theater. Alleen

De Krocht

met het

is

lachspieren. Dat kon

in

de interactie

na afloop regelmatig

men
uit

de

monden van toeschouwers,

publiek, een zeer

belangrijk onderdeel van

die

om-

theatersport, beter

zeer vaak

nog nooit een theater-

sportwedstrijd hebben

bij-

tain van het zwarte team,

samen met een

Marja, wist

man

ideeën heeft deze
huis!)

krijgen.

Zandvoort een gezondevoe-

met name de mimiek en de

zijn

subtielebeweginkjesdiede

van het

mag

acteurs en actrices maken,

en ook dat

is

belangrijk

maar dat
ze

spel.

is

onderdeel

Het publiek

met natte sponzen
als het met de kri-

bekogelen

bij

theatersport.

tiek niet

eens

is,

maartevens

zei

onder

meer dat het nieuwe

B&W

legevan

in

col-

mei de nota

meer body

Jan Drommel,

is

niet

dingsbodem

van belang.

heeft.

geïnteresseerd

Mocht

zijn in

in

zaterdag en zondag

is

Elke

de ga-

van 12.00 tot 17.00 uur

Expositie Bahnhoffstrasse
'Alles is al

deze

er

nog

naar?'.

Op deze

'Spursuche' een indrukwekkende expositie. Vanaf 10 april

de tentoonstelling Bahnhofstrasse te bezichtigen

in

u

aan

is

een zwaar onderwerp wat

veel stof geeft tot nadenken",

Weber

zelf aan.

het

Zandvoorts Museum.

Neda
(1959), werkt

Michael Strogies
als

animatoren

illustrator

in

de reclame-industrie. Naar

www.loszand-voort.nl of

meldt

vervolgd en vermoord. "Het

geeft
is

u

zolang voorbij, wie vraagt

vraag maakten drie Duitse kunstenaars van de kunstgroep

vorm van theater maken,
kijkt u dan eens op de website

Gaus en

Lilian

Annemarie Sybrandy.

in

eer ging

alsde'rechters'na een scène

woorden

opening verrichtte,

Beerends,

Dat uiteindelijk het

team met de

iedereen

te negatief voor

de

in

is

gemaakt,

is

Wim

de toeschouwers meer

dan eens aan het lachen te
witte

is

zien,

korte duur

lerie

strijken

de gelegen-

maar van

want over een jaar zal

geopend.

Wel dat theatersport

goed te

helaas
zal zijn,

werken van

'Kunst en Cultuur' hoopt vast

gewoond, optekenen. Het

in

perfecte locatie, dat echter

Gert Toonen, die de officiële

te stellen, waarmee

doet een beetje vreemd aan

alles

het centrum een

Demissionair wethouder

zit.

om

in

het pand gesloopt worden.

Circus Zandvoort echter

heid

is

perfecte bewegingen

en

april

een expositie te zien van

Het

weergaloze Casper (wat een

In

dat het er dichter op

met 29

beperkte ruimte, waarvan
optimaal gebruik

in

een briljante topvorm en
was uitermate alert en vindingrijk. Maar ook de cap-

nu de

is er,

accommodatie nog!

zeerervaren Leo,aanvoerder

van het witte team, stak

erf-

bestemming zou kunnen

krijgen. Kwaliteit

toonde bleek dat oefening
nog steeds de kunst baart.
Vooral deoudeget rouween

door Joop van Nes jr.

maken. Gedacht

trouwe theatersporters
kwijtgeraakt maar kon voor

aanleiding van de gefilmde

als speler.

dood van de Iranese demon-

ZO£kplöötJ£
De foto van deze week

is

gemaakt door Ton Bakels op 3 augustus

dat de middelste persoon destijds de gemeentesecretaris

dan ook. Vermoedelijk
foto's

is

deze foto gemaakt

bij zijn

Agha

Soltan,

We weten
is

hij

de

hij

Neda',

Zandvoort een

in

nieuwe versietoont.

het

Der K reu z weg

meerdere
door Nel Kerkman

Bahnhoffstrasse

is

de hoofd-

straat van de Duitse stad

Witten en staat centraal

in

de tentoonstelling. De ge-

gips, glas,

bouwdraad en

Sommige

zijn

bekrast

lak.

om

de

hoofdzakelijkoverde mensen
die

in

deze straat geleefd heb-

een keer te zien

de Rathausgalerie

in

in

Bahnhoffstrasse

van Jezus Christus centraal.

april tot

Michael Weber (1958) woont
sinds 1994

is

verdreven en vermoord

een beeld wil geven dat niet

in

Witten. De ten-

een project waarmee

De tentoongestelde kunst-

alleen

collages bestaan niet alleen

ook

Cor Draijer
in

in

hij

Nederland maar

Duitsland, zoals

stad Witten, de Joden

in

staat de lijdensweg

De tentoonstelling

toonstelling Bah nhoffst rasse

uit

werk

Witten.

ben. Duitsers die op grond

maar ook

ver-

haal over de vervolging,
zijn

1999
geweest in
is

van hun Joodse herkomst

uit olieverf

liet

dooreen

zich inspireren

Bahnhoffstrasse

tussen 1933 en ig45vervolgd,
zijn.

Corneiius Rinne (1955)

Verstoring' aan te geven. De

schilderdekunstwerken gaan

bij

maakte

name was

serie 'Her

afscheid; er zijn

Reactie kunt u kwijt per mail op zoekplaatje@oudzandvoort.nl of

in

waarvan
1981.

was maar dat

van die dag gemaakt.

op 06-3614 9717 (graag pas bellen na ig.00 uur)

Teheran, Neda 5a lehi

strant

in

zijn

werden

is

van 10

en met 28 mei te be-

zichtigen

in

het Zandvoorts

Museum. Op 5 mei is Michael
Webervan 11.00 tot 16.00 uur
aanwezig

om

te vertellen

overzijn bijzondere tentoon-

emotionele
met Zandvoort

stelling en de

band
heeft.

die

hij

Voor

alle

ZandvoortPashouders de aan

*r¥zSFfmftz&t
Hele maand april voor Pashouders:

Ierse

Lamscarre

NORMAAL 100 GRAM €

Officieel

3,49

SIKKENS

dealer

Voor ZandvoortPashouders

nu voor €2,99
kijk

|

is

ook eens op onze website:

er een leuke verrassing

www.slagerijhc

Medina Woninginrichters
Aanbieding voor de niaaiid apriL Laminaat - met
2
10 jaar garantie - € 13,95 per
inclusief ondervloer

m

(M

Y(Vouw) S ordijnen

TTipijl
Vinyl

Vitrages
Luxaflex

La.min.

T Parket

Zonwering

3 -\ vo il i ii gi n r i c h t i n g. n

Officiële Pasfoto's

een 2e set
"Leuk Lachende"
Pasfoto's
vin

Bestel

nu de ZandvoortPas 2010

dtzalfcfi

Halve

Achternaam + voorletter(s)
BetreftiO Nieuwe ZandvoortPas (€

7.50)

O Verlenging ZandvoortPas (€joo) -Pasnr
Woonadres+huisnr
Postcode

Telefoon

(Handtekening)..
Betaling

CONTANT

n

Deze pas

met

31

is

^£—-"lO*.

geldig vanaf i januari 2 oio tot en

korting
voor pashouders.

december 2010.

wordt, tezamen met een welkomstkado,
bij

Betaling PER

BANK

u thuis bezorgd.

Met de aangehechte tegoedbon voor

,

gewenst

-

tijdstip gratis

een Zandkorrel

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

1

Voor
|

ZANDKORREL

f

al

uw graveerwerk.

wmw.graveereenkeer.nl
Tel:

023 6667756

pinwi

prijs!

biedingen van deze
uZandvo

week
Lijst

rtPas houder!

(in

fc/ j

Week
met

13

special:

van deelnemende bedrijven

alfabetische volgorde)

Karbonade

frietjes en salade

Week
met

€12,50

Winkeliers:

14 special: Entrecote

frietjes en salade

€12,50

De nieuwe babycollectie van Ji
& SU en Petit Elephant is binnen!

Open Golf Zand voort
Duintjesveldweg3, 2041 TZ Zandvoort
023-5715743 www.oper.golfzandvoort.il

Pashoudcrs 10% korting!

Bruna Balkenende

Grote Krocht

-

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp- Grote Krocht

HflROCflHIO

EiEi

Slagerij

Horneman - Grote Krocht

Slagerij

Vreeburg

Verzorging en vrije

Pausei assorlimenl

Autobedrijf Zandvoort

1

Circuit Park

Foto

Koene Gean.nn Service
*kc
10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!
info@koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Gorter

Rosa

bij

Piony's Haarwinkel

f «Mi
z A*

I

ai

3*»

39

Onnesstraat
traat

K.

v.

Alphenstraat

Grote Krocht

-

www.massagebijrosa.nl
Kosterstraat

-

-

Grote Krocht

trends:
Kinderkleding

Belli E Ribelli

Bibi for

Shoes

Blitzkickers

-

-

-

Haltestraat

Kerkstraat

Haltestraat 6iA

Graveer een keer- 023-888 jj $8

maand Aprih

Wome&&

korting
Vanwege ons

SEA OPTIEK,zichtbaar bete
Haltestraat 5,T 5712174, vrijdag

-

Toerkoop Reisbureau

Mode en

-

Zandvoort -Burg.

Menno

Massage

%

tijd:

(uitsmijters, omelet etc.)

m.u.v. afgeprijsde artikelen

10

Haitestraat

10%kortingopons

Met ZandvoortPas io% korting
op de gehele collectie,

Tijdens de

-

Voor Pashouders

koopavond
|

Sea Optiek

Wonen

-

Haltestraat

en onderhoud:

vanaf vrijdag 2 april
voor pashouders een in de boter gebakken Noordzee tong (400 gr.)
Voor € 17,00. (zolang de voorraad strekt)

Avenue

Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.
Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

De Bode woonaccessoires

17-jarig bestaan serveren wij

Living

& Giving

-

Kerkstraat
-

Kerkstraat

Koene Cleaning Service - 06-1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat
Mariene Sjerps Internet
Versteege's IJzerhandel

10% KORTING
OP TIJDSCHRIFTEN

Top 3!
!Ü

Op vertoon van de ZandvoortPas

in

de

maand

april

Schouderham +

mk

o6-\

Pa kve ld straat

gram vleeswaren

Boeren metworst +

brunc

-

-

Horeca:

Jachtworst

VnEfBURCfiïn
Halt!strait5J-T.0235712451

'MH

Harocamo
Het

-

Kerkstraat

Wapen van Zandvoort

eten en drinken

Gasthuisplein

-»

Mollie&Co Restaurant

-

Verlengde Haltestraat

Open Golf Zandvoort

-

Duintjesveldweg

Take Fiveaan Zee Restaurant -Strand nr 5
Zaras, Café Restaurant -Haltestraat

-

chocoiadehuis

Wlllemsen
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Paasactie

Zandvoorts Paas
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brunc
Eerste

paasdag gesloten

Tweede paasdag geopend
van 12.00- tot 17.00 uur

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

"Boudoir vy sara'
'De nieuwste trend op na^eigehied'.
9fy
die.

EXTRA AKTIE
WELEDA
GRANAATAPPEL
HANDCREME
voor een mooie
jeudige huid.

50ml
normaal € 7,75

NU

f

V

bij

'Boudoir

uw nagels

bij

ALTIJD 10%

zonderaf

KORTING OP DE
WINKELPRIJS

want de iAicyium

te

Sara het Q'PI

Rxgaim Qel Systeem.

Breken.
ijel

Men
is

zal zelfs niet

Hind

natuurlijk^ uitstraling en de gel

is

stcrki

Trip
23,50 euro
J

...

qewone nagellakken....

dezelfde mooie qUms. 'De qel Wijft:t'ef 3 tot 3

weken

duurzaam

^iWJWfld!;

ASSORTIMENT
WIJ ZIJN

a

merken datu eengeld

iifoitiVfca/^ een

zitten,

het heef

en soepel. Ook_'

prachtig op de tcatiiaacU en blijft dan zoel zo een S

UITGEBREID

'Deze

beschermt en steri\houdt zodat tau nagels f^unn

weken

sittai

J ik^i
,H

Jll

OOK

WELEDA-PARTNER
(u kunt bij ons ook
de weleda-berichten

wikkel inleveren)

Zandvoortse Vereniging van Huurders

.€4,75

Algemene ledenvergadering
Donderdag 8 april

tegen inlevering advertentie
max 3 per klant.

Aanvang 1 9.30 uur
Gemeenschapshuis
Louis Davidsstraat
Jaarstukken kunt u

schriftelijk, telefonisch,

per fa* OF éirïai

ZVH
te; 'fax;-

023-5731618

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

-

-aiin vragen.

postbus 287 - 2040AG Zandvoorl
emaü: zandvoortee .huurders. verenigrflg@p-lanet.nl

Zandvoortse Courant

nummer

•

13

01 april 2010

•

John de Kluijver Catering

Dorpsgenoten

door Erna Meijer

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

zegd worden van Mips

nog

Maria Cornelie) Kortekaas,

(officieel

Rotterdam geboren werd

die in 1929 in

een gezin met

in

had een houthandel en de maand

drie broers. Vader

augustus werd steevast doorgebracht

in

Noordwijk.

Na de meisjesschool van instituut Bender vervolgde Mips
haar studie op het Rotterdams Lyceum. Na haar diploma

rondde

zij

nog een opleiding met

bekende Schoevers

af.

"Ik

veel talen

aan het over-

heb daarna bijzonder leuke banen

gehad. Eén van de eerste ervaringen was op mijn 19e toen

ik,

aan het

huis.

Deze beelden staan nu te pronken

Mips met

onder andere

ik

bij

in

maart 1954 werd

Liberia,

waar

in

als

ik

terugkomst

Bij

het Afrikaanse

in

Nederland kregen Mips en

in

van haar broer
den.

jong

In

in

om

niets te

jaar en veel te

gaan doen. Met

heel veel plezier heb

stewardess

jaar f u

resse

time

II

ik

toen tien

als directiesecreta-

Amsterdam

in

Richard

bij

EN is gewerkt. Ondertussen wer-

de hele wereld ge-

den wij

vlogen."

lid

van de Kennemer

Golfclub, waarvooral mijn

Tijdens een wintersportvakantie
in

1957 ontmoette Mips

toevallig

in

was

'De Pan'

weest. Helaas

1946 vanuit

al in

Nederland vertrokken naar het toen-

waar

malige

Indië,

1948 voor de Zwitserse maatschappij

in

hij

na

in

iggg over-

Daan weerterug moest naar

Indië volgde al snel

de

bruiloft

een visum kreeg. Veel Nederlanders vertrokken en wij

de telefoon en
75e kreeg

zij

als

bij

zij

hiermee aardig

uit

reisjes,

Op haar

de voeten. Via de ver-

eniging van oud cabinepersoneel van de
leuke

tijd als

Pluspunt 'diensten' gedraaid aan

bezorgster van Tafeltje Dekje.

haar eerste computer en vooral met hulp van

Roel Bos ma kan

en

samen met

KLM ondernam

zij

acht vrouwen wordt ieder ja ar op

gingen voornamelijk met Amerikanen en Zwitsers om. Soms

Goede Vrijdag

brachten wij de weekenden in een bungalow in de bergen
door,waarwijopde golfbaan vandeBPMdesmaakvandit

ouders het bridgespel en dat wordt nog iedere week met

polo.

ook speelden wij daar ten nis en

zelfs

De situatie onder het bewind van Soekarno werd echter

steeds slechter; ineens

kwamen

er militairen

dieons huiswil-

in

de Pieterskerk

in

Leiden naar de Matt heus

Passion geluisterd. Al op jonge leeftijd leerde

plezier gespeeld,

gaat

o. a. bij

jammer genoeg

zij

van haar

de Zandvoortse Bridgeclub. Golfen

niet meer,

maar

1

'every inch a lady beslist niet

is

er

bij

van de plezierige uurtjes die

doorbrengen en wens haar nog

alle

goeds

Zandvoort

in

alle heerlijkheden, niet

komt naar

26 jaar ervaring

april

8 en vrij-

organiseert

ding kan woensdagavond
7 april

tussen 20.30 en

uur én donderdag

de Zandvoortsche Hockey

21.30

Club (ZHC) weer de

van 9.00 tot 14.00 uur

jaarlijkse

half-

kledingbeurs

gebracht worden

in

in-

dozen

zijn. Er

mogen maximaal

de opbrengst komt

30%

35 stuks per klant ingele-

ten goede aan de ZHC. De

Afrekenen en ophalen van

€

De inbreng-/
bedragen
De verkoop vindt

rest

inschrijfkosten

de niet verkochte kleding

2,-.

donderdagavond

is

voorde

inbreng(st)er.

is

het lezen

gaan. Want

het koksvak.

in

Ad-

Het roodvlees wordt volgens

Met

zijn

de 'slow cooking' methode
altijd met een t hermometer gemeten of de kern-

met professionele appara-

temperatuur van

bedrijf

tuur

in

John

is

in

een zeer

Amstelveen gevestigd,

van waaruit zowel bedrijven
als

worden

particulieren

bereiden

constant

blijft.

gerechten

zijn

graden

53

Vegetarische
vanzelfspre-

kend ook mogelijk.

voorzien van exclusieve ca-

De menu's en hapjes worden

tering.

ka nt-en-klaar geleverd en het

John heeft

als leerling bij het

bekende Hotel Spaander

in

Volendam gewerkt, maar
vooral

het

bij

befaamde

res-

Oud Paardenburg

de gerechten

u zich

in

is

de oven te

ook geen zorgen tema-

Ouderkerk aan de Amstel
de kneepjes van het

tafellinnen, glaswerk en ser-

heeft

hij

vak geleerd. Daarna heeft
hij

enige dat u hoeft te doen,

verwarmen. Daarnaast hoeft

want
desgewenst kan passend

zeven jaar lang het res-

ken over de entourage,

gehuurd worden. John,

vies

die inmiddels al 45 jaar

in

taurant Graan voorVisch op

Zandvoort woont: "Ook

de golfbaan Spaarnwoude

stoelen tot party tenten toe

onder

zijn

beheer gehad en

tevens geeft

hij al 15

freelancer advies
in

de Orangerie

Daarnaast

bij

in

kunnen

wij leveren en

tafels,

bij

groot evenement

partijen

wezigheid van extra keuken-

Elswout.

John SVH exa-

is

de aan-

personeel mogelijk. Niet voor
niets

hanteerikde

minator op koksopleidingen.

sky

the

"Klanten kunnen een heel ge-

voor duizend personen

is

is

limit'

niet uit of het

specificeerde keuze

boden

een

jaar als

ma ken

leuze: 'The

en het maakt

nu voor tien of
is!"

uit

amusehapjes

cuearrangementen aan

verd worden.

uit te

goed geoutilleerde ruimte

toe.

Voorde afgelopen feestdagen

dag 9

opnieuw op

u, bij

H.A.O. staat voor Horeca

vies en Organisatie.

alleen heerlijke

Op donderdag

dat

de deur hoeft

tot complete diners of barbe-

Kledingbeurs Duintjesveld

is

u toe! Eigenaar John de Kluijver

een heel dikke brochure: van

toe.

in Bedrijf

Het grote voordeel

deze

met deze dor psgenote mocht

den doorzoeken. Zij werden echter door bijgeloof afgeschrikt
door de prachtige houten Chinese 'wachters' (= beschermers)

ik

vervelen

heb bijzonder genoten

bij. Ik

toer.

H.A.O. catering

in

vrijwilliger

samen naar 5u mat ra. "Wij hebben daar
besteen zorgelijke tijd gehad; ik was de laatste Nederlandse

spel te pakken kregen;

van

taurant

het Zandvoortse heeft Mips enige

ln

^'ps Kortekaoi-Bef^

de rubbercultuur, ging werken. Aangezien

en vertrok het paar

die

Daan

ge-

zijn diensttijd al-

Tjenta Radja als planter, eerst op een tabaksplanin

is

zijn

leden, een heel trieste tijd."

daar

tage en daarna

van golfclub

lid

Bosch en Duin

in

de culinaire

man

veel heeft gespeeld, terwijl wij

tevens 20 jaar

Seefeld

de tien jaar oudere Daan

Kortekaas. Hij

flat

Zandvoort aangebo-

was toen 49

"Ik

Deze week gaan wij

(45) heeft al

Daan, die helaas kinderloos bleven, de

Stigler

deze heel leuke, drukke baan

tot 1957 over

als

hebben gewoond.

tot 1978

zij

de KLM aangenomen en heb

bij

aan de orde, want

niet

1963 echter opnieu ween rubberplantage

en op de afdeling buitenland

van het Bouwcentrum gewerkt.

flat.

haar stem.

in

door Erna Mei,

was toen

een moderne 'anti kraakwacht' paste het stel regelmatig op
huizen van vrienden, die tijdelijk elders vertoefden. Daan
werd ondertussen door diverse bedrijven benaderd en er
kwamen aanbiedingen uit Gomera, een eiland bij Tenerife
(tomatenplantage)enCuba (te onrustig in die tijd). Het werd

nog vrij naïef, drie reizen als nannyop het cruiseschip
Nieuw Amsterdam van Rotterdam naar New

liften

weemoed

lichte

Een vaste woonplaats

York en het Caribische gebied heb gemaakt.

Daarna heb

mijn

in

1960 naar Nederland teruggekeerd",

Uiteindelijk zijn wij eind

vertelt

Hij wil zich

de komende

tijd

vooral gaan richten op tuin-

met de momenteel
zwang zijnde 'walking di-

feesten
in

ners'.

Deze bestaan voorna-

wij voor het eerst heer-

melijk uit exclusieve kleine

en vleeswarenscho-

voorgerechtjes, zoals sashimi

lijke vis-

tels aan, evenals

een drie- of

viergangenmenu", aldus De
Kluijver.

Wat

te

denken

bij-

van tonijn, of een

in

ganzen-

vet gekonfijt kwarteltje

met

zuurkool.

voor modieuze (gedragen)

en/of zakken voorzien van

plaats

op vrijdag aan het eind van

voorbeeldvan een terrine van

zomer dames- en

naam. Uiteraard dient deze
kleding schoon en zon-

tussen 19.30 en 21.30 uur

de middag. Iedereen

is

King Crab en garnalen, ge-

H.A.O. Catering, Regentesse-

en op vrijdagochtend tus-

zowel de inbreng

de ver-

volgd door gebraiseerde

der vlekken en /of gaten te

sen 9.00 en 12.00 uur. Van

koop van harte welkom

weg
ma

kleding

in

kinder-

het clubhuis op

het Duintjesveld.

De

kle-

als

voor

filet

van hertenbout met wildjus?

il:

ia, tel.

06-11372185, e-

j.dekluyver@hetnet.nl.

X>

2

HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORTEN OMGEVING

Diepe depressie
geeft nog even veel wind
We hebben deze keer een

Filmprogramma
01 t/m 07 April

vastige

week

uiterst wisselvallige

te pakken. Er zit tamelijk veel

de atmosfeer en dat merkten

we

GRAND CAFÉ & RESTAURANT

en onstand-

dynamiek

in

Zoekt per direct

onder meer aan het

windbeeld dat vooral op woensdag nogal onstuimig was.

Op de

Op de

Zelfstandig werkend

kust werd windkracht 7-8 gehaald en windstoten

tot ruim

80 kilometer per uur

we

zijn

ook

al

kok

gemeten.

een paartypische maartse

weer te worden. Een
hoogtetrog lijkt min of
meer voor anker te gaan

buien rnee, mogelijk met

ten westen van Nederland

valreep pikken

deze donderdag ook nog

stofhagel,

onweer en een

MET CULINAIRE AMBITIES
EN OOG VOOR DETAIL.

best

met de

spil bij

VOOR INFO EN REACTIES:
E-MAIL CAFENEUF@CAFENEUF.NLl

Engeland.
I

vlok kletsnatte sneeuw.

Regenachtige storingen

De bovenlucht

kunnen dan voortdurend

koelt in het

kielzog van een actieve de-

pressie flink

af.

Tenslotte

heeft de temperatuur best

wel een flinke val gemaakt

(komt van bijna 14 graden
afgelopen dinsdag en be-

draagt deze donderdag
graden overdag).

zo'n 8-9

blijven

doordringen tot de

Benelux. De kans is zelfs
aanwezig dat het weer
binnen een dag of acht
nog niet echt opknapt.

Komende zondag

ï

ver-

BEACHCLUB

loopt waarschijnlijk be-

qua
Zandvoorts weerbeeld.

ter dan de zaterdag

met

Die actieve depressie

de kern richting noordelij-

de tweede aprilhelft.Dan

tot ongeveer

98

re

later ook
een duidelijke stijging

van temperatuur. Mocht
die stijging er inderdaad

millibar dalen en dat geeft

komen

pressiekern.

zit je

in

niet aan zet en zelfs

Pasen

lijkt

www.far-out.tv

15

en

20 graden.

COLOFON

de loop

van het weekeinde kan
het weer tijdelijk iets opknappen, maar een langere stabiele fase is nog

kaart

Reserveren gewenst: 023-5717170

zo op prima

tempraturen tussen
Richting het einde van

de week en

weekend Wildmenu

Check de website voor de

worden met

nog even dat be-

hoorlijke windveld tot op

enige afstand van de de-

tijdelijk

Dit

zou het stabieler moeten

e

7

OUT

termijn geven wel wat

betere perspectieven voor

de kern van het laag kan

nog even

PAR

Prognoses voor de lange-

ke Noordzee geeft ons dit
dynamische weer. De druk
in

HALTESTRAAT 25, 2042 LK
ZANDVOORT

Hoe wordt de
april? Bel
lijn

hele

maand

de weerprimeur-

eens op

1

april (09.00-

1234554)

Verschijnt iedere donderdag en

huis-aan-huis bezorgd

Kantooradres:
Tel

023-5732 752

in

wordt GRATIS

heel Zandvoort en Bentveld!

Kleine Krocht 2
•

•

2042 JN Zandvoort

info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 -17.00
Overige dagen op afspraak.

met

het geen paas-

Advertentie acquisitie:
Tel.

06-4342 9783

uur.

Letty van den Brand-Kinderdijk

letty@zandvoortsecourant.nl

advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok
06 -460460 26 gillis@zandvoortsecourant.nl

Tel.

Centrale redactie: Joop van Nes
06-1448 2685 joop@zandvoortsecourant.nl

Tel.

Vormgeving:
Kleine Krocht 2

IR
-

Druk: Dijkman

Design Zandvoort

2042 JN Zandvoort
offset

Visseringsweg 40 -Diemen

Tempe ratuur

Verspreiding: ZVO
Tel.

Max

8-9

10

9

06-1130, 1478

Verspreiders

www.zvo-verspreiders.nl

10

Uitgever: Zandvoort Press BV.
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Fashionvictims?
Een prachtig fenomeen elk

"Ik kan geen dag zonder de zee!" De 85-jarige Piet Hoogendijk

Ook dit jaar mogen

detrends!

woont bijna twee jaar

Huis

in

Naar

in de Duinen.

heeft hij het er erg naar zijn zin,

maar

eigen zeggen

graag binnen.

zit hij niet

chapen achter dat catwalk

"Soms

benauwd. Ik ben een echt

krijg ik het binnen een beetje

buitenmens. Het

naar de zee

liefst

liefde

om

dag even naar het strand

wil ik elke

De

te kijken.

gespuis aanlopen.

Verleden jaar heb

mo-

ze al

ik

gen bewonderen; mannendie

voor het water heb ik van mijn

bontlaarzen dragen en deze

was een zeeman

vader. Hij

in hart en nieren", vertelt Piet trots.

-zen over

Uitgaan of lekker stappen was er toen niet

Op

bij.

mag

Zijn vader

werk

dat heel normaal.
no

de ge-

bij

op de afdeling gas en water

buitendienst. Hij verdiende per

dagen

thuis,

te varen.
bij

om

daarna

manier voelden

ik

we

Op

ons mijlenver toch nog met

Mijn vader ging op

moeilijke jaren.

eeii

opgenomen

gegeven moment varen op de Wilde Vaart,

"Voor ons was

ons leven. Samen

via de krant bij waai' hij ongeveer zou zijn.

vijf

gulden en een kwartje. "Eigenlijk wilde

tien

Het hooide

daarmee verdiende

met mijn moeder
n
en mijn twee zussen hielden we

de

in

week

is

weervoor]
weer
voor maanden op zee

veertienjarige leeftijd ging Piet, ik

Piet zeggen, aan het

m eenre

En

toen waren

we

hun broek aan-

hoop dragers van

trekken. Een

klinieken. Een

in

zeventien gulden.

hij

rijk!", lacht Piet.

op waterschoenen lopen

die

die

hem

en zich dan afvragen

Tweede Wereldoorlog evacu-

Tijdens de

waarom

de bouwvakkers niet meer
net als mijn vader varen,

maar

hij

was daar

verbonden", herinnert Piet zich. Het waren toen

eerde Piet naar Oost-Groningen. "In 1942
fluiten als

op tegen. Hij zei

altijd

tegen me: Piet,

je gaat varen, dan breek ik je benen.

telt:

klinkt misschien hard, maai' zo bedoelde

me

hij

het niet. Ik denk dat hij

len

behoeden voor het harde leven op zee",

was

hele andere tijden. Het leven

als

Dat

heeft wil-

vijf

mensen

slechts drie

rondkomen van een inkomen van negen gulden.

ven,

De huur was

liefde

al

vier gulden veertig, dus hielden

vijf gulden zestig over

der heeft dat

legt Piet uit.

weid Zandvoort ontruimd, maai'

hard. Piet ver-

"Voor de oorlog moesten we met

om van te

leven.

we

Mijn moe-

want

ik

weken

ben

ik

had heimwee naar de

zee.

De

langslopen.

Housebroeken! Kent

nia.

die pipo

de clown

zelfs in zijn

kledingkast laat liggen? Een

goede vriend van
deze

jij

What's Happening?

al hip-tip

Weekend Voor op de zomer, Want

Bereid je dit

Shake
Sister Act

;

hele

it

@

Baby!
RAI

liet

swingen,

is

het tijd

om

waarmee Whoopi

dit reallife

ook waar te gaan

maken! Het wereldberoemde Community Gospel Choir uit Londen neemt je
:reld

van 'Songs from Sister Act' en zet het theater op

z'n

kop!

op

uitzicht
ligste

zee...

hart smelten

openingsfeestje

bij

kunnen weer

Wood stock in

bij

lekker chillen

18.

bij

00 komen de

hua. Voordeel hierbij

het

gezel-

je ze

elkaar voor een authentiek, sfeervol

€

7,50 (deur:

Bloemendaal

€

De afterparty vindt

plaats

Kaarten voorverkoop:

€

7,-

bij

natuurlijk!

€

9,-].

huisdieren: je bent pas echt
hip als je een mini biggetje

kunnen

nu aan meewerken? Bukken kan niet vanwege de kromme
met de heupen is ook geen goed idee, aangezien er al een run
ik laat het gewoon over me heen komen-

die oudjes hier

ruggetjes en swingen

Handigvoorals

in

Haarlem.

www.clubstalker.nl

beestje past namelijk

2 april:

dames van het

Drie

dit

stemgeluid

koor openen hun strotjes en de zaal
is

echt bijzonder! Het koor bestaat

uit

is

muisstil.

een 8

tal

welke ieder over een spraakmakend stemgeluid beschikt. De zaal

op gang; klappende

opa's,

swingende omaatjes en

zelfs

Geen wonder,

dames

kwam

en

3

na een

heren,
tijdje

liefde te ontmoeten...

Bezoek dan de
april

dollen:

RAI, Sister

Hou

je

van gospel en

motown muziek?

Act kun je nog beleven van donderdag!

t/m zondag 4 april. Boek je tickets via: www. seetickets.nl

0900-1353. Voor meer info over de show kun je terecht op:
vooral lekker mee!

je hier

of bel

www.

in

de nineties: Tokkies

in

te

strakke en felle trainingspak-

vanavond terecht
ken.

Vind

je grote liefde

Kaarten
2

bij

Ook zij

zijn

met dank aan

Strand paviljoen 'Het Strandhuis'.

en deel de mooie zomer met elkaar Succes!

www.cupido-partynl):€

(via

(dat tuig uit Maaskantje)

12,50 (deur:

helemaal terug

€ 15,-], im

beeld.

consumpties, gratis gebruik van toilet en garderobe.
'

Zondag 4

songsfromsisteract.com. Zekerde moeitewaard en zing/klap/dans/

stamp

Zo kun

de populaire tv serie Newkids

Ja, ja,

Nee even zonder

hebt

makke-

de oven.

voor een supergezel lig singlefeestje met 80's en 90's hits vanaf

de rolstoelen maakten een

soort van dansbewegingen... Sister Act Rocks!

in

Nog een ander fenomeen

20:00 uur tot 02:00 uur

want

leest het

je visite

en ze willen blijven eten. Dit

Ook in Wijk aan Zee is het strand weer helemaal voorbereid
opeen mooie zomer... En dat is natuurlijk de ideale plek om je
nieuwe

U

goed,eenvarkenalshuisdier!

infol

lijk

op de kunstheup bestaat. Ach,

dat je

is

De huidige

bent.

als huisdier hebt.

10,-).

Club Stalker

(deur:

weer zat

rage op het gebied van trendy

onder andere DJ'sTettero.Sven en Freddy

line-up van

Kaarten voorverkoop:

Check www.woodstock69.nl voor meer

1

combinatie

de nineties.

kele jaren terug: een chihua-

We

Spool, ben je verzekerd van een topfeestje!

Vrijdag

veel plezier.
in

coltrui en LA.

in

Anderfashionitem van en-

Vrijdag 2 april van af

mensen weer

Met een

met

met een witte

mij droeg

Gears deed menig meisjes-

Weer een

strandfeestjes...

Vrijdag 2 april:
Het is weer zover!

Amsterdam

ide nonnen

Goldberg iedereen

hoop leuke

er zijn

altijd

housebroek

Zijn

Ben

u ze

nog, die felgroene pyjama's

met de belbus naar het

ik

kan geen dag zonder de zee!"

strand, Ik

zij

Wat hebben we nog meer

Oude-Pekel geble-

voor het water zal nooit overgaan.

Als het kan ga

wonderwel goed gedaan. Het waren

in

Duimen dus voor mooi weeren gaan met

in

het

mode-

gespot

al

drogeerde 'Tokkies'
die

fcanaanl

Bij

BLM9 zal onder ander Eric E jullie gaan vermaken.

Kaarten:

€

10,- (via

www.blm9.nl). Ook Beachdub Vroeger

lipent zondag haar deuren. Schudden

met de

billen

etde heupen op het zogenoemde 'Sexon the
via www.beachclub-vi

Kaarten

heb ze

in

het bekende bungalowpark
aan de Vondellaan, veelal ge-

april:

ook vandaag weer volop leuke openingsfeestje
lendaal!

Ik

weer

in

een

fel

trainingspaken een f rikandel

indehand.ofniedan?
Mijn fashionvoorspelling

en draai-

voor volgend jaar: de heren-

beach'.

legging gecombineerd

meteen modieus
truitje.

navel-

=
v^

<

Wekelijks veel interessante aanbiedingen
Vraag nu

uw Zandvoortpas

en

13

Hartelijk Bedankt!

Natuurlijk zijn wij beide

paasdagen geopend

Wij willen
die

en serveren wij een paasbrunch

namens Lavogue alle mensen bedanken

meegewerkt hebben aan de modeshow.

Met name Marianne

Rebel, Natasja Duiker,

Monique

Greeven-Spierieus, Marianne en Carlo van café Neuf,

tussen 10.00 en 15.00 uur.
'a la

12

LAVOGUE

Bcachclnb

Take Five

Ook voor

met uw ZandvoortPas

2010 aan! Kijk snel op pagina

carte' lunch en diner

de fotograaf Johan Lagarde en de medewerkers van

Lavogue Sharona en Rony.

bent u

bij

ons welkom.
Het was fantastisch!

Bel voor info of kijk op

de

Liefs Netty

en Stephanie Wendelgelst

site: www. tfaz.nl
Tevens wensen wij iedereen een

Reserveren gewenst.
Boulevard Paulus Loot, paviljoen 5, Zandvoort.

Voor reserveringen 023-5716119/info@tfaz.nl

Bij

vrolijk pasen!

Lavoque Coiffures

Dames + heren
•

Haltestraat 22, 2042

LM Zandvoort

• Tel.:

023 5730172

jfc

Kringloopwinkel
HetPalduiiS

—

(

Vanaf

geopend

m

3&

Stroop
eten en drinken

leen 2e paasdag

idnde^ameriuoek + drankje + eieren semieten
Kerkstraat 10

1 april

I

mlüOO'id 13:00

mfo 7&0

2042 JEZartdvQDrt

ieder* donderdag.
1

Café Oomstee

vrijdagen zaterdag

Vrijdag 9 april: aanvang 'M;::i uur,

van 10.00 uur tot 17.00 uur

Top Jazz op Vrijdag
I

Info:

Bernadette Bal

0» 53 «9 34 09

Vmirilcnliiiiin !» IK. /iiiiUiuiri XiMtBl

-saxofoons.
-

Cromöo^c,

Gajan Witmsr piano.
Man Slinger -contrabas
-

.

Mcrtno Vccncndnal

(vuormnlié, CoroiUMt rnmpIrA)

-

drums
fjrjti*.

C.t.'r CJoiiwrt*!

^Tflesr^tiaf

O.

-

Michiicl Rörby

M

ij'J

-

ZtinoVopT

won-ir a f.wn, j*

,j^>

Wïii'J 6/

-

-

«h /

/•;.:•(;( /<.•

wntntt
trjiM.-t;t'

mvwwoom.sïg^.rr.i

Zandvoortse Courant

)

Heeft u tips? Mail dan naar senioren@zandvoortsecourant.nl

voorgoede doelen
Schip-

€ 5.400 aan lokale goede doelen.

Dit

het bedrag dat het afgelopen jaar aan geld en speelfi-

ches

gevonden. Hiermee werden de Voedsel bank Haar-

is

De Zandvoortse

afdeling van de

Als

ANBO

viert dit jaar het

het jubileum had het bestuur vorige

maart een receptie georganiseerd

van de Stichting Pluspunt

vrijwilligers

spreken over geld

Huis

in

in

de Duinen gesteund.

waar

ca.

300 leden

kwamen

het bestuur

feiecite-

met hetjubileum. Voorzitter

graag

ont-

in

namens de

meenteen wenste "de

week donderdag
maart was het feest

in

we

Pluspunt. Olivier van

diewe graag

mens de medewerkers van
de beide vestigingen, de

drie

genomineerde organisaties
elk

een bedrag van

€

enkele goede doelen

jackpots' aan
,

goede doelen"

aldus Van Tetterode.

"We

vinden het belangrij kom op

deze maniereen bijdrage te

1800.

"Dagelijks vinden

we

ver-

loren speelfiches en geldbiljetten. Dit varieert

stuivers tot

soms

van

hoe
is.

klein die

mee en

van 100 euro. Deze gevon-

mee

den waardemiddelen gaan

samenleving te staan."

uw vaardigheden

gebruiken en

midden

in

de

In

de Plusdienst op zoek naar

is

Zandvoort wonen veel oude-

ren.

Onder onze oudere dorpsge-

noten groeit de groep ouderen

met dementie. Goede

met dementie? En

uw tijd zinvol

te-

dementeren-

den langer en verantwoord

in

hun eigen omgeving kunnen
blijven

wonen, waarbij behoud

van kwaliteitvan leven centraal
staat.

Zorgen voor iemand met

dementie

is

zwaar. Het vergt

veel inzet en geduld

goed mee

om

te

om

maar weer eens hoe

populair de

ANBO-

Zandvoort

afde-

hier

kunnen gaan.

Er

is

hulp

•

hierbij

steun gebrui-

ling

ouderen met dementie.

•

De Plusdienst probeert aan deze

ert

dorpsgenoten die

vrijwilliger?

met en respectvoor mensen met dementie.
Bereidheid om aan een korte scholing deel te nemen
rondom dementie.
Vaardigheden

zoals-,

geduid, qoed kunnen iuisteren,

humor

als vrijwilliger

houden, voor de gezelligheid,

maar ook om

partner, familie of

andere verzorgers te ontlasten.
Het gaat meestal
per

week van

ca.

een inschatting, op

basis

van ervaringsgege-

de te verwachte

productie

(lees: zorg). Zij

nu minder personeelsleden

Om

in

dienst hebben.

toch

u, als

te bieden

waar

cliënt,
u recht

op hebt of waar

u

be-

moet er
opnieuw worden nagehoefte aan hebt,

om

één bezoekje

twee tot

Het Zorgkantoorvertaalt

dacht over de inrichting

deze productie

van de organisatie en de

in

geld.

U kunt helpen de eenzaamheid te veriichten
U kunt hen een leuk gedeelte van de dag aanbieden
de gelegenheid
Afwisselende

•

U ontlast de

te bieden geeft u

om over hun

drie uur.

I

dit

de mensen

belevenissen te praten.

situaties.

mantelzorger.

verzorgen. De ZZP's ge-

ven ook gelukkig duide-

geld

als

is

de werkelijke pro-

ductie gedurende het

dit

geen invloed had op

het toegekende budget.

dit

gewijzigd. Elke

is

maand

wordt gecontroleerd of
hetgeen

is

afgesproken

ook echt geleverd
dit niet

Op

moment

dit

is

ZorgContact, samen
met de personeelsleden,
bezig

om

deze processen

opnieuw vorm te geven.
Dat

is

voor

sommigen

een uitdaging en voor an-

deren erg wennen. Deze

beweging

Niet alleen op de locatie,

budget teruggeven aan

maar ook daarbuiten. Ik
hoop echter door deze
uitleg u enigszins wat
duidelijkheid te hebben

Wat voor ZorgContact

u zich

is

met

Is

is.

Tot zover klinkt het sy-

geïnteresseerd? Voor

hier

het geval dan

meer informatie
wenden tot Ambervan

u

om

elkaar goede afspraken

overte maken.

het te veel ontvangen

Tetterode, coördinator Plusdienst, tel. 5717373 of e-

Bent

aan waar de grenzen

van belang

moet de zorgaanbieder

Als vrijwilliger krijgt u werkbegeleiding en scholing.

lijk

van de zorg liggen. Het

lopend jaar achterbleef

het Zorgkantoor.

en aanmelding kunt

manier van verplegen en

gebaseerd op lan-

delijke gemiddelden en
wordt het budget van
de instelling genoemd.
Vroeger was het zo dat

Sinds een aantal jaar

de dementerende gezelschap
wil

instel-

maakt hierover afspraken met het Zorgkantoor.

Arnold Ge udri aan van ANBO-gewest

Door een luisterend oor

op zoek naar betrokken

Dementerenden, maar ook hun

maakt een

ven, over

1

vrijwilligers

inlevingsvermogen en

hulpvraag te voldoen. Daarom

familieleden en hun mantelzor-

het toegekende budget,

want je kunt immers met
het toegekende budget

Wat maakt het werken met mensen
met dementie zo aantrekkelijk?

steeds meer behoefte aan
bij

ven extra spanning op

kent dit ook duidelijkheid

Eikjaar

Affiniteit

ken, zowel emotionele steun als

praktische hulp.

zijn zij

de

landelijk

over de inkomsten.

is.

Wr\

Wat wordt verwacht van een

besteden?

begelei-

ding en ondersteuning maken
het mogelijk dat

kunnen

is

dan die van het

gemiddelde. Beiden ge-

m

met burgemeester

u!

gers,

en daardoor

Daarnaast

maarvoor
de zorgaanbieder beteïndiceerd bent,

De toekenning van
Bestuur

•

Dan

zijn

de salarisschaal

in

medewerkers ook hoger

•

De Plusdienst zoekt bijzondere
gelijkertijd

dienst

leeftijdsopbouw van de

zijn er

het personeel

Wilt u iets betekenen voor een dorpsgenoot

in

u als cliënt

dat u kunt

zien voor welke zorg u ge-

van Holland Casino wil hierlaten zien

functies en

die lang

met een ongekend

misschien ook

De goede doelen

blij

briefjes

dit

op die

gemiddelden.

een uitermate uitvoerige

ling

leveren aan de samenleving,

in

Voor

betekent

dat de inkom-

mede werkers
hoog

klassen.

al

wijst

Hl

zorgzwaar-

is, is

landelijke

ZorgContact heeft veel

zitten.

receptie

Ook burgemeester Niek
Gou driaan van
ANBO-Gewest waren aan-

wezig.
'kleine

in

lastig

sten gebaseerd zijn

tepakketten (ZZP) en ex-

met

aantal bezoekers. Het be-

het

we

vorm van

tramuraal

ontbraken

Meijer en Arnold
uit

willen steunen.

geven

uitgedrukt

alle tafeltjes

ces toe.

een pot en eik jaar kiezen

Eigenlijk

club van

al

indicaties voor de

intramurale zorg worden

Heerlijke hapjes en plezie-

natuurlijk niet. Al

mensen" nog veel suc-

De

is

een gezelligeshowweggaf

rige drankjes

ge-

is.

rondtoerde door

de zaal en aan

Wies de Jong na-

felicitaties

gezellige

in

zorg een indicatie vereist

ei-

letterlijk

er en

aangegeven

Eerder

dat voor elke

Sengers die met haar

gen geluids/lantaarnpaal

Wassenaar.Sien Paap-Paap, Ben

25

ex-

vormen

de wijk.

in

Wijnen aan de piano en

den Truus van der Voort, Jan

feleciteerde

Tetterode overhandigde, na-

alle

zorg buiten deze muren, dus bijvoor-

zangeres/actrice Mirjam

Jaap Molenaar en bestuursle-

vangst.Wethou der Gert Toonen

Vorige

is alle

Verder natuurlijk Theo

Een uitgebreideendrukbezoch-

en de

de gezondheidszorg dan

van zorg binnen de 'muren' van een instelling en ex-

de Duinen.

te receptie

ren

in

de begrippen intramuraal en

wij als eerste

23

beeld

Zandvoort en het Zandvoortse Huis

01 april 2010

•

tramuraal tegen. Intramuraal wil zeggen

week dinsdag

de restaurantzaal van

in

we

komen

40-jarig bestaan van de vereniging. Ter gelegenheid van

tramuraal

lemmermeer, de

13

ANBO-Zandvoort

40-jarige

De medewerkers van Holland Casino Zandvoort en

is

nummer

Drukbezochte receptie

'Kleine jackpots'

hol schenken dit jaar

•

NIEUWS VAN
HUIS IN DE DUINEN

seniorenpagina

steem du idel ken
ij

eerlijk.

is

merkbaar.

gegeven over het hoe en

waarom.

mail: a.vantetterode@pluspuntzandvoort.nl

^>

De informatie pagina van de sportraad
www.sportinzandvoort.nl

Duikteam Zandvoort
Vanaf

een aantal duikenthousiastelingen

april 1981 zijn

i

actief bezig zich te

bekwamen

Duikteam Zandvoort. Een sport
ren, zoals rond

in

de onderwatersport

die vooral in heldere

via

wate-

de Middellandse Zee, veel beoefend wordt.

graag

Honkbal
alle

informatie betref-

fende de eisen waaraan het
materiaal

moet voldoen. De

club beschikt ook over een

&

softbal

De honk- en softbalafdelingvan de Zandvoortse Sport Combinatie (ZSC) speelt

speelveld

van een

in

al

weer een aantal seizoenen op het nieuwe

Sportpark Duintjesveld Het speelveld

lichtinstallatie

zodat er niet

altijd

vroeg

is

in

voorzien

de avond

aantal duiksets, die voor de

Doel van de vereniging
te

de duiksport

is

in al zijn

facetten

beoefenen en te bevorderen. Duikteam Zandvoort ver-

zorgt zelf geen opleidingen,

maar één van de leden

is

PADI

(Professional Association of Divinglnstructors) instructeur.

duur van de opleiding tot

Open Water

gespeeld gaan worden.
Softbal

de
gespeeld of getraind hoeft te worden.

dames

spelen op de

dinsdagavond en honkbal
junioren op zondag. Door
lichtinstallatie

gelijk

is

het

mo-

ook seniorenteams

Diver door de

op doordeweekse avonden

leden gratis gebruikt kunnen

te laten spelen, zodat er

worden. De

om

lid

te

Voor de

minimum

worden

leeftijd

is

voor iedereen voldoende

leeftijd

mogelijkheden

14 jaar.

zijn

om

te

honk- en/of soft ba Hen.

van 14 tot 18

jaar geldt als voorwaarde:
Lid

zorgers ook duikend

De contributie voor volwassenen is € 75 per sei-

lid is

van

Duikteam Zandvoort en

als

buddyof begeleider

optreedt.

je

een basisuitrusting nodig,

waarvan de aanschafkosten

ca.€

115

bedragen. Die

rusting bestaat

uit:

loodgordel met 4 kg. lood
(of

5% van

uitrusting

nog nodig: duikpak,

trimvest.duikmes, persluchtci-

uit-

snor-

zwemvliezen,

kel, duikbril,

Brevet heb je naast de basis-

linder,

ademautomaat, mano-

€
wil

clubblad en het deelnemen

aan

al Ie

activiteiten, voor zover

de geoefendheid van het

kan terecht

het nieuwe seizoen, waarvoor

Soest

de trainingen

modatie

is

ruimte voor zowel

binnenkort

beginnen, nog niet bekend
zijn, ziet

het er naar uit dat

bij

Joke

(023-5719713)

v.

of

Hans Paap (023-5717397).
Inschrijfformulieren zijn
verkrijgbaar

in

de kantine

de thuiswedstrijden voor

van de Zandvoortse Sport

de softbal heren en peanut-

Combinatie

ren die deze gezellige en soci-

ball

—^^^
mipke

Hoewel de speeldagen voor

met een jongens junioren
honkbalteam. Op de accom-

Wie meer
worden

lid

ook dames- en heren senio-

is

en/of softbal. Uiteraard

zijn

aspiranten op zaterdag

in

sportcom-

plex Duintjesveld.

10 JAAR de GOEDKOOPSTE
VLOEREN- & KEUKENZAAK

Ai

van Nederland!!
5TDX

tarieven |
Zeer voordelige
Bijzonder goede dekkingj
1

weten of

aan de competitie, maar ook

junioren en pupillen honk-

betalen

60, aspiranten 44,50

pupillen 29.

zandvoort.nl.

contributie en inschrijfgeld

u een folder, flyer of brochure in heel
Zandvoort en Bentveld verspreiden?
Laat dat maar aan ons over!

"

deel

tevinden via:www.duikteam-

Wilt

ingevo

lid

Meer informatie

dit toestaat.

Duikteam Zandvoort verstrekt

zoen. Junioren

beoefenen van harte welkom.

Ook peanutball

over bijvoorbeeld trainingen,

nieuw ongeveer €1200.

Open Water

aleAmerikaansesportwillen

dames seniorenteam

meter en dieptemeter of een

lichaamsge-

je

wicht). Voor het

soft- en honkbal, voort-

gekomen uit TZB, nam vorig
seizoen met een heren- en

automatisch het recht op het

duikcomputer. Per set kost

dit

ZSC

eniging geeft aan de leden

Het lidmaatschap van de ver-

Voor het snorkelduiken heb

worden?

mits één der ouders of ver-

is.

JARIG & dat

zul Je

weten! Vier

^W

mee en

profiteer!

~

nabezorging service

Courant
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1

Kom
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Gemeentelijke publicatie week 13-2010

zienswijze over deze aangevraagde

doorliet college

12

week 13 vastgesteld. De
Balie en

bouwplannen kenbaar

genomen

besluitenlijst

is

in

12

en de

besluiten zijn

te zien

bij

in

de Centrale

op de website.

van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden
verleend, kan tegen ons

kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van
stelling

vi'i

wedt

j"zonoeih|k gepubliceerd. Deze publicatie

Commissie Welstand en Monumenten

Mocht de vergunn ng

Aanvang: Grote commissie 15.00 uur

dit

oude B&W-kamer

Vergaderfrequentie:

Op

1

ix

per

3

is

ssie ka-

opnemen met de werkeenheid

misch Afval

op.

afval ingezameld. Dit

gaan

telefoonnummer

Verzonden besluiten

t/m donderdag 8.30-17.00 uuren

Melding of klacht?

Zandvoort:

Bel

-

Cornelis Slegersstraat

riaal,

:r

Klein Che-

6,

verwijderen asbesthoudend mate-

verzonden 22 maart 2010, 2010-058S.

met de Centrale

maandag

vrijdag 8.30-16.00 uur.

Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de

website het digitale formulier

in

óf stuur een brief naar de

klachtencoördinator.

Witte Veld 70, plaatsen terrasoverkapping achterzijde, ver-

zonden
de ecocar van Sita v

25

maart 2010, 2010-040LV.

Openingstijden Centrale Balie

plaatsen (licht-)reclame-uitingen, verzonden 25

-

Kerkplein

-

Kennemerweg (ongenummerd), bouw woning, verzonden 25

1A,

Maandag t/m woensdag: 08.30

-

16.00

uur

Donderdag:

08.30

-

20.00

uur

Vrijdag:

08.30

-

12.30

uur

maar voor een

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u

Inzameling CFT rolemmers

wordt

devo

dergelijk verzoek dient vergezeld te

van een afschrift van het bezwaarschrift.

Centraal

Schema: Dirk v.d. Broek 9.00-ic

5 april

2003 BR Haarlem. Een

zal

maart 2010, 2009-228 Rv.

Op maandag

bij

van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen

-

Chemisch Afval
april haalt

.en

Monumenten.

decornm

Bouwen, tel. (023)5740100.

zaterdag 3

=040 AA Zandvoort. Het bezwaar

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00,

in

afhankelijk van de agenda. U kunt

hiervoor het beste even contact

Klein

Op

worden verleend dan

weken

vergadert de Commissie Welstand en

april

of vnistelling

het college van Burgemeester

in

e

2,

icht. h

worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden

bezwaarlndlenen.

De vergadering begint omstreeks 15.00 uur
mer. De exacte begintijd

brief

selnietde' werking van het besluit waartegen
hetiï

voornemen daartoe een zienswijze

betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen.

Plaats:

bovenhoek var uw

en Wethouder? Postbus

kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstel Ing

van de collegevergadering van week

besluitenlijst

uw

dens openingstijden Deze publicatie betekent niet dat u

Vergadering college

De

verdere inweek

beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e

er

i.v.m.

Tweede Paasdag geen GFT-

gebeurt op dinsdag 6

Besluit

i.door het uitgraven

april.

sn

c.

Noodkapvergunning:

het M

ien instabiel

Openingstijden begraafplaats

v;

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de

gewordei

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 -18.00 uur.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerptaats

Bouw-, sloop- en

re

dam eaanvragen

Op grond van

Zandvoort:

-Marnix van St.Aldegondestraat

6, gedeeltelijk

vergroten van

de woning, ingekomen 22 maart 2010, 20io-o68Rv
-Zandvoortselaan

komen
-

23

165, plaatsen volière

bij

d ierenver bl

jf.

inge-

het op

november 1999

1

in

werking getreden

telefoonnummer. Daarbij geeft

gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan deA.J.van der

wilt spreken.

Moolenstraat

verwezen wordt.

t.h.v. nr.

80.

besluiten liggen

Hü"d ijkstraat
zijn

Het kan

u

aan waarover u het collegelid

dat u eerst naar een vakafdeling

zijn

Vragen over een bouwplan?

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen

Aanvraag kapvergunningen
-

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale

maart 2010, 2010-070LV.

Haltestraat 636, verplaatsen van een rookgasafvoer; Ingeko-

en

Collegelid spreken?

Algemeen Delegatiebesluit 1999, hebben Burgemeester en
Wet houders van Zandvoort besloten tot: Het opheffen vaneen

9, 2

coniferen,

bij

de Centrale Balie ter inzage U kunt ze

inzien tijdens openingstijden.

bomen

zijn

te groot voorde achtertuin, zaak- 1

':

Belanghebbenden kunnen ge-

it

durende een termijn van zes weken na bekendmaking ee"

zaaknr 2010-1488.

gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-

van slechte kwal

te

making
Let op.

De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen

liggen

bij

de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien

tij-

is

de verzenddatum van de vergunning. Indien het

geen vergunning betreft

is

dit

de publicatiedatum. U

bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar"

in

richt

uw

de rechter-

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen

is

de

werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch
bereikbaartussen 08.30 en 16.00

Op zoek naar werk

uur.

of aanbieden van vacature?

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van

www.we rke ninzandvoort.com.
Voor het vinden of aanbieden van banen

in

Zandvoort.

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand

en zee, maar vooral dicht

bij

mensen

HANDBAL
Handbaldames hervatten veldcompetitie met ruime nederlaag
De

herstart van de veldhandbalcom petitie heeft de

van ZSC een 14-10 nederlaag opgeleverd. Net
ste thuiswedstrijd in

vogels de doorslag.

als in

dames

de

laat-

de zaal gaf de routine van Legmeer-

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

samenspel

te

komen. Tot

aan de nist g'ng de

strijd

gelijkopen waren hetvooral

de keepsters die uitste-

kendopdreefwaren.BijZSC

was dat Angel a Schilpzand
die een aantal zekere treffers wist te

vorkomen.

een ruststand van 5-4

IMa

nam

Legmeervogels het heft

in

handen. Ze gingen zorgvuldiger

om met de kansen

ze creëerden.

In

die

de slotfase

bepaalden de gasten de
eindstand op 14-10.

JS>

AUTOSPORT

VOETBAL

Nationale autosportseizoen start met paasraces
De

tijd

van de gemoedelijkheid die er heerst tijdens de

Winter Endurance Series
geschoren

bij

en

in

is

voorbij.

Het

circuit ligt er glad-

de duinen hangt een klein beetje een

Vreemde

zin

maar de

Maandag

paasraces hebben twee bijzondere sponsors.

tijdens de paasraces uitge-

met de indrukwek-

kende Camaro GT4.

5

vinden op Circuit Park Zandvoort de 'Kruidvat Gillette

april

M3 GT4

en Chevrolet Corvette wordt

breid
lucht uit de plaatselijke drogisterij.

BMW

Martin GT4,

paasraces' plaats.

Overige klassen
De Renault Clio Cup heeft
ook

dit jaar

haalwedstrijd

Cup, de Rad ical Cup, Formule

ten. Hij

dag wordt een echte fundagvoor het heiegezin, met
meer dan acht wedstrijden
op het programma maar
ook veel vermaak in het

zijn

opnieuw

klasse

rennerskwartier,

niet meer weg te denken
in de nationale autosport.
De Toerwagen Diesel Cup

waar

kan, een

in

iedereen

staat

in

om

rekening en

voor de andere twee te

met onder

met de meest

kinder-kartbaan,

diverse luchtkussens en

voor de dames een beauty

Het debuut van de

Haan

zijn

exclusieve auto's op de foto

inmiddels een begrip

is

de eerste en de laatste voor

andere een supercar-plaza,

binnen de nationale autosport.

in-

de Zandvoortse doelpun-

9.00 uur.Tweede paas-

gaat haar derde seizoen
en

nam

in alle vier

stelde Michel de

de Formido Swift

Nigel

Beemster tegen ZOB had de kleine mees-

tekenen. Einduitslag: 3-4.

De aanstormende toerwain

in

een groot aandeel

ter

Ford en de eerste sprint-

is

De

ge-

van de Toerwagen Diesel

om

paasmenu. Deze open

GT4 Championship de

alle kwalificaties plaats,

volgd door de eerste races

race van het Dutch GT4
Championship. De eerste

Formule Fords weer op het

was subliem

Berg afgelopen zaterdag weer opgestaan. Tijdens de

trainingssessie vangt aan

gentalenten

nieuwe raceseizoen
maar liefst zes

vinden

namen voor

Cup. Dit jaar staan ook de

het

3 april

een spannend raceseizoen,

te zien

Tijdens de ouverture van

zaterdag

ZATERDAG

Na een poosje van een wat mindere vorm, is de echte

weer een aan-

bijzondere

tal

Op

-

Nigel Berg

Voor hele gezin

make-over. Het

maandag

programma

om

serie

Radical Cup, dat voor aan-

start

verschijnen

kendehet afgelopen seizoen

komend weekend gepland

9.00 uu

raceklassen voor hun ope-

een meer dan voortreffelijk

stond tijdens de paasraces,

ningswedstrijden op het

debuutjaar. Het startveld,

vindt geen doorgang. Er

Berg, na een vieze

niveau van de eerste helft

asfalt. Na een
mooie start van het seizoen
2009 zal opnieuw de Dutch

het meest recente tijdsche-

overtreding op De Haan,

werd door beide ploegen

de Ford Mustang FR500C,

een Nederlandse Radical

ma

een meter buiten het

Porsche 997 GT4, Aston

serie.

circuit-zandvoort.nl

hoofdattractie

Zandvoort se

BASKETBAL

bestaande

uit

zijn.

onder andere

bleek te weinig

animo voor

5

april

Informatie over tickets en

is

te vinden op

www.

dames & heren

-

helft

beste. Al

de 22e minuut

mocht

in

voortse Korver Sporthal

afgelopen maandagavond

tegen het eveneens lager

in

Amsterdamse Ookmeerhal

genoteerde Amsterdamse
een belangrijke zege geboekt.
gen het onderaan de

ranglijst

In

de inhaalwedstrijd

te-

staande AMVJ sleepten onze

plaatsgenoten een 31-46 overwinning uit het vuur.

Akrides. Al hoewel de geleden

moesten de Zandvoortse
dameszich laten zien. AMVJ
staat stijf onderaan en er
moest dus in principe gewonnen worden. Dat lukte

nederlaag ingecalculeerd

uiteindelijk ook,

was. De Umuidense dames

dat

eerst

nog

moesten ze zaterdag

vol

aan de bak tegen

staan ver boven de Lions-

dames en

lieten dat duide-

merken. De uitslag moet
maar snel worden vergeten.
De teller stopte pas bij 93-49,
lijk

voor een dameswedstrijd

in

de Rayonklasse een bijna ex-

mede om-

AMVJ moeite had de
Ook in
kwamen de

basket te vinden.

echter

voor!", sprak speler/

een paar minuten te gaan,

de verbouwereer-

ZOB

in

de

goalieJorrit
uit

het net halen. Even niet

opletten

in

verdiende voorsprong. Die

gelegenheid kwam in de
37e minuuttoen Berg vanaf
de linkerflank met een fluwelen 'touch' exact de krullen van De Haan bereikte.
De Zandvoortse topscorer

beter.

stuk gemakkelijker. Vooral
Paul Wessels, die

Heren op koers
De heren van The Lions
hebben afgelopen vrijdag
opnieuw een ruime zege
geboekt. In Umuiden werd
het zeer ervaren vierde

lers die

met spehoog gespeeld

Akrides,

ooit

hebben, met 74-108 versla-

weer

te-

rug was van een rugblessure, liet zich gelden en

verzameldetegen

zijn

oude

vereniging maar

liefst 42
punten. Uiteindelijk heeft

wist daar wel raad

leiding.

de Zandvoortse heren het

rust, het

gen. Het ging echter niet

Purmerendse

te vinden en

van een leien dakje. "We

een geslepen ploeg die nog

om

Akrides.dat op deze borden

20.15 uur

i

n

de Zand-

de bal door de bas-

ket te laten gaan,

hetgeen

Early Bird,

steeds op de loer

de

titel.

ligt

De wedstrijd

Zandvoortse doel

weer op gelijke

hoogte te komen. Toch zou

voor

Zandvoort met voorsprong

de

gaan en opnieuw
waren De Haan en Berg de

in

Korver Sporthal begint
18.30 uur.

Ook nu weer

nen zeer korte tijd, vlak voor

te

om

en

zijn

aan de

wisten de gastheren bin-

Op zaterdag 10 april speelt
het damesteam van Lions

hadden de grootste moei-

mee

ploeg opnieuw

bracht

Lions de titelkandidatuur

opnieuw bevestigd. Op zaapril ontvangen

terdag 10

aan het langste eind.

zij

de verdediging

Verdedigend klopte

zo goed als veilig

de Rayonklasse ge-

team van

maar gelukkig trokken

bal

het weer helemaal en ook

in

deze wedstrijd

na een obsessie voor Lions,

Schmidt de

aanvallend ging het een

zijn ze

speeld worden.

De tweede

ging het een stuk

om

in

de tus-

om

kleine en grote kansen

zeep geholpen, toonde
Berg toch weer zijn klasse.

later

weer

helft.

helft

Zandvoort had

sentijd een groot aantal

uiterste bovenhoek. Echter

een drietal minuten

en kan er komend seizoen

de eerste

Zandvoortse dames niet
boven de 50 punten uit, bij-

ceptioneel hoge score.

Maandag
Maandagavond

punten

coach Marvin Martina over

strijd

meer gehaald. In de
ZOB weer
komen. Met nog

langszij

gevoel krulde het speelob-

was daar zeker debet aan.
Opnieuw moesten onze
plaatsgenoten zoeken
naar een op dat moment

geen sinemaar mocht die wedgewonnen worden

Falcons. Zeker

cure

dan

De dames hadden het druk
afgelopen weekend. Want

wel lukte. Bij rust
stonden we maar met tien

traint,

niet

74e minuut kon

kon ook de Zandvoortse

De dames van Lions trainer/coach Richard Koper hebben

Na rust ontspon zich en
wat mindere wedstrijd, het

schopgebied aanleggen
vrije trap. Met veel

de keeper van

dames

straf-

vooreen

ject over

Belangrijke zege Lions

was de

De eerste

de rust

in

hoofdrolspelers.

Op on navolgbare wijze slalomde

hij

ging van

door de verdedi-

ZOB en met een

subtiel stiftballetje bracht

de Zandvoortse supweer in jubelstemming. Een verdiende overwinning, al zal de mening
van de thuisclub wellicht
hij

porters

anders

zijn.

Het komende Paasweekend
is

SV Zandvoort zaterdag

vrij.

De eerstkomende

is op zaterdag 10
Hoofddorpse
Overbos. De Zandvoortse
zondagvoetballers moekomend weekend wel
spelen. Optweede Paasdag
ontvangen zijVogelenzang,
met wie zij uit moeten maken wie na dit seizoen een
stapje terug zal moeten

wedstrijd

april bij het

ten

doen. Die wedstrijd begint

om 14.00

uur.

a

Zsndvoortse Courant

RUN

CIRCUIT

Zware Runner's World Zandvoort
De 3e Runner's World Zandvoort
als

een zeer zware

editie.

Circuit

Run van afgelopen zondag

Het strand, waar een

straffe

zal

Circuit

de boeken ingaan

zuidwesten wind de atleten vol

het gezicht raakte, deed vele lopers een tandje langzamer gaan. Uiteindelijk

won

in

de Belg

Run

•

nummer

13

•

01 april 2010

RUN

CIRCUIT

Kiplagat wint Ladies Run

den voor een gevecht tegen

De rentree van de Nederlandse topatlete van wereldklasse

de elementen en dus na

Lornah Kiplagat was indrukwekkend. Na een jaar van bles-

af-

loop voor mooie verhalen
sureleed startte

zij

afgelopen weekend

in

de Ladies Run

tij-

over heroïsche optredens.
Stefan van den Broek de

12

kilometer lange wedstrijd. Tweede op een luttel aantal secon-

den werd onze landgenoot Hugo van den Broek (Castricum).

Ru imi 2.000 atleten, van jong
tot oud, schreven zich

in

dens de 3e Runner's World Zandvoort

Circuit Run.

voor

diverse afstanden. Niet eer-

der

was het aantal

inschrij-

vingen zo hoog. Deelnemers

konden vooraf een bijdrage

doen voor het goede

doel.

Rotaryclub Zandvoort heeft

samenwerking met de

in

organisator van het festijn,
stichting Le
n. 000

Champion, €

opgehaald voor het

goede doel Spieren voor
Spieren.

Met maar liefst meer dan
twee minuten verschil met
de

week om

van de Runner's

Weer hebben de Belgen de

World Zandvoort Circuit Run,

Nederlanders verslagen,
waarna de stand na drie edi-

verheugd over zoveel enter-

op 3-0 staat voor onze zui-

tainment en sfeer langs het

Deze

editie

die overigens nu

al

tot de voor-

jaarsklassiekers wordt gere-

ties

kend, kenmerkt zich sowieso

derburen.

door een zwaar parcours.
Een glooiend racecircuit,

liep

lange

Hugo van den Broek
tijd

samen met

centrum weer terug naar het

37.16,

Een ander kenmerk van
is

een snelle

dat niet verwacht. Bovendien

vond

afstanden, beslag op de eerste

anderevrouwen

plaats.

had bewust hiervoor gekozen,

centrum heerste.

Hij

in

het

omdat

beloofde

wel de sfeer van een wed-

tijd

en

met

het ver-

hettijdschriftRunner'sWorld

loop van haar wedstrijd. De

aan, na een eerste driejarig

atlete

contract als hoofdsponsor,

de roulatie door een blessure

was ruim een

jaar uit

aan haar rechterknie. Het
cuit,

onze landgenoot had 8

toplopers als voor de duizen-

zijn bij

De Runner's

het evenement.

waar Kiplagat

der op

liep,

vond

cir-

nooit eer-

ze uitdagend.

"Doordatje bezig bent met de

de reactie van haar knie na de

hoogteverschillen en de boch-

wedstrijd. "Ik ga van af hier op-

agenda van de KNAF.

ten merk je niet dat de

bouwen om hetgoedegevoel
weer terug te krijgen", was

A-lijn

vier kilometer

is

met de promotie-

afgesloten

op de woensdag had het paar Tiny Molenaar

30% verschil veroverde

Ik

kilo-

was

& Wim

het paar de onbe-

keu

it

rig

was verloren van

rechtgezet en gaa

n

voor Margreet van Kuik, die

gezeld door KittyMelchers en

I

in

in

dr ie pa ren, die echt

in

de A-lijn

horen, de vorige keer gedegra-

deerd.

&

De paren

Wim

Koning

worden

Erna Meijer, die hun

ver-

Nell

terug!", reageerde een

krachtsverschillen niet veel,

maar

Boon & Eu gen ie

Spier s.

Riet

de Rooy

&

Tiny

de Vries hadden uiteindede

wel 20% voorsprong op

nummer

2 Rita

Kanger &

tijdelijk

partnerschap hiermee be-

&
&

ElsVisseren Rieneke Zwarts
Dick Verburg.

Martin Duijndam, Renate

Koper

&

Loes Verburg en het

echtpaar Heidoorn hebben

:

IJssalon Lucca

e.!:::i::lub~rake Five

Kroon

&

Fluitsma.Vierparen moe-

tot

hun vreugde promove-

en Ciska Engelkes

naar de

B-lijn

Mode

Bertram& Brood

groot compliment voor de da-

door Margriet Busscher
Rita

B-lijn

E

Beach Club TIen

eerst als winnaar te zien. Zij
werden op de voet gevolgd

ten helaas degraderen, doch

de

Het Pakhuis

BloemsierkunstJef&HenkBluijs

spel,

diensten

Fin.

Haar

BarBattle

Bcom

koppel Kees

Bart Overzier, vooral

worden
ingenomen doorJan Swart&
Dik Willebrand, Ans Verhage
in

Groenestein& Schouten

Autobedrijf Ka riMo

Rudolphus & Tet Versteege

A-lijn het

&

Esprit

FarOut

Zandvoort
Auto Strijder

& Kunny
Morhaus wordt de sprong

de

haar slotcommentaar.

Emotion by

Algemene urtvaartbegeleiding

voor het

in

Blaas

door constant

kroonden. De openvallende
plaatsen

Door omstandigheden waren

de hun vertrouwde

zo

ADVERTEERDERS

Leny Smit. Samen met Raks
d

A-lijn spelen. Zij

haar

wel was ze nieuwsgierig naar

World Zandvoort Circuit Run
staat dus definitief op de

weer

is

als

aan-

mul zand

uitzondering wordt gemaakt

spelen. Dat

zij

geweest

officiële

en eenforse tegenwind zorg-

den nooit genoemd, maar een

B-lijn wil

zijn

ruim eenjaar, maar

in

den recreatieve deelnemers.

twiste koppositie, die in de vorige ronde nipt

de

nerveus te

niet

voor haar eerste

Miranda Boonstra besloot pas

lijk

eindelijk gelukt!

proeven", gaf

strijd wil

toelichting. Kiplagat gaf aan

treden

seconden meernodig.

vierde competitieronde van het seizoen 2009-2010

seizoenen lang graag weer

Ik

nog niettegen mijn

concurrentes wil lopen, maar

met haar

betrokken te willen

Brandse er een extra tandje bijgezet. Met bijna

van degradanten wor-

ik

tussen

te starten.

Kiplagat toonde zich tevreden

jaren. Tot slot gaf

Administratiekantoor K.Willemse

Namen

het leuk

nog meer entertainment de

opnieuw voor driejaar nauw

Ruim

de

ik

komende

weer

In

om

cordhoudster op een aantal

geweldige sfeer die er

Vierde ronde bridgecompetitie
en degradatiewedstrijd.

had

tijd, ik

denheid tussen de dorpelin-

meters zo snel gaan.

De

een snelle

is

gen en de lopers vanwege de

Het strand werd een lood-

de interland
ë.

in

42.15.

16.58

In

minutenfinishtezeals eerste

"Het

zwa re opgave, zowel voor de

bij

opgeluchte Kiplagat.

tijdens de Ladies Circuit Run.

Hollandse Groet, wereldre-

in

ten gaan. De Belg finishte

evenement

race en finishte

mooie

twee, legde de

inwoonster van het Noord-

na afloop een grote verbon-

la-

strandopgang

boulevard en het sfeervolle

tussen Nederland en

te starten

Zandvoort en toonde zich

parcours. Ze liep een

zijn

Havana

het mulle strand en via de

dit

in

naamgenoot Stefan maar
moest hem uiteindelijk na de

met

aflopende bochten, daarna

circuit.

afgelopen

nummer

Burgemeester Niek Meijer zag

BoudoirbySara

Medina Woninginrichters
Goede
Ondertiouobe il "F 'tverrre

Boudoir Personal Styling

PvanKleeff

Strandpaviljoen

n

Motorrijschool

gemaakt. Een

mes KittyKoenekoop& Lenie
meteen
van maar liefst 60%

Post uit de D-lijn die
verschil

hun opwachting

in

de

C-lijn

Café Neuf
Café

Oomstee

Radio Stiphout

RrcheaanZee
Rosarito

Chocoladebuis Willemseri
Ctü.15 Zandvoort

Shanna's Sboe
Repair

&

Leatherwear

ClubNsutique

Stox

Confet'ti BV.

Stroop Eten en Drinken

Zandvoort

Corr/s Kaashoefe

Swirl's

Dansscbool Rob Dolderman

Tbalassa Strandpaviljoen

&Theo Noijen,
Maartje de Wit & Geert

tevens voor Jennes Daniels

De Lamstrael

Uitvaartcentrum Haarlem

Veldhuisen.Eef Eijkelboomck

&

De Salon

VanAackfC aszettersbedi r
Van derValk & Swart Notarisse

ren

nu Nancy

Wil van Dillen en

Donderdagcompetitie

Grebber

De donderdagcompetitie gaf

In

de

&

Mar ia nnede

Jolien Grootkerk.

C-lijn

ontliepen de

gaan maken. Dit

Wil van Teeseling, Estella

Buurman &
en

laatste geldt

Alien den Heijer

Wanda van den

partner Rita Kok.

Dierenarts Dekker

ïB

Do bey Zandvoort

Woonkado Discovery
DreamsSiDaytime

Elvitaal

Zandvoortse Verenigingvan Hu urders

Bos met

^D

Gasthuisplein 8
Dit leuke

charmante huisje

gebouwd

in

in

1900 en

ligt

is

aan een gezellig plein midden

het historische centrum van Zandvoort.

Ruime uitgebouwde hoekwoning

1 kap woning met garage heeft
maar liefst 4 slaapkamers.

royale zonnige achtertuin op het noordwesten.

De begane grond

Woonkamer met deur naar woonkeuken
•

•

Woonkamer met haard

Moderne badkamer met
Gehele begane grond

•

Achtertuin op het noordwesten en achterom

•

Gebruiksoppervlak

•

Pe'ceelo'joerv akte 2 7 7 ir

vele (hobby) mogelijkheden!

de Swaluestraat

Gebruiksoppervlak ca. 87 m'

Vraagprijs:

€

(excl.

schuur)

ca.

o.a. ligbad
•

vloerverwarming

v.V,

v.v.

is

in

aan de achterzijde uitgebouwd

inbouwapparatuur

2' verdieping

4 slaapkamers

•
•

in

Dakopbouw

Luxe woonkeuken, bijkeuken met aansluiting wasmachine/droger

Badkamer met ligbad/douche

Doorkijkje

Open keuken

en schuifpui naar achtertuin

De ruime schuur biedt

Besloten patio op het zuiden

Zandvoord zuid met

Deze aantrekkelijke 2 onder

•

2 slaapkamers

Oprit en ruime garage met

Rustige

aangebouwde schuur

woonomgeving

Duinen, strand en centrum bevinden zich op loopafstand

163m'

Gebruiksopp. ca. 127

-

250.000,-

Vraagprijs:

m?

,

perceelopp.

376

in',

inhoud

ca.

494

€ 489.000,-

m 'S* A
De Favaugeplein 21/18

Marisstraat 41
woning met
op nog geen 250m van zee.

Half vrijstaande 30-er jaren

gastenverblijf
•

Voortuin en achtertuin met achterom

•

Woonkamer met

•

Keuken en bijkeuken, hobbyruin*te7wging

•

3 slaapkamers,

erker en schouw,

Binnenzijde gestuub»\Vjeschilderdin Z0 10

•

Garagebox Ki^feat

•

Woonos*C^ikte

te

ca.

1

£app»ppervlakte 167

Vraagprijs:

1

m

m

Woonkamer met

(incl.

1

slaapkamer, berging

Centrum

om

in

de onderbouw

de hoek
e'

Gebruiksoppervlakte ca. 37

&

Vraagprijs:

€

toilet

Het team van
Cense & van Lingen

woning

Voorzien van dubbele beglazing en kunststof kozijnen

gastenverblijf)

2

€325.000,-

knus en compact

super uitzicht over boulevard, strand en zee

Ideaal voor starters of als 2
2

is

noemen!

Open keuken, Witte badkamer met douche, wastafel en

koop
20

kamer hoekappartement

Dit leuke 2

te

naar achtertuin (Z.O.)

waarvan 2\0ieezicht

•

•

rt^

^^

J^J

scrWjO

m

2

137.500,-

wenst u
hele fijne paasdagen!

m3

^22*

6 e jaargang

•
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Actueel

Cultuur

2) PORT

Laatste schelpenkar

Aftrap raceseizoen

Muziekschool

Groep herten

verwelkomt ioo e

verhuist naar

is

leerling

Amsterdams bos

gerestaureerd

x

/=

opnieuw

1

Coalitieakkoord ondertekend

1

fiüftli

6S)B

Dinsdagavond hebben de VVD, CDA, PvdA en SZ een
•Allinson walnoot

•5 krentenbollen

coali-

tieakkoord op hoofdlijnen ondertekend. Tijdens de eerst-

€
€

1,25
1,95

komende raadsvergadering

zullen hoogstwaarschijnlijk

is

De structuurvisie spreekt
zee'. De

over een 'parel aan

en oud

den ingezworen.

vergelijking

met

gemeenten

in

ambachtelijke salades en

een lekker kopje

"|

De Paasraces van afgelopen maandag hebben voor de
eerste

file

van

dit seizoen

gezorgd. Na afloop stonden de

Van Lennepweg, de Kostverloren straat en de

Dr.

Cerke-

mogelijkheden voor jong

bergen (CDA) tot het nieuwe college toetreden en wor-

is

zouje

uniek. Je

een lekker belegd broodje

met één van onze heerlijke

Paasraces zorgden voor
eerste files van 2010

het goed toeven.

veelheid aan ontspannings-

Wilfred Tates (VVD), Gert Toonen (PvdA) en Andor SandStap ook eens binnen voor

Zandvoort

spectaculair

verlopen

in

vele andere

Nederland

in

ongekend groot

straat korte tijd helemaal vast. Een

aantal toeschouwers voor de eerste race van het zomer-

seizoen

was daar debet

aan.

een zeer bevoorrechte po-

koffie

kunnen wanen. Echter

sitie

niet alles

rozengeur en

is

maneschijn. Helaas zullen de

komendejaren

in

het teken

staan van stevige financiële

bezuinigingen. Het beleid
in

in

de komende vier jaar

kortingen die het

collectie

van

D&C

liggen

bij

OPTIEK!!!!

was uitermate verheugd dat zijn formatie-

Tates

poging direct

"We hebben

gelukt

al

is.

het advies van

informateur Cornelis Mooij

Q'
10

E'.

11

april:

Ook

in

hst

Zandvoorts Museum!

omarmd maar
was wel hard werken",

muleringvan deZandvoortse

economie en het toerisme
ligt

ons na aan het

geloven

in dit

tieakkoord

is

hart. Wij

stuk. Dit coali-

een goede basis

van harte

om de komen de vier jaar mee

het

te besturen", zei de

aldus de liberale kopman.

Ook Toonen was content.
Hij

sprak over"een goede en

opbouwende

sfeer" tijdens

weer
ren,

aangezien de

van de

man

de raad terug

in

lijst

die

zal ke-

nummer 2

wethouder gaat

worden.

hebben de boel nooit dicht

in coalitie

te bestrijden

maar dat

De PvdA

willen timmeren.

bevoorrecht dat

zij

mag gaan

aan

mede

coalitieakkoord
stalte

is

dit

ge-

geven", zei

Financiële bezuinigingen

Het CDA,

bij

monde van

het coalitieakkoord. "Voorop

niet de

Bluijs,

is

nog eens sociaal:

mag meebesturen!'

is

bijzonder

blij

dat ze

weer mee mogen besturen.
programma op hoofdlijnen kunnen wij ons helemaal vinden. Vooral de sti"In dit

weg

opgaan.

naam

Totaal

te kunnen krijgen.
zouden maandag

aan de race verbonden en

22.104

mensen de

gratis kaarten ter beschik-

bijwonen. Een ongehoord

coalitie wil zich inzet-

om

"Deze
ties,

de problemen op

coalitie heeft

maar

grenzen

ambi-

beseft dat daaraan

zijn",

ging

hij

verder,

"de vele projecten die thans
zijn

in

of op het punt

Een grote landelijke drogisterijketen had haar

races

king gesteld. Deze kaarten

aantal voor het openings-

moesten

evenement van het nieuwe

bij

de toegangs-

poorten van het

circuit alle-

raceseizoen, die een specta-

maal gescand worden, het-

culaire race

geen voor groot oponthoud

was

in

petto had. Het

duidelijk genieten van

zorgde. Dikke rijen racefans

de vaderlandse autosport,

de kou, vanaf de

die zich van zijn beste kant

staan uitgevoerd te worden

stonden,

dienen eerst te worden afge-

rotonde naar de kassa's

akt,

toegang

in

om

liet

zien.

voordat de gemeente

zich aa:

ewaagt.

WU.II-J.I.I.M-Jl.lf

blijft. In

Komende dinsdag eerste
raadvergadering nieuwe raad.

coa-

litieonderhandelaarGertJan

de kleinste partij

#i"

te bieden", aldus Tates.

Deze

deervaren sociaaldemocraat.

'Dat

fct2fc''

met

een andere wijze het hoofd

Hierna presenteerde Tates
staat dat Zandvoort een zelf-

standige gemeente

is

die dit college wil

ten

uitvoering

de onderhandelingen. "Wij

Sociaal Zandvoort

\

het verwachte te-

lastenverhogingvoorde burgers,

SEA

om

mede

kort

(zon en correctie)

Graag tot ziens

zal toe-

passen. Het zou voorde hand

binnen!!!

is

lï^M

op de

Rijk

gemeente Za ndvoort

De nieuwe

zal

het teken staan van de

SCOOTMOBIELEN

Bekijk de

agenda

in

de gemeentelijke advertentie

ook met PGB (persoonsgebonden budget)
Gemet-fite Zandvoort

023

-

5 735 735

BETER MOBIEL, Max

Planckstraat 44

FAMILIEBERICHTEN

IN

MEMORIAM

.i.

WATERSTANDEN

Club Nautique

Memoriam

In

'"""

07-04-10

07-04-06

Met grote d oefheid geven v.ij u kennis Y.n het verlijden van
mijn man, r lijn vader en o ize opa

Peter de Jong
"Lange"

Marinus van den Berg
In liefdevolle herinnering

-RinusWijk aan Z ee en Duin
25 augustu s 1935

Zandvoon
2 april
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te r

'Minus

Zee der 2'
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Eef
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Peter
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&
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&
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De crematieplechtigheid

zal plaatsvinden

op don derdag 8

om 14.30 uur in de grote aula van crematoriun
Duin en Kruidbergerweg2-6 te Driehuis
samenkomst aldaar 14.15 uur.

U

en

Uw

dierbare

van

Onderhoud en

Na afloop

is

er gelegenheid t „condoleren in

in -

Karim en
in
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O
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april
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-
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Iets te

(ver)kopen?

Plaats een Zandkorrel

Zandvoortse Courant

BURGERLIJKE STAND
20

De Key

bekijkt modernisatie

•

nummer

14

08 april 2010

•

lift

MAART -1 APRIL 2010

Terug naar

Geboren:

week

Vorige

AnoukJacqueline, dochter van: Schaap, Dennis

en:

berichtte de Zandvoortse Courant over de be-

Zuidam,

woners van flatgebouw De Meeuw.

EstherMiriam.

Roxanne Chantelle, dochter van: van der Laan, Lars en:
Bosscher, Rowena Petra.
Harley, dochtervan: Nieuwen huizen, Nick en: van den Raadt,

waren

Zij

opstand

in

gekomen vanwege veelvuldige defecten aan de

hersteld.

Daarnaast bekijken

de kust

we op dit moment met firma
Mijnssen de mogelijkheden

het

lift in

om

de

lift

te moderniseren

Laarzen, dikke jassen en wol-

Dat

len shalws.

het beeld

is

gebouw. Woonstichting de Key heeft naar aanleiding van

zodat de

het bericht een schriftelijke reactie gestuurd.

voldoet aan de eisen van de

vliegtuig stappen.

tijd. De bewoners
hebben we per brief geïn-

weer

tot een modernisering van

de

formeerd over de stand van

Zodra het kwik onder de i7 C

zaken."

komt, trekken ze de laarzen

weer helemaal

lift

dat

we

krijgen als

we

uit

We

het
zijn

Cheryl.

Moan

huidige
Reza, dochter van: Koster, Rian en: Konijnenberg,

Vatima Johanna.

Woordvoerster Manou Heb-

Com-

ben, hoofd afdeling

Ondertrouwd:
Beek, Andy Marvin
Spit,

municatievan De
en:

van Lienen,Angela.

Leon en: Rösch, Nicole Christine.

Klepper,

Remco Ar noldus

en: Riemeijer, Cat ha rina.

oud 84 ja ar.
deBeus, GerardusMajella,oud66jaar.

pen

is

Key

is

dat het gelo-

zoals het gelopen

is.

De

sen.

De

flatgebouw De

in

lift

los-

lif-

Meeuwwerktsinds26maart

tenbouwer en -onderhouds-

jongstleden weer. Ook de te-

nu

in

gesprek met

om

te

komen

lefoonverbinding

de

in

lift is

tuele werkzaam heden gestalte zullen krijgen
niet bekend.

is

vooralsnog

De Key zegt dat

KOMENDE ZONDAG
Protestantse gem. Zandvoort

8o

fietsers uit

Zandvoort hebben woensdag meege-

IJ.

fietst'.

De ma-

had niet alleen het karakter van een gezonde

bezigheid

maar had tevens

als

doel

om

het wereldrecord

'zoveel mogelijk fietsers tegelijkertijd' te verbreken. Daarzijn

75.000

Tuijn

&

'Heel Nederland

nifestatie

een miljoen

fietsers nodig,

een aantal dat

bij

lange na niet werd gehaald. Landelijk deden er 'slechts'

Agatha

RK Parochie Antonius

fietsers

mee.

Pau lus

10.30 uur Pastores D. Duijves en C. van Polvliet

Communieviering

Sportservice Heemstede/

BEACH CLUB

Spaanse schiereiland.
héél veel regenval

den.

Veel,

het zui-

in

Sneeuw en hagelbuien

pittig

zeewater

is

in

nog

koud,i5°Cen niet meer.

We besluiten om met vrienden

man

Steffen

v.d. Pol

zeer goed gestemd.

ervan

uit

Hij

was
ging

dat het record ge-

haald zou gaan worden. In
Zandvoort kreeg hij me-

luk

in ei-

gen kracht en verantwoor-

"Zandvoort heeft
staan

om

alles klaar

hettoerisme suc-

vervuiler be-

en steun voor hen

brengen.

We

soort 'tour de France' voorbij

liet

rijden.

ambtenaren op de

fiets.

circa 90 fietsers
meededen. De tocht

gezin!

We mogen echt niet
om Alicante

komen?

verder en rijden

heen. Via een klein straatje

om toch

groep van

probeert echtgenoot

die

nog Alicante binnen te

rijden.

van

Weer mis. Onverbiddelijk staan

omstandigheden volbracht
maar ondanks de inzet van
V.d. Pol werd het record 'net'

tegen te houden. Dan maar

niet gehaald.

vriendin,

tientallen

agenten het verkeer

weer terug naar de
kunstmarkt deze

flat.

keer. Van

woonachtig

we

in

Géén
onze

Spanje

dat het elke zondag

weg

naast

zal

coalitie."

krijgen.

Zoiets als

bij

ons het bekende

www.meerbewegen.nl, een
geweldig

kenheid van en participatie

zie ik

door inwoners en onderne-

Nederland gebeuren, weke-

een nieuwe im-

lijks de toegangsweg naar
Amsterdam gedeeltelijk afsluiten! Enfin, de bus mag wél
Alicante inrijden en een week

ook het jaarrond
het dorp en op

het strand veel aandacht

Duurzaamheid

een rode draad

bij

is

onze

mers

krijgt

puls",sloot

hij af.

Hierna werd onder toeziend

oog van de

voorzitter, Peter

initiatief.

Alleen

dat niet elke zondag

daarop betalen we

€

lingsvoorzitter van de VVD),

een bus kaartje

door de vier vertegenwoor-

nog de kunstmarkt te

m

ciencycentraal staan, zal de

digers van de partijen het

bezoeken. Hoera voor

-j£

komende

coalitieakkoord ondertekend.

het openbaar vervoer!

~

keuzes. Een

nieuwe impuls
De nieuwe coalitie wil zwaar
inzetten op verblijfstoe-

stuursstijl,

risme en jaarrondtoerisme.

nieuwe be-

vier jaar

worden

1,20 per persoon voor

om als-

in

c

Berkhout (de nieuwe afde-

waarin overleg,

respect, helderheid en effi-

Participatie burger
krijgt

zal

is

en skateterrein

open staan voor signalen

hebben

de uitgangs-

parant integer bestuur

wan del-

voor bewoners en liefhebbers.

van de burgers. De betrok-

toerisme

in

geïntroduceerd. Een trans-

afgezet. Als een soort

ver-

leggen een

blijfstoerisme,

die dat het hardst nodig

punten van deze

Misschien

zijn

een bord ontdek-

maar daar-

cesvol een stap verder te

profijtbeginsel,

zijn

Piet?

mee

we

ken:'Solo para ciclismo'.alleen

de

zwaar accent op het

(!)

hoge

voorfietssport.Zou erdan een

- p>8">

van
taalt

een onge-

zo is.Van 10.00 tot 14.00 uur

delijkheid van mensen, een
verantwoorde toepassing

het

er

gebeurd? Bezoek van één

of andere

fiets-,

waaronder de

in. Is

wel de koning en

horen

Een sterk vertrouwen

af-

zwaaien. We kunnen

ijverig te

die leerlingen vrijwillig (of

www.beachclubtien.nl

VERVOLG

is

mogen we

slechts berijden. Politie staat

Alicante niet

Totdat

circa 15 kilometer werd
onder koude en winderige

voor reserveringen: 023-5713200

Bemerken tot

gesloten. Eén baan

dewerking van de docent
LO Guus van Dee, van het
Wim Gertenbach College,

Hierdoor ontstond er een

DAG GEOPEND VOOR
ONTBIJT, LUNCH EN DINER

Alicante.

in

verkeersweg naarde stad

Tevens stapte een flink aan-

IEDERE

ken

onze verbazing dat de drukke

Zandvoort in
handen genomen en voor-

satie vanuit

tal

TIEN
NEDERLAND FIETST

het

Zandvoort had de organi-

verplicht?)

CARTOON

is

de kleine kunstmarkt te bezoeCirca

voor

ds. D.C. Nicolai

10.30 uur Pastor

kast. Dit seizoen

bar en boos geweest op het

de noordelijke regionen. Het

ze er hard aan werken.

jaar.

daan met de manifestatie

Eerste

even-

echte

zijn

-

de

uit

Op wat voor termijn de

Zandvoorters fietsten voor wereldrecord

KERKDIENSTEN

St.

uitvalt en

resultaat: het

Meijer geb. Oomen,Cornelia, oud 8ojaar.

RK Parochie

lift

probleem dan

dit

Frederik,

Burger geb.Terol, Marti na, oud 57 jaar.
Sahl geb. Smit, Wilhelmina Frederika.oud 89

10.00 uur

"Wij vinden het spijtig

proberen

ook zo snel mogelijk op te

spijt

firma Mijnssen

:

Gudde, Willem

lift.

wanneer een

uitermate

Huwelijk:

Overleden

Key, schrijft

dat het de woonstichting

Spanje! Ze

in

kou kleumen, die Spanjaarden.

g
SP

J>

:

!

Schouten

Groenestein
er

ook

vxk Mffl en

Clcgckiidcn van

yerïöïmoen

14

april

uw

pensioenen voor Lnv Miïnswi,

f wrzï**wris*i voor u ate
pusigiï txdr.jTsrw^ïetisnngeiu

i» ervaring met

"Mijn Liesbeth" moet nog even op de
wereldreis wachten.

kraam huren voor de ROMMELMARKT!
Dit kan in De Krocht vanaf 19.30 uur
20.30 uur. Prijs per kraam € 20,00. Let op!!
!

!

Tr-I

'

!

'oa3-571B731

www.asfinanciBlfldiBnBten.nl

(maximaal maar 100 kramen beschikbaar)
organisatie deelt vanaf 18.30

IS

volgnummers

uit.

OF ACHTER

BIJ

1

aprilgrap

—

van de Zandvoortse

Courant was een groot succes.

dank voor de leuke, spontane

en soms ook warme reacties.

pluspunt
*
'""'

PARKEREN

De

Hartelijk

Per persoon kunt u maar één kraam huren.

DE KRAAM

Helaas.

opdenwnwr;

pfive-hypüUiÉfcen voor Wideffwnwfs.

kunt u weer een markt-

tot

De

VERSTEEGE'S IJZERHANDEL

UP ers:

bed njfcfi na nc «ringen;

l

ppielwnopfowrt
grcal
u

Op WOENSDAG

Vraivtigai

s

I

.

KöDÏDgÏDDec
2010

Buite-= hoolse opvang

an groep

ideren

*""SS"

De Boomhut
1

U zult het nog een poosje

t/m B

met mij moeten

Openin gstijden van 07.30- 18.30 uur

NIET MOGELIJK!!

Peter Versteege
aso d Boomhu C biedt

MtfUttlfil

pro

met een g
Spelen

e

"ZZ

opvang voor uw

.

Huis elijke sfeer

-Jieuwe d ngen leren

.

Cre

Flemi gstraat 55

.

T:023- 57 40 33C

VOOR 30 APRIL A.S.

,nfo@ luspuntz mdvoort.nl

.

"

-

Plezier

tieve activiteiten

304 VVV Zandvoort
F: 023-57 16 665

restaurant

-

café

Geen zin om te kokkerellen.' Gewoon Harocamo even bellen!

BY CHRIS KUIN

Wij bezorgen voor ieder wat wils, zoals broodjes, saté,
spareribs, diverse visgerechten of een uitgebreid diner.
U kunt het zo gek niet bedenken!

Naast onze a la carte kaart
driegangen menu voor voor € 29,50

Let op: Wij bezorgen gratis!
Ook de seniorenmenu's a €

b™**, «tan»
Keikstiaat

7,—

nn_

2D42JE Zandvoort

14,

Geopend van

9.00 tot 22.00

uur

en de daghap

a

€

Tel.:

Gegratineerde mosselen
met paprika, ui, oude kaas en knoflook

10,—

Bel: 5712102
kijk voor meer info:
WWW.liarocamo.nl

-

Hoek Lippleintje

023-571 25 54

wwv .pluspuntzandvoort nl

HUGOOS

HAROCflfliO

BEACHCLUB

PAR

_J

7

OUT

weekend vismenu.

Dit

Check de website voor de

kaart.

Reserveren gewenst: 023-5717170

of

Lamsham met groene
***

)

t afwezig zijn.

net ander

Pakveldstraat 19

GEVRAAGD: VRIJWILLIGERS

doen.

de Lip

(

kind.

kruidendressing

www.far-out.tv

Entrecote met rode wijnsaus
van spekjes en champignons
of

^fë$?M
_^

presents

Gebakken kabeljauwfilet
met een Provencaalse tomatenroomsaus

$$«

Mojito by Night

hT

Saturdoy 24*

f \

zo.ao-oa.30ii

Beats by

DJ

Wr-tcops, fetilime

Omgekeerde Dame Blanche

april

Dinsdag gesloten

te Zandvoort

y*$

Tel.023-5717580

Op onze ouderwetse manier
Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of
Vissoep

-

Zeebaarsfilet

-

Palacinka

i

€10,50

Zeestraat 36
2042 LC Zandvoort
023-5736680

Als brunch, lunch of diner.

www. resta ura nthugoos.nl

Graag

S i Ulster Whf

tot ziens,

De gehele week
fam.

door.

Boom

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

^ZANDVOORTSE
L01IRANT

Gemeente Zandvoort

•

Centrale balie

•

Bruna Balkenende (Grote Krocht)

•

Greeven Makelaardij (Oranje buitenhuisje)

•

Pluspunt Noord (Fleming straat)

•

Shell Duinzicht

(pompstation

Dr. Gerkestraat)

Zondag

met diverse

Voor structurele bezorgklachten: ZVO -verspreiders,
tel.

06-1139 T478 of www.zvo-verspreiders.nl

1 1

april

vanaf 13.00 uur

Hollandse middag
optredens
en heerlijke Hollandse hapjes
live

Zandvoortse Courant

New Wave
NewWave

Muziekschool

van

dit

schrijft
week de

heeft vorige

ioo e leerling

ïoo' leerling

New Wave-directeur

seizoen ingeschreven. Volgens

dat in de 16-jarige geschiedenis van de school

is

nog nooit gebeurd.

Met

Melina Serce had de eer
als

•

nummer

14

08 april 2010

•

OOG en OOR

h&E BADPLAATS DOOR

om

100e ingeschreven te wor-

De ii-jarige

den.

Leo Sanders

in

leerlinge van

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

de Nicolaasschool was der-

mate onder de indruk van de
presentatie die de vioolleraar

New

van

Wave, Frans Visser

(met meer dan 30 jaar ervaring), hield
zij

besloot

Jaarlijkse

open dag

Feestdagen
Zand voort
De Stichting Vie-

Bom schuiten Bouwclub

op haar school, dat

om

heb-

ben per seizoen meestal zo

GertToonen

om op de scholen

ben

we er 100

red.). Zijn

idee

(in
is

definitief en

naar 30

oefenen en kon
les

Manfred verdwijnt
is

met het afbreken van
huisplein.

Manfred
zijn

verkoopkraam aan het Raad-

De dagen daarvoor had

hij

al,

haareerste

uit het straatbeeld

Leerman' begonnen

'de

zij

gaan beleven.

met

hulp, de

kraam leeggehaald.

Manfred ligt al een poos
met de gemeente overhoop omdat hij de vastgestelde pacht niet wenst te

is

* Vfll''

1

Ifl'

KIM

1

1

X

"'

straat kol ken

valt.

Heb

je interesse

een mailtje naar info@ko-

bij

Club Nautique

is

kolken wordt

Q

elke keer
in

is

spelen, officiële

nieuwe pachtovereenkomst
op waar hij klaarblijkelijk
geen gehoor aan wil geven.

opening en de
Zeepkistenrace
wordt dit jaar op

Jaarlijks

Koninginnedag

ambulances van

nieuwe
dorpsom roe-

deling Haarlem

de
De open dag van het
te strandpaviljoen

vas-

Club

tweede

in

in

de straat-

het hoofd riool

het riool

Zo houden

maar kan gewoon

bij

het huisvuil

we ZANDVOORTSCHOON!

worden

n iet

geplaatst.

er dit jaar

om

uit

& Om-

3000

dieren

keer

nood

in

per week, 24 uur per dag.

zoo mensen. Het

revoluti-

"Koninginnedagstraat"

Dat kan niet zonder

onaire paviljoen

volop

van Zandvoort. Het pro-

onmisbare steun! Geef
daarom gul aan onze col-

en.

en vet die

zal

te helpen. Zeven dagen

is

in

Club Nautique gaan draai-

boel onnodig verstopt. Eveneens

zen! Ook
weer een

straatprijs zijn

is

weekeinde van mei moet

helaas de hoeveelheid huisvuil die

streken ruim

voor de mooist versierde

(23]

paasdag bezocht door

een onderhou ds inspectie. Waar

wordt aangetroffen. Bakolie en/of braadvet mag

rukken de vier

de
Dierenbescherming Af-

per van Zandvoort geko-

bijna

Nautique

worden meerdere keren per jaar schoongemaakt

olie

Zand-

gewezen. Die stelde een

aanbouw en zal deze week
winden waterdicht worden
gemaakt. In het tweede

gedumpt en de

in

gebruikelijke on-

derdelen zoalsde

het riool

de grote hoeveelheid

Dierenambulance

voort. Naast de

De bouw heeft mede

gramma

zal half april via

de Koninginnedagkrant
alle
in

bij

Zandvoortse bewoners

de bus vallen.

lectanten. Ze

komen

sen 25 april en
u

ï

uw

tus-

mei

bij

aan de deur. Namens

dedieren alvast bedankt

voor

Miljonair

Met een paar euro

inzet

uw

gift! Let op: alle

collectanten hebben een

achterstand van ongeveer

een miljoen winnen. Voor

legitimatiebewijs 2010

een week opgelopen. "Er

velen

een droom, voor
uit Zoetermeer

een stempel van de po-

nog
opvallend

Mega

Zandvoort

ninginnedagzandvoort.nl

alle activiteiten

door het slechte weer een
Opvallend

in

Collecte

vind je alle informatie over

vrijmarkt, kinder-

nodig wordt gerepareerd.

GemeeateZandvoort

ste keer dat deze

'Koninginnedag Zand voort'
Veel geïnteresseerden

werd

riolen bestaat uit

krijgt jaarlijks

stuur dan

Op de vernieuwde website

van harte welkom!

twee onderdelen. De

en het hoofd riool

goede doelen. Een goed
doel heeft ze al voor
ogen: een weeshuis in
Suriname. Het is de eerJackpot

in

ze

te willen besteden aan

gers die de kinderspelen

(bewust?) een veel te

bepalende figuur op het
Raadhuisplein geweest.
Daar is nu een einde aan
gekomen.

"'("Ml

gezet. Voor

verderweten
een deel van het geld
liet

de middag wil begeleiden.

sante postuur, een beeld-

'i

"Nu kan

gevonden te heb-

ben,

30 april is men nog op zoek
naar een aantal vrijwilli-

Manfred is jarenlang, met
zijn honden en zijn impo-

Het schoonmaken van

worden de
i

daar door de gemeente op

lage pacht betaald en

ZANDVOORT SCHOON!? ook in

in

april

puntjes op de

betalen. Jarenlang heeft
hij

Het proondertussen
deaanloop

5 mei.

gramma

Wave Melina een studieboek
met Cd om thuis te kunnen

Afgelopen maandag

en

De Zandvoortse Bomschuit bouwclub heeft

dit

riep:

een huis kopen!". Na

ik

haar rust weer enigs-

op 10 april hun jaarlijkse
open dag van 14.00 tot
17.00 uur in hun clubgebouw aan de Tolweg 10a.
Tijdens deze dag laten de
leden zien wat er allemaal
gemaakt wordt. Ooit is
men op zoek naar nieuwe
leden, vooral de jeugd is

op

beven en

zins

op

Koninginnedag

middels 106,

dus goed aan-

zijn trots

hij

bezig

reidingen voor de

namens New

handigde

tijd

met de voorbe-

resultaat." Als presentje over-

geslagen. Wij

de 57-jarige vrouw zag
geraakt, begon ze te

festiviteiten

muziekles te gaan geven, heb-

Holland

in

Casino Zandvoort. Toen
dat ze de jackpot had

enige

rond deS^ leerlingen maarnu,

door het idee van wethouder

1.056.198,54

Nationale

Feestdagen Zandvoort is alweer

ring

dat ook te wil-

len leren. Sanders: "Wij

flink

zal

gewerkt moeten

een vrouw

bij

zich

met daarop

o.a.

worden, maarwewillen op

werkelijkheid geworden.

litie

voor ons eer-

Met een inleg van € 3,75
won zij afgelopen maandag, om precies te zijn, €

zocht na 20.00 uur niet

tijd klaar zijn

ste geboekte feest", aldus

Coenraad.

Kennemerland.Aan

de collectanten

meer aan

is

ver-

te bellen.

wO

Ons succesvolle assortiment Monnikenbrood

is

uitgebreid

met een aantal nieuwe producten:Monnlkenbrood

Groffin,

een Monniken Meergranen vloerbrood, een gevuld

Monniken brood en op

veler verzoek: kadetjes.

Deze nieuwe producten hebben ook allemaal het 'Ik

Kies

bewust'logo gekregen en worden net zo ambachtelijk bereid

als u

van onze andere Monnikbrood-producten gewend bent.

En u kunt nu heel voordelig kennismaken met deze producten:

kom met de bon

uit

Zandvoort.Daar

ligt

deze advertentie naar onze winkel

nieuwe producten. Doe de zak maarzo vol

er toch

maar

in

een zak klaar die u kunt vullen met deze

2 euro voor. Dat

is

wel

Iets

om

als u kunt, u betaalt

vrolijk

van

te

worden, toch?

Iedereen wordt
vrolijk

Een zak vol nieuwe
Monnikenproducten
voor slechts 2 euro!

van ons nieuwste

monnikenwerk

Tegen inlevering van deze bon betaalt u voor een
actiezakvol nieuwe Monnikenproducten slechts 2 euro.

Actiezakken liggen klaar

U mag de zak zo
kunt.

met

Deze bon

vol

is

voorraad

in

Zandvoort.

Groffin

en een gevuld Monnikenbrood

Oi^onni heilbrood

,U

dewinkel.

Pstfiel
www.vvlp.nl

als

de

strekt.

Alleen In te wisselen

winkel

Nieuw: Monniken Meergranen Vloerbrood, Monnikenkadetjes, Monnikenbrood

in

stoppen

geldig tot en

17 april 2010 en zolang

bij

onze

u

Zandvoortse Courant

Deel hertenpopulatie

Bloemsierkunst

naar Amsterdam Noord

meest gewaardeerd

Het Amsterdamse stadsdeel Noord gaat gedeeltelijk de

Sinds vorige

reddende hand bieden aan de bewoners van Zandvoort.

kunst

Een aantal van de damherten, die leven

in

de Amster-

lijk

week

Bluijs in

zijn Jef

en Henk

Bluijs,

de Haltestraat, de meest

nummer

•

14

•

08 april 2010

EVENEMENTEN AGENDA

Bluijs

Bar Battle-ioe ronde: Mystery Team

8

1

in

Fa

me.

Aanvang 20.00 uur

van Bloemsier-

Avondje meezingen -Zeeman- en smartlappen

9

k la nt/gastvri en de-

koor

ondernemers 2009-2010 van Zandvoort geworden, een

o.l.v.

Cré van der Berg

Wapen van Zandvoort

in

Aanvang 20.30 uur

damse Waterleidingduinen en
in

veel overlast veroorzaken

prestatie die

telt. Zij

werden door een aantal studenten van

ANBO/DeKey Informatiemiddag over
van woningen. Voor

in

Amsterdam Noord.

mystery gasten hebben beoordeeld, uitgekozen.
Courant een foto van de

nemersvereniging Zandvoort

den

(OVZ).

De uitreiking vond

plaats tijdens de onlangs

mabele on der nemers. Zij
zich echt er

op het

ai-

ren

bij

de uitreiking van de

prijs niet

aanwezig

zijn

maar

in

sta nd17

Open dag Fotokring

18

Kerkplein concert

-

Protestantse kerk

18

American Sunday

-

Circuit Park

22

Bar Battle-i2e ronde: Mystery Team

24

Mojito by Night!

-Jaarlijkse expositie van

geleverd

is

maar door het hele team,

Helaas konden de beide he-

uur

Fotokring Zandvoort. Bibliotheek, 10.00-14.00 uur
alleen door hen

inclusief de

toch wilde de Zandvoortse

14. 30

de Klikspaan. Aanvang 20.00 uur

punt dat de prestatie niet

nemersavond

Sunparks.

senioren (ook niet-leden).

Bar Battle-ne ronde: Mystery Team 2

15

stel-

door OVZ gehouden Onderin

alle

Gemeenschapshuis, aanvang

De studenten deden hun
werk in opdracht van Onder-

het huren

-

13

Hoge School In Holland, die de Zandvoortseondernemers als

onze woonwijken, zullen verplaatst worden naar het

Vliegenbos

medewerkers en

Zandvoort

dus moesten de dames ook

op de

foto. Die

is

afgelopen

gepubliceerd.

hierbij

&

Laurel

weekend gemaakt en wordt

Hardy.

3 in

Aanvang 20.00 uur
-

Dansfeest

bij

Riche,

20.00-01.30 uur

Harm-Jan van Scha ik, porte-

Schaik:

feuillehouder dierenwelzijn

prima

van stadsdeel Noord,

sluit

Genealogie inloopochtend- Familiestamboom

24

"Damherten passen
onze plannen om

zoeken

in

het Vliegenbos natuurlij-

het Zandvoorts

in

25

Rommelmarkt - De

venant met de gemeente

begrazen goed waardoor

30

Koninginnedag

Amsterdam over het overnemen van een roedel damher-

meer

30

Zeepkistenrace

gaat ontstaan. De uitwerp-

eind deze

week een con-

variatie en vegetatie

sprake

selen zijn bovendien heel

van overbevolking van dam-

gunstig voor een iepen-

herten door het ontbreken

essenbos." De damherten

ten.

In

de duinen

is

van natuurlijke vijanden. De
strenge winter heeft ervoor

gezorgd dat de herten op
zoek

zijn

gegaan naar an-

dere voedselbronnen. Van

zullen

Museum,

VW Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

worden voorzien van

Reumafonds bedankt
Zandvoortse inwoners

een chip die een geluidssignaal afgeeft zodra de herten
te dicht

bij

de rand van het

bos komen.

Het Reumafonds bedankt

Nieuwe Oude Halt

eindelijk

is

open

en bewoners

alle collectanten,

comitéleden

de regio Zandvoort voor de grote inzet en

in

bijdrage aan het prachtige resultaat van de collecte.

Marcel en AAarcella Schoorl hebben er lang op moeten

Veel van de gasten,

wachten maar hebben nu dan

anderen die regelmatig

eindelijk

hun vaste

stek aan

de Vondellaan gekregen. Recht tegenover de plek waar
het ooit allemaal

is

moeten doen. Niet

begonnen. Daar hebben ze veel voor
alleen

op het

financiële gebied

ook het gevecht met de gemeente

om

maar

een bouwvergun-

ning te krijgen voor de huidige locatie ging hun niet

koude kleren

uit

10.00 -13.00 uur

Krocht, 10.00 - 16.00 uur

maken. Damherten

ker te

zitten en heeft jaren geduurd.

in

de

maar ook
in

de

Oude Halt komen, zijn vorige
week zaterdag langsgegaan

ren van het reguliere

Oude

het sympathieke onder-

een aantal jaren

voor het goede doel wordt
gespeeld

laten spelen.

genote waren dan ook zeer

andertoernooi geworden dan

gelukkig toen de opening

het 'echte' toernooi en dat

nieuwe Oude Halt

is

werke-

een top snackbar gewor-

den,

met zeer geavanceerde
is mooi licht en

in

totaal

12 en 16 jaar

een toer-

nooitjeop het nieuwe pleintje

komt
die nu

Het

is

een heel

natuurlijk door

de kooi

op het trapveldje staat.

De doelen

zijn

ter en je kan

ten eerste gro-

gemakkei ijker via

Reuma

zo snel mogelijk de

wereld uithelpen

belang. Ruim

is

van groot

2,3

miljoen

mensen in Nederland leven
met pijn en beperkingen als
gevolgvan reuma of artrose.
Bij

alles

wat

zij

doen moe-

ten ze rekening houden met

hun

ziekte. En dat geldt niet

de'muur' spelen omdat die zo

alleen voor oudere

hoog

3.000 kinderen

Oude

snackbardus

gaan. Dat

zijn!

op te

Straatvoetbaltoernooi

is

en de bal niet

in

uit

kan

in

mensen:

Nederland

financier van wetenschappelijk

reumaonderzoek

Nederland. Dit

mede

is

jaarlijkse collecte

zeer belangrijketaakvan het

Reumafonds

is

voorlichting

geven over reuma en leven

met de

ziekte.

Het fonds

vraagt brede maatschappe-

nen worden voor de kleinste

jeugd

van reumatische aandoen

straatvoetballertjes. Voor de

Zij

rest

wel wen-

waren deregels uiteraard

hetzelfde en had
plezier,

men

veel

ondanks het koude

als

gevolg van reuma.

kunnen

niet vrijuit spelen

met leeftijdsgenoten door

in

mogelijk

dankzij het geld dat

met de

wordt opgehaald. Een andere

lijke

opening van de nieuwe Oude

hebben de organisato-

de

levert

hebben geen onbezorgde

zal straks

Ter gelegenheid van deze

Halt,

Hiermee

aan de Vondellaan, de jeugd

een stuk groter dan de oude

om trots

3655,18 opgehaald.

Nederland.

apparatuur,

Halt. Een

€

de voetbalkooi

in

tussen

De

is

de regio een belangrijke bijdrage aan de reumabestrijding

al

voetbalpleintje en zijn echt-

eindelijk kon geschieden.

In

maart,

13

dat nu

in

om

met

Zandvoort

nemersechtpaar tijdens de
open dag succes en geluk te
wensen. De 'vader' van het

lijk

landelijke collecteweek, van 7 tot en

Halt Straatvoetbaltoernooi,

aandacht voor de impact
in-

gen. Voor deze inspanningen
krijgt

het Reumafonds geen

hun bewegingsapparaat. Het

De bijdragevan iedere Nederlander is

Reumafonds

dan ook essentieel.

pijn

en

beperkingen van

is

de grootste

overheidssubsidie.

J>

Alle sportverenigingen overzichtelijk

op een

rij:

www.sportinzandvoort.nl

:-....: l!

g

.:::

1.

i

::

v

Gastvrijheid
heeft grenzen!

!

Inboedelverzekering

Woon

Snel en goed geregeld

DORSMAN.NL OF 023-5714534

[OOMSTEE

Veilig

«w

Café Oomstee

'?*sa

Vrijdag 9 april: aanvang 21:00 uur.

Top Jazz op Vrijdag
Bernadptte Bal

-

C-:ij.:iii

Man Slinger

Mcmno

f

c*n

fires&n

-

£«estrttat

ti'J

-

Zancf "voon"

-

-

E N

I

1

I ALARM

N K L

trombone,

Witmer
-

Vccrucntfnal
Gratis

S

naxofaons.

Micbiicl Rörby

-

drums

piüno.

ff?

b.v.

24 uur 365 dagen services
www.sentinelalarm.nl

023 5291987

p.n'rp.p.!

m j ,373

-

cop'r^b^s

27 -

Zaterdag
10 aiprit

aCweer 1 jaar

vanaf 17.00 uur

<RVV<D
Jansen
J-CaÜestraat 32,

Zandvoort

www. cafefier. n[

Zandvoortse Courant

aprilgrap Zandvoortse Courant

i

Uiteraard, zouden wij zeggen, had de Zandvoortse Courant

een
Is

i

aprilgrap.

Dat

het niet alleen

aan onze stand bijna verplicht.

zijn wij

om

de grap,

al

weer de zesde op

rij,

dan

uureen kopje
drinken en

Kapsalon

hem

en

•

nummer

14

•

08 april 2010

HAAR

komen

koffie te

zoon

zijn

Martijn het bestevoordetoe-

komst te wensen, maar toch

wel

om

het feit dat Zandvoorter Edo van Tetterode deze

'dag van de poets' internationaal

op de kaart heeft gezet.

zijn
in

erveel Zandvoorters wel

gestonken. Versteege:

wilt niet

sen mij

"Je

weten hoeveel mende afgelopen week

in

hebben benaderd en hebben
bedankt voor de jaren van

samenwerking en

prettige

klantvriendelijkheid.
zelfs

Ik

heb

een paar bosjes bloemen

gescoord en een van mijn
beste klanten heeft zelfs een

met kakelverse

kistje

eitjes

uit

eigen ren gebracht

dat

hij

kon

zijn.

er

donderdag

om-

niet

bij

Geweldig grap dus!"

Komende zondag 11

HAAR

bestaat Kapsalon

april

salon aan de Grote Krocht

Een zeer gelaagde grap die

werd

2009

in

ijer.

Voor de jonge eigenaar FerhatAy

uit,

maar het was

precies een jaar.

feestelijk

(28)

kwam

De zeer fraai ingerichte

geopend door burgemeester Niek Me-

hiermee

droom van een eigen zaak

zijn

aan het brein van Versteege,

Deze keer was de grap het
lang

geheim gehouden

dat PeterVersteege.de

en met
reld

feit

zijn

Liesbeth de

we-

rond zou gaan reizen.

Natuurlijk trapte niet ieder-

Lip,zijn

houdt van een

hij

Joop van Nes
Let u

is

een erin orn donderdagoch-

proberen u dan weer

zoon over zou doen

tend tussen 09.00 en 10.00

ootjete nernen!

zijn

in

het

een groene tuin

Ferhat werkte
in

brengt u op ideeën.
architect tijdens

Kom

naar het spreekuur van de tuin-

de Nationale Tuinontwerpdag op vrijdag

u

2010 en

ruil

en passant

uw

stekjes

met

die van een

andere tuinliefhebber.

architect ingaan

op de ruim-

telijke

je het

mands

heb

ik

gezien

mooiste

uit ie-

naar boven

innerlijk

aspecten van de tuin

ik

om

de Nederlandse

Kappersacademie

te volgen.

Na mijn diploma heb

te-

ik

vens het traject van erkend
leermeester met succes afge-

rond en ervaring opgedaan

bij

geen kanten klaarontwerp

de hogere segmenten

de

maar een

eerste schets

in

16 april

klaar

tuinarchitect

de Zand-

in

voortse bibliotheek.

Om

het

gesprek goed voorbereid
te

gaan raden

wij u

aan

omgeving mee
bewezen) goed voor de ge-

te

de natuur langzaam weer

zondheid!

nieuws

in

de tuin.

Weg met

steen dan je nodig hebt

om

te zitten en vul de rest

met planten. Groen
la

is

ngrijk! Tuin ieren zorgt

in

be-

voor

Extra dit jaar

van kunt genieten. Een tuin
die loskomt van

is

groen (wetenschappelijk

geeft.

dat wij

sg g;ai

individuele wensen van de dient,

zonder dat het massapro-

ductie wordt.
onistisch en

Ik

ben perfecti-

samen met mijn

mij hier prima. Er

contact

is

een

een leuk

met de andere onder-

nemers op de Grote Krocht
en dat geldt ook voor het

merendeel van mijn collegakappers", benadrukt

hij

met

verve.

in

Dankelman, geven

Joella

om

alles

wij

de klanten tevreden

Ter gelegenheid van het eenjarig

bestaan en

dank voor

als

support en vertrouwen

alle
is

persoons de salon te laten

19.00 uurvan harte uitgeno-

digdvooreen hapje en drank-

en bieden qua

Ferhat naar Parijs en Brussel

je in

glans en

om de nieuwste kleurtechnie-

ammoniak

kleur,
alle

ingrediënten

voor gezond haar.

het

In

27,

klanten

Zijn

de salon.

Kapsalon HAAR,Grote Krocht

ken te bestuderen.

bij-

zonder de K-Pak Color the-

iedereen op 10 april vanaf

komen naast

Zandvoort,

tel.

Openingstijden:

5712895.

maandag

rapie Oil bevat herstellende,

Zandvoort

versterkendeen beschermen-

en een bezoekjeaan Kapsalon

t/m zaterdag van 09.00 tot
18.00 uur. www.haarzand-

HAAR

voort.nl.

Al

negen

is

uit

de gehele regio

dan ook zeer ze-

de planten -

stekjes ruilen

trends en lange

komjetot rusten bovendien

is

ruilbeurs: u kunt

Hoe moetje het aanpakken?
Hoe creëerje een goed ingerichte tuin waar je zowel in
de zomer als in de winter

een groene tuin

In

s

en zonder onderscheid des

de eigenschappen.

Advies

lichaamsbeweging en ontspanning.

is

met gevoel aan de

is

bijzonder dorp en het bevalt

Ruilbeurs

tot leven. Tijd voor iets heel

de tegels! Gebruik niet meer

het belangrijkste

en rekening houden met de

zijn

onder meereen stylisten een
fotograaf. "Zandvoort

verlaten." Regelmatig gaat

kwaliteit,

nemen,

Italiaan

merk JOICO. De

structuur

evenals een wensenlijstje.

Na de lange winter komt

men een

hoofdmassage,doch

team met

pro-

sieve

in

van de eigen tuin en

Kapsalon

u bij

terecht voor een

eigen artistieke

ducten bevatten de minste

Amerika ontwikkelde exclu-

om

een plattegrond en enkele
foto's

uitsluitend

met het door een
zit

Marie-Laure Hoedemakers
u

Natuurlijk krijgt
heerlijke

medewerkers, waaronder
Ferhat werkt

Op

voor

kapwerk kunt

tweefulltime en één parttime

kappersbranche".

voor verdere uitwerking.

Adviseur

aan te raden. Naast het

ker

beschikking heeft over

en beplanting. Het levert

op,

als

HAAR ook

sloot

de tuin-

aarmasker

make-over, waarbij Ferhat de

ontwerpdag gratis adviseert
zal

h

wordteen hoofdhuidanalyse
gemaakt, waarna een stappenplan wordt opgesteld.

kunt halen en daarom be-

viesgesprekken

hun

beste over de gehele wereld.

"Onze klanten worden van
top tot teen verwend. Eerst

Hoorn, waarna

in

tijdens de Nationale Tuin-

en informeert. Tijdens de ad16 april

jaar geldt

hij

mode! voor de bekendste

Ferhat: "Daar

van de tuinarchitect die

vroeg mee

al

het restaurant van zijn

hoe
Plannen voor een andere tuin? Bibliotheek Duinrand

ondernemerschap.

designers de catwalk betrad.

ouders
als

Kies voor

beslist niet zijn eerste stap in het

ontsproten.

volgend jaar dus op, wij

zaak Versteege's IJzerhandel

aan

en

geintje,

modieuze
tijd

plezier

Antwoord op deze

en andere vragen

krijgt u

uw

van tevoren opgeven of
iets in

Zandvoortse Postzegel Club

eigen

met die van
andere liefhebbers met

groene vingers. Wel graag
u

de aanbieding heeft

Op dinsdag
avond

in

13 april

houdt de Zandvoortse Postzegel Club weer haar maandelijkse

één van de zalen van Pluspunt aan de Flemingstraat

uw boeken mee, er is voldoende tijd

in

Zandvoort.

Neem

club-

gerust

en gelegenheid voor ruilen en/of koop en verkoop.

zodat de bibliotheek weet
hoeveel ruimte ze

moet

serveren. Kijk ook op:

re-

www.

bibliotheekduinrand.nl

Ook wordt

er deze

avond een

wilde veiling gehouden

,

dereen kan hiervoor kavels

leveren. Bent u geïnteresseerd,

ie-

kom

in-

gang

gerust eens langs, de toeis

gratis. Voor

nadere

in-

lichtingen kunt u bellen
F.

Tervelde

(tel.

met

5712303) of H.

den Duijn (06-41804330).

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstatïon
*?>,

ZANDKORRELS

APK KEURING

wan SÜcefJ
Alle

Bemesting voor
gazon en border

merken vanaf €

Behang- en schildersbedrijf

29,-

grote beurt gratis!

31

elastische kousen,

72

Mobiel 06-54264259

uw

Vooral

Paap 06-51815360

L.

Aanmeten therapeutische

Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571

Bij

hulpmiddelen, braces,

behang-, wit- en

diabetes sokken, ver-

schilders werkzaamheden

bandpantoffels, slecht-

www.arnoldnijkamp.nt

ziende artikelen, agenda's,

webboxen,

enz.

Kabel-internet/adsl
installateur helpt

VAN AACKEN

MOTORRIJSCHOOL GOEDE

GLASZETTERSBEDRIJF

bij

alle

Auto kopen of verkopen?

PC-PROBLEMEN.

Een dure reparatie,

Advies en aanleg

onderhoudsbeurt,

PK of schade?

(draadloos] netwerk.

Ook avonden/weekend.

Het kan

Re p-it, totaal service voor

levering en plaatsing alle glassoorten.

vernieuwen kozijnen

&

Met

Puntgaaf. 70x150 cm.

TradeArd.

mmsmsmw mm ?
3

BOVAG

Max

5730519

tel.

o.a.

en NAP.

/

CSS3HEÏ03

•

Administratie en
belastingaangiften

's
's

morgens beginnen middags geslaagd.
de rijschool.
prijs.

023 5714420

Zandvoort
E kittywillemsei

www.goede-rijschool.nl

korting op een zandkorrel

royaal appartement

65

2/101,

Met ZandvoortPas

1

€5,-

Tel.

de

alles te

koop

van prachtig

dicurebehandeling

en van kleding

De winkel

uw advertentie

niet voldoet

4

Te h u u

Deze bon

2)

In

6

redactie vin de krant, Kleine Krocht
BrunaBalkenende.CroteKrochtlS

9
fgeven

bij:

<enen

2

snn
van welke saiü dan

0;:

;.

ontstaan door verkeerde of on uir e

van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.

Q.

115,-

Tel.

7

aan de

gesloten envelop [met gepast contant geld)

De

ia

n ca

Kuipers

tel:

bij

De Salon

06-28234588

10-17 uur

-

r:

garage Van Galenstraat.

5

(excLBTW)

in-

clusief nagels lakken!
3

geopend

Gevraagd: kleine

woning

in

Zandvoort

of gedeelte van woning.

Ook mogelijk won ingru

il

Hilversum-Zand voort.

8

1)

is

(Corodex)

€ 5 oo,-

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

verzorgde voeten?
euro een complete pe-

glaswerk tot meubels

op don-vr ij-zat

€

Indlen

details

Dat kan! Voor maar 25

is!

Zandvoort.

Zakelijke zandkorrel €12,50
Met ZandvoortPas €10,-

Voor

Deze zomer genieten

Het Pakhuis,

Van serviezen en

3

Geen personeels- of zaken advertenties

.

of 06-48318230

onder de volgende voorwaarden:

Geen onroerend goed of auto's
Geen goederen met een waarde boven

;

06-54246062

of 020-4539039

5720108

een kringloopwinkel waar

2

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst

m

en informatie:

www.luxorwonen.nl.

avonds.

's

Info: 06 - 53693409
Noorderduinweg 48,

Particuliere zandkorrel €7,50

Zandvoort:

204iKL Zandvoort.

tot boeken.

Met ZandvoortPas

in

Behandeling volgens

van

ZANDKORREL s INVULBON

in

gebruikt!

MYRNA

Beautysalon

Van Speijkstraat

afspraak, ook
Tel.

GB te

023-5247058

06-53498304

www.trade-ard.nl
Te huur

• Les op scooters van

• Informeer naar de sjper lage

matras, dekbedje, enz.
Tel.

Zandvoort). Weinig
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Het thema klinkt aanlokkelijk van het nationale Museum-

Bart Platteau
Bart Platteau
tijdens het

is

Jazz in Zandvoort

bij

een Belgische fluitist die komende zondag

op een na

laatste jazzconcert

van Jazz

Zand-

in

in

De Krocht voor

u zal optreden. Hij wordt begeleid

door het Trio Johan Clement dat
zal

in

de volgende bezetting

aantreden: Johan Clement (piano),

Eric

Timmermans

(contrabas) en Erik Kooger (slagwerk).

van

docent verbonden aan het Rotterdams
Conservatorium.

Amina

de meest

en

moment

dit

als

is

veelvuldig op

Hij

met

treedt

tionale jazzartiesten. Hij

woont en werkt
jaar

in

bekendste

saxofonistes,

Bernadette

is

om
€

uuren

14.30

15.

Studenten

betalen slechts €8.

samen

Bal, zal

neelvereniging

Wim

brengt de Zandvoortse to-

17 april

Hildering het komische toneelstuk

voortse schelpenkar.

verleiden

muse-

aar de vco r z

naast de

jde

gang geplaats.

In

1990

is

Na een langdurige

restauratie onthult

oud voorzitter van de Bomschuit Bouwclub en mede
taurator Jozef Bluijs op

11

april

Drie keer

Het stuk wordt gespeeld

avonden

om

20.15

de weer aan de schelpenkar

de kar teruggebracht naar
de Bomschuit Bouwclub. Nu

muziekpromotor Menno

Veenendaa Ivoor de eerste

moesten een wielas en spaken vernieuwd worden,

keer

gelukt dit duo naarZandvoort
te halen.

best een lastig karwei

samen met

zullen

Zij

pianist Cajan

weest. Verder

Wit meren diens

zijn

vaste bassist Han Slinger

in

gevestigd

in

De Krocht en begint beide

was en waar nu een

is

makkelijker gezegd dan ge-

daan, want met

lui

en brutaa

personeel, problemen

in

de

chique restaurant 'De gevulde

ganisatie, een kok die het n

Snoeshaan', voor de eerste

te

keer

open gaat. De eigenaar,

Gaston de Kroon, doet er
aan

om

er

een mooi en

vol restaurant te

nauw neemt met

stukvan het Zandvoortse

gehore brengen. Veenendaal

sersverleden wordttijdens het

verzorgt zoals gewoonlijk het

nationale

lijke

concert

begint

op

tijd

om
in

Oomstee
Komt u

café

in

21.00 uur.

want

er

is

lopen en

als

teruggeplaatst en kan weer
een aantal jaren mee.

Bouwclub het verzoek

De originele schelpenkar
werd in 1978 het gemeentebestuur aangeboden door de
Zandvoortse ondernemers

Hildering

in

de tent dan bijna

kar te herstellen.
kar

werd na de

op het

bin

om

restauratie

lig

april gezel-

11

langs en laat u verlei-

den voor een bezoekje aan
het Zandvoorts

nen pleintje van

het toenmalige Cultureel
Centrum gezet. Later werd

het kader van de viering

Dus kom op

de

De antieke

Swaluëstraat

1,

Museum,
waar ook

de nieuwe tentoonstelling

van het 150-jarig bestaan

de schelpenkar, narenovatie

Bahnhoffstrasse te bezichti-

van Zandvoort

badplaats,

van het Cultureel Centrum

gen

Voordat de schenking plaats-

naar het Zand voorts museum,

seumweekend

als

is.

De entree

is

het

in

gratis.

overgenomen wordt dooreen
dingvan allezeevruchten

is, is

Zo£kplaeitj£

de chaos compleet.

samen met

weer

zijn spelers

een zeer komisch en vermakelijk

iel

te

toneelstuk van weten

maken. Kaarten

per stuk zijn

a

€

7,50

de voorver-

in

ene en een chronisch gebrek

koop te verkrijgen

aan toiletpapier gaat het niet

Balkenende. Indien nog voor-

stijl-

zoals het

moet gaan. De meest

radig zijn ze ook aan de kassa

bizarre gasten

komen binnen

bij

Bruna

van De Krocht te verkrijgen.
Vrijwel direct nadat de

Winnaars Leids Ca baretfestival
theater Circus Zandvoort

wonende

2008 werden Tim Goditiaboisen Dries Heyneman de winnaars van het

tival.

Sindsdien toeren ze door Vlaanderen en Nederland op

landstalige cabaret.

Hun

eerste

Jeugd.de

naamvande

groep,

Leids Ca baretfes-

weg naar de top in

het Neder-

programma werd uitgebracht op DVD en ook uitgezonden

door VARA's HumorTV en Canvas. Zondag 25

met

april

om

20.15 uur

'California' te zien in het

'

s

in

Kollum

in

meentebode Ed Disco
rechts,

In

nieuwe Zandvoortse Courant on line stond, werden we prompt

gemaild doorfiita de Jong,

in

Ter Bescherming van de

theatervan Circus Zandvoort.

u

mensen

drie soorten

staan: neuroten, psycho-

in

het leven eigenlijk

maar

be-

gie, hilarische

scènes en af

en toe een krakende noot

ten en perverselingen. Tot

muziek! Kaarten

welk type behoor

zijn

fornia'
stelling

is

jij? 'Cali-

een ca baretvoor-

met

veel psycholo-

a

€

genomen, zo wist

Rita

Zij

gaf door dat de linker persoon de voormalige ge-

de middelste A. Merts, de toenmalige gemeentsecretaris en

de Jong ons te vertellen. Nog geen half uur

van wethouder Gert Toonen de bevestiging dat het inderdaad

want

hij

om

later

ontvingen

we

deze personen gaat

noemde dezelfde namen. OokMieke Hol la ndermaildeons met dezelfde namen
is soms weleens anders. Jorg de Bruijn gaf aan-

waardoor we het echt zeker weten. Dat

vullend door dat Merts inderdaad de middelste persoon

Wezup

in

Drenthe. Aansluitend werden

ontvangen,

waarmee we

dank aan degenen

die

dit

in

we

is

en

in

1988

is

verhuisd naar

gebeld door Ed Disco die het erg leuk vond

de krant te zien en inmiddels heeft

hij

de foto per mail

zoekplaatje kunnen bestempelen als zijnde opgelost

met

hebben gereageerd.

12,00

verkrijgbaar aan de

kassa en via www.circuszandvoort.nl.

welbekend alsoud-WD-raadslid voor Zandvoort en thans

Friesland.
is,

eveneens gemeentebode Dick Doornekamp. Merts heeft begin 1988 afscheid

weer eens een foto van hem

bun huidige programma
maken ze handig gebruik van hun achtergrond als psycholoog.
Zo kom je te weten dat er
Ir

'California'

vis-

Museumweekend

vond kreeg de Bomschuit

dooi Nel Kerkman

niet alteveel

Oomstee.

alles

maken. Dat

de

veelal Latin en groovyjazzten

01

de hygi

ge-

in

zwarte teer gezet. Het pronk-

uur

een pand

wat

is

bomen

de

van de kar hersteld en

Regisseur Ed Fransen heeft er
Stelt u zich voor,

waar vroeger een snackbar

de

scheepsrecht

Echter de tand destijds knaag-

res-

om 16.00 uur de schelpenkar.

is

actiegroep die voor de bevrij-

hand van Mart Moors.

'De Gevulde Snoeshaan' van de

ir-

schelpenkar nogmaals geres-

de oude en laatste Zand-

is

en voor de derde keer werd

brengt 'De gevulde Snoeshaan'
Vrijdag 16 en zaterdag

aprih 'Laat je verleiden door een

mee wil

april

plaats

Wim

Toneelvereniging

11

museumstuk waar het Zandvoorts Museum

de bezoekers

OomsteeJazz. Het

in

slagwerk. Het gratis toeganke-

gemaakt. Het con-

cert begint

10 en

umstuk'. Hét

met de Zweedse trombonist

op en samenhebben ze en-

de entree

als

klassiek fluitist en klassiek

vaderlandse

de

hij

kele Cd's

al vijftien

Nederland en begon

muzikale carrière

zijn

Figarova, een bege-

nadigd pianiste, treedt

interna-

08 april 2010

Michael Rörby vrijdag 9
optreden

slagwerker. Voor beide instrumenten studeerde hij
aan bet conservatorium in
Brussel, maar werd meer
en meer gegrepen door de
jazz. Samen met zijn vrouw

van

fluitisten

•

taureerd.

Oomstee Jazz

is

Platteau wordt ge-

Bart

zien als een van

toonaangevende dwars-

weekend

Bernadette Bal
in

Een
voort

14

Onthulling Zandvoortse schelpenkar

Volgende week weer een nieuwe foto en mocht
foto, ze zijn

suggesties willen doen vooreen

u zelf

welkom op zoekplaatje@oudzandvoort.nl

t.a.v.Cor

D ra

ij

e

r.

mu-

Voor

alle

ZandvoortPashouders de aan
Hartelijk

welkom

la

het

^
1
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week

biedingen van deze

Lijst

Koene üeaning Service
KCS
10% korting op schoonmaakartikele.
"~~"
|

(in

infoic
nfo@koenecleaning.nl •

van deelnemende bedrijven

alfabetische volgorde)

Winkeliers:

'choonmaakwerk!

Paslioudcrs 10% korting'

06-14 32 44 44

Bruna Balkenende

Grote Krocht

-

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp- Grote Krocht

10% KORTING
OP TIJDSCHRIFTEN

Voor Pashouders

10% KORTING
OP TOTAALPRIJS! £AfV A J
HaLTÏSTRA^T
023-573663Ï

7,
-

bruna

2042 L/ ZaMJVOOKT
vvwiv.mras.ni

Op vertoon van de ZandvoortPas

in

de

maand

Slagerij

Horneman - Grote Krocht

Slagerij

Vreeburg

-

Haitestraat

Verzorging en vrije
Autobedrijf Zandvoort
Circuit Park

Foto

Menno

Gorter

Rosa

bij

-

Piony's Haarwinkel

Mode en

ANDVOORT

Bibi for

u op een

Gratis

zelf

rijtje:

door middel van publicaties

er zijn er al

gratis

in o.a.

Haltestraat

Graveer een keer- 023-888 jj 58
Sea Optiek

-

Haltestraat

en onderhoud:

Living

& Giving

-

Kerkstraat
-

Kerkstraat

een

Letty van
Gillis

Versteege's IJzerhandel

-

-

o6-\

Pa kve ld straat

Horeca:

aantal...)

toonbankstandaards en/of raamschildjes verkrijgbaar,

Vraag naar de zeer voordelige tarieven en de uitgebreide mogelijkheden

contactpersonen:

Koene Cleaning Service - 06-1432444

de Zandvoortse

waarop uzelf uw ZandvoortPas aanbiedingen kenbaar kunt maken

Uw ZandvoortPas

-

Kerkstraat

Mariene Sjerps Internet

aanbiedingen staan ook gratis op www.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas

promotie ZandvoortPas

dus ook niet-Zandvoorters (en

-

Haltestraat 61A

Medina woninginrichters - Haltestraat

welke aanbieding u doet voor Pashouders

Courant, maar ook buiten Zandvoort: iedereen kan een ZandvoortPas aanschaffen,

Ter ondersteuning zijn

-

De Bode woonaccessoires
ColoUT

redactionele aandacht in de krant voor u als deelnemer

Extra: alle

Grote Krocht

het bezit van een zandvoortpas

UW aanbieding in de Zandvoortse Courant in full

U bepaalt helemaal

Veel

zijn in

-

klantenkring
Avenue

Wekelijks

Alphenstraat

Kosterstraat

-

Kinderkleding

Shoes

Blitzkickers

Wonen

Ruim 1000 huishoudens

v.

trends:

Belli E Ribelli

Ondernemers opgelet:
Meedoen aan de ZandvoortPas

Enkele voordelen voot

Onnesstraat
traat

Grote Krocht

-

www.massagebijrosa.nl

Toerkoop Reisbureau

uw vaste

tijd:
K.

april

Massage

vergroot

-

Zandvoort -Burg.

Kok:

den Brand:
tel.

tel.

06-4342 9783

06-460 460 26

Harocamo
Het

-

Kerkstraat

Wapen van Zandvoort

eten en drinken

Gasthuisplein

Mollie&Co Restaurant

-

Verlengde Haltestraat

Open Golf Zandvoort

-

Duintjesveldweg

Take Fiveaan Zee Restaurant -Strand nr 5
Zaras, Café Restaurant -Haltestraat

-

Te koop
Mercedes stationwagen 350

c a

l

e

n

i

e

GD Turbo

6 cylinder diesel automaat

kunstenaars van de BuzzzzHalte willen de mensen die mee-

Alle

gewerkt hebben

om

visitekaartje voor

Zandvoort bedanken.

Met name gemeente

deze locatie te transformeren tot galerie en

Zandvoort, IJzerhandel Versteege,

Jan de Blaauw Andray,

Jelle, Blokker,

Weber schoonmaakbedijf,

Nederlof Repro, en de renovatie ploeg van BKZ.

Vau

particulier

s
l

eigenaar.

Het voertuig

is

beslist niet iu het terrein gebruikt.

onderuoudsboekje. Geel kenteken. Voldoet ook aan afmetingen vuoi
uit

grijs

Met

De

origineel

inzet van iedereen

kenteken. Garageauto

Zandvoort.

maand
wensen

Elke

Wij

Optie' s:
Eeu 4x4
tieel,

iu

perfecte staat

met vele

opties, o.a. airco, abs, centrale deurvergrendeling, differen-

sper voor achteras /vooras eu midden

+

was grandioos.

is

al

ereen wisselende expositie van

vier kunstenaars.

onze bezoekers een mooie ontdekkingsreis

toe en wij hopen

u te

Locatie:

Louis Davidsstr. i6

begroeten

in

deze

in

de kunst

tijdelijke galerie.

lage geariug, elektrisch verstelbare spiegels en

raambediening, stoelen verwarmd eu volledig verstelbaar + arm en hoofdsteunen, achterbank
volledia verstelbaar, kogelkoppelma. liclitmetalenvelaeu 16 inch.

in i-r

knapen

in

vociljunipei.

koplampsproeiers, radio/cd speler, achteiruitveiwaimiiig. reseivewiel. Kpnr bord verbreding

in

Openingstijden: Zat. en Zondag van 12.00 tot

lanosseriekleur, enz.

(andere openingstijden
Bouwjaar: maait 1993

o.v.v.

17.

00 uur

exposerende kunstenaars en

op afspraak)

Kilometerstand: 112.290 (Nat. Autopas)
Kleur:
Prijs

www.bkzandvoort.nl

Website:

Aqua-biauw metallic

Euro 13.500,-

De BuzzzzHalte
\~0!H

r informatie,

f

.1

is

een

initiatief van

BKZandvoort

of bel: 06-348"S.l"4

Ook voordelig winkelen

in

Zandvoort?

Pashouders opgelet:
Voor slechts € 5,00 kunt u nog uw
ZandvoortPas 2010 verlengen,
zodat u tot en met 31 december 2010 kunt
blijven profiteren van vele voordelen

Nog geen ZandvoortPas?
Bestel dan nu snel uw eigen ZandvoortPas.
Voor slechts € 7,50 kunt u tot en met 31 december 2010
profiteren van heel veel leuke aanbiedingen!

Tevens

krijgt u

ï£Kr= -S» «* € «

kortine!

op elke vol

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger
en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

om uw aankopen

De ZandvoortPas 2010

CL

is

geldig van

1

januari t/m

31

december 2010.

nummer

Zandvoortse Courant

14

08 april 2010

•

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

fttinittw»*»tm«iK
Dorpsgenoten

Puik lenteweer

komende dagen

teksten foto Nel Kerkman

Na een nogal povere Pasen qua weer, gaven dinsdag en
ook woensdag prima weer

Ernst Brokmeier

steeg het kwik

waarden
Mijn keus voor een nieuwe dorpsgenoot

is

dit keer geval-

op een actieve jonge Zandvoorter: Ernst Brokmeijer.

len

Zoals

zegt: "Het

hij zelf

Van huis

uit zijn

me met de paplepel

is

ingegoten!"

de Brokmeiers actieve mensen die

altijd

gemeenschap. Een aantal keren

Ernst

klaar staan voor de

is

genomineerd voor Zandvoorter van het Jaar maar haalde
het net niet. Misschien

is hij

promoten? Vandaar dat het

te bescheiden

wordt

tijd

om

om

zichzelf te

nader met

hem

kennis te maken.

verzorg ikde website waar veel

week ontving

tijdens de ledenvergadering een speld voor

ik

mijn 25-jarig lidmaatschap. De ZRB

groepen we delen
vakanties

is hij

gaat zitten. Afgelopen

tijd in

vinden. Deze post

is

is

opa vernoemd,

wordt gevolgd door groot-

'Ernst Brokmeier' te
zijn

mers-en verenigingsleven.

schalige luchtdrukstijgin-

Nationale feestdagen
Via de ZRB rolde Ernst vanzelf

in

een andere

activiteit na-

melijk de Sticht ing Viering Nationale Feestdagen Zandvoort.

Hoewel

niet

gebracht

geboren

Zandvoort en

in

Heemstede,

in

met

(1975)

hart en

ziel

is

Zandvoort. Als kind logeerde

matig

zijn

bij

zijn

jeugd doo.

grootouders Cohen

Zr.

is

les

heeft Ernst
hij

slijterij

in

in

uur

me

in

richting

om

je

de

altijd vrij

bij

Ernst

jaar

drie

we

In

regio

1998

is

Ernst

met een

Nederland terecht gekoHij

coördineert als ken-

onder andere de interne

te laten gaan.
lijk

uit te

geeft het

Ook

hier

me

weer

ment systemen. Het is een flexibele functie en
met veel plezier aan allerlei projecten.

hij

werkt nog

Voor Ernst
lust

en

is

de Zandvoortse Reddingsbrigade (ZRB)

zijn leven.

rige bracht mijn

moeder

zwemmen. Op

zijn

"Omdat mijn ouders een wijnhandel

Heemstede hadden.ging
te

ik

in

dus vaak naar Zandvoort. Als 8-ja-

mij elke

donderdag naar de ZRB

12-jarige leeftijd

tersopleiding, ondertussen ben

ik

deed

ik

waarbij

het

zal beslist

minuut

stil

gestaan

bij

steeds meerstruiken lente-

blijft.

groen worden vanwege die

Noordoostenwinden gaan
er

waaien aan het einde

van de week en ook

in

:omende weekend.
betekent dat

we

het

wat zon

Ernst

in

Heel

fijn

de

Kortom.de lente open-

baart zich nadrukkelijker.

De

qua luchtdruk

situatie

krijgen

doet een beetje denken

topper wordt het deze
keer niet waarschijnlijk.

flink

helder

is

worden de nach-

en wel kouder en neemt

op nachtvorst

e kans

zelfs

vindt

hij

hij

vanuit

het dat

zijn

moeder na het overlijden van zijn vader ook in Zandvoort is
komen wonen. "We zijn beiden weer terug naarZandvoort.de
cirkel is rond. Hier hebben we onze vrienden, familie en kennissen. Trouwens, ik houd wel van het dorpse met in de winter
rust en zomerseen wereldstad, die wisseling heb je nergens."

aan

april

2007,

maar

Destijds kon het

beter

in

weer

zo'n

n iet

de grasmaand.

De maand werd recorddroog, recordzonnig en

recordwarm. Richting half

het drama". Dit jaar

een appartement waar
kijkt.

zon.

instraling van

Zandvoort en dat de
egenkans steeds verder

zijn.

woont

kamer nog net op zee

soms felle

Dit

regelma-

Overdag stijgt het kwik met

april

krimpt de stroming

medewerking van de felle
naar waarden tus-

en koelt het weer

sen de

13

eventuele natte sneeuw-

houdt

in

a prilzon

Sinds 2001

we

of vier droog

afneemt. Doordat het vaak

want

we met

de verkiezing voor een nieuwe dorpsomroeper

een X -factor

zijn,

wind en lage voch-

zon,

tigheden. Tevens zien

lichter!"

Gewoon omdat juist voor de kleintjes het moeiwaarom iets dan niet doorgaat. Wel
1

nog behoorlijk nat

door die combinatie van

en 16 graden. Dit
dat de

maxima

naar noord tot noordwest
af.

Een

nog dan. Meer
op www.weer-

bui kan ook

meestal boven de gangbare

weer

aprilnorm komen te liggen.

primeur.nl

er

is

De koudere nachten compenseren dit dus al met al.

om

mijn strandwach-

bestuurslid en verzorg

meemaken

gaan behoorlijk opdrogen

langer dan een dag of drie

leggen vait

hebben weeën

zijn

ZRB

de 35 en 40 procent.

is

zal Ernst niet snel

altijd vrijwilligers bij

handen maken het werk

kennistrainingen en promotie van nieuwe kennismanage-

steeds

dalen naar waarden tussen

barometerstanden. Dit

al

de burgemeester beslist de kinderspelen toch door

ik

op de Hogeschool Utrecht,

& Young

manager voor de Europese

is,

vergeten:"ln een crisisoverleg hebben

ernst BrokmeW

we de relatie-

Noord-Europa stijgen de

stabiliseert hierdoor

op kunt rekenen. Natuurlijk kun-

nen er
vele

drukke

niet echt dat

men en isernooit meer weggegaan.
nis

Om

ochtends regelen

Koninginnedag 2009

gela

ik in

ook." Zijn keus viel

ik

al 12

melmarkt en ondanks dat het

Communicatiesystemen.

afstudeeropdracht

ben

al-

een leuke en trouwe ploeg waar

de win kei maar het was

dacht dat wil

's

veel voldoening.

mijn keus. Natuurlijk hielp

periodes

Ik

om

en verzorg onder andere

lid

een lange dag

voor een

geroepen

druk bezig

zijn

de marktkramen voor de rom-

vader over te nemen?

zijn

al

het programmaboekje.

de

Heemstede gevolgd.

zich niet

van

"Mijn ouders hebben

leden

mei viering

5

rand te krijgen.

actief

lagere school en vervolgonderwijs

ten

mee) wordt

Noordoost-Europa.

De akkers en graslanden,

jochie van zes een eldorado." De

Voelde

uit

ve vochtigheid regelmatig

die

we met 10

in

altijd

die zich

Koninginnedag en

speelgoedwinkel van Merkelbach
werkte. Zo een winkel

men

Overdag zien

onze omgeving. Ook boven

meer
en meer. Eindelijk kunnen
we eens een fase gaan

een feest.

in

blij

ook droge lucht meegeno-

gen boven Engeland en

een zeer goed teken, want

Dina Brondersst raat. "Dat

op te halen die zaterdags

fers zijn er

(kitesur-

de Nederlandse atmosfeer

was
Samen met mijn
opa ging ik met de trein vaak
naar Amsterdam om mijn oma
de

altijd

kom je
100%

noordoostenwind

de-

mensen tegen

regel-

hij

is

Met de soms stevige

inzetten

zelfde

'z

een zuidelijke aanvoer

graden. Deze donderdag

voor Zandvoort. Met de organisatie van

elke vereniging, club of stichting

"Bij

Ernst Brokmeie

verknocht aan

15

het beduidend koeler.

het Zandvoortse onderne-

zomer-

ar."Tijdens zijn

na de bevrijding naar
in

af. In

boven de

over naar een ander luchtdrukregime en

een ontzettend hechte

el ka

op de reddingspost

die veel functies heeft bekleed

we

Zuid-Kennemerland nog even naar

in

tot ruim

De iets mindere weerfase
wordt veroorzaakt door
een zwak front. Dit front

met

lieten leed

altijd

schakelen

ik

de

interneen externe communicatie van de vereniging. Daarbij

weer achter de computer om het
programmaboekje nog te verfraaien, want stil zitten komt in
het woordenboek van Ernst niet voor.
Na mijn vertrek gaat

hij

Temperatuur

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

Max

11-12

11

13

14

Min

7

3

3

4

Zon

70%

80%

85%

90%

Neerslag

30%

10%

10%

10%

nw. 3-4

N.3-4

no. 3-4

ono. 3-4

Wind

^
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Hoe tem

1:00- 12:00 uur

I

O Zandwwrt tcL QV)-5T 120 éo
Hw blnemwerfcen.

iniimiirm-rm

vereis

is

1

Specialist voor al

20:00 - 22:00 hora

Woensdag

bedanKt vooralle

Filmprogramma

Curso de Vcrdana de Espanol
Zomercursus Spaans

je

een draak?

Zomercursus Fotografie
Van de makers van
Shrek, Madagascar en
Kung Fu Panda speelt
vanaf deze week Hoe
tem je een draak, een

Maandag 20:00 -22:00 uur

I0mei-2I

juni

Zomercursus Hatha Yog a
Vrijdag 11:00- 12:00
14 mei

-9

juli

spannende avontu1001 Dingenclub
Elke

renfilm vol stoere

woensdagmiddag van 13:30- 15:00

van 6 tot

1

2

jaar.

Bijdrage:

€

Vikingen en wilde

2,-

draken,

in

de bios-

Tussenschoolse opvang

copen. De hoofdper-

Wij zoeken versterking voor het huidige tso-team van de

soon

Golfscholen

in

Zandvoort Noord.

Lijkt

het

om

leuk

je

-te-

gen vergoeding- de kinderen tijdens de lunch op te vangen
Je krijgt

ook pedagogische

Neem dan

Interesse?

begeleiding aangeboden.

06

30 18 08

II

BSO De Boomhut

Tijdens een

inwijdingsritueel

uw

Professionele opvang nodig voor

kind?

Voor

of na

moet

schooltijd, incidenteel, tijdens studiedagen van school of

Kom eens vrijblijvend
023-5740333.

vakanties?

voor een

kijken of bel

vindt ons

in

het Pluspuntgebouw

Peuterspeelzaal
sen beschikbaar!

De

De Duinpiepers

peuterspeelzaal

van 8.30-1 1.30 uur geopend en

Zandvoort Noord. Meer info:
Bartling06 I I 30 18 08

zit in

is

het stam hoofd, te kunnen

De film

is

zijn.

Maar als
zijn

RADIO + TV

vriend -

7F'jt

HF

in

Sand

bel

hij

wereld opzn

gebaseerd op het boek van Cressida Cowell.

pla;

schoolweke

tijdens

de Beatrixschool

onze website of

zie

nog

heeft

bewijzen een waardig opvolger van

schap sluit meteen gewonde draak, zet dat

Zandvoort Noord.

in

hij

zijn vader,

kop.

U

ei-

de orde van de dag
zijn.

afspraak

een jonge

land Berk.waardra-

kengevechten aan

contact met Sandra Bartlingvia sbart

ling@pluspuntzandvoort.nl. of

is

Viking van het

Dansmiddag voor senioren
maand 14.00-16.00 uur

Elke Iste vrijdagvan de
Bijdrage:

€

3

per keer inclusief consumptie.

OOK Samen

is

een dagbestedingsproject voo

ren die behoefte hebben aan contact

met

anderei

donderdag.

Inlooppunt Bibliotheek Zandvoort,
elke

woensdag 0:00 1

1

OOK

Spreekuren Steunpunt

Zandvoort:

Medial: Bloedafname maandag en donderdag

Loket Zandvoort
instellingen

zorg. Elke

in

8.

15

-

I

1

.00 uur

informatie en advies over voorzieningen,

en regelingen op het gebied van wonen, welzijn en

donderdag van 09.00

-

I

De Wijkmeester van de Key. U
plegen

Bijzonder Zandvoort

2:00 uur

1

.00 uur

kunt een wijkmeester raad-

de spreekkamer, elke dinsdag van 15.00 tot 16.00 uur

De wijkagent op

de even weken:

Dinsdag

1

5.00- 6.30 uur

rtuzisksc-ulevsi

1

op de oneven weken: Dinsdag 19.00-20.30 uur

(oy on-air [h)

Sociaal Raadslieden Kontext:
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www.pluspuntzandvoort.nl of 023 574 03 30
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Nils Noltee:

Het werkt ook allemaal
niet

Eerst

maar even een bakkie doen op de Utrechtse

Cuyp en we

sluiten af

met een

pilsje bij

hij

hartje

Amsterdam op

zijn

Misschien wil

om naarde

de hard

Kunstacademie te gaan.

legt uit: "Ik dacht er nooit over na

het

liefst

hei:

mooie dingen maken."

atelier

op zolder van

Dordrecht. Zijn andere opa

in

Co.

uit,

dan gingen

we

"We trokken

zijn

duindoorns",zegt

er vaak

we

Ik

is

wat

ontmoet

je

Director

meest
is

hem

stijl

had ont-

bizarre figuren", vertelt

niet

van de wijs brengen

tie

portfolio en

kon

ik

in

Het enthousiasme bleek terecht, want
zijn

lyceum te hebben afgerond,

voor nieuw talent

kunt maken, dan

Nils sloot

tijd

afstudeeropdracht af met een Bronzen Vlam
in

als je

geen mooie dingen meer

het niet

is

meer leuken

is

iets

anders te gaan doen." Wie weet

we

Nils

dan weer terug op de

hei:

mogeweer af krijg! Toen ik
moeder laatst vroeg

wel thuis

aangezien

is,

word aankomen-

25

ik

Vijfentwintig, jeetje

zij:

zoek eens een vent!

II,

was dit een
met een knipoog,

Uiteraard

het

om

zien

mooie

grapje

maar

het zet je toch

ja,

aan het denken

dingen aan het maken.

de reclamewereld.

lijk

of ze op mijn verjaardag

de zomer, antwoordde

samen nog

voor een magneet. "Wij hopen

houdt pas op

het tweedejaar instromen."

nen, leerde Noltee zich ontwikkelen op meerdere

gebieden, op steeds hoger niveau. Na het Grafisch

de wacht gesleept:

vele nominaties en prijzen binnen te halen. Het

in

het ei-

mijn

wat

heel

al

ik

weten. Wat ik wel
weten is hoe ik het er

niet
wil

allemaal zo snel

Als Art

hij.

werkje samen met een copywriter,

van een zilveren lamp tot een nieuwe nomina-

nauwelijks nog zouden kunnen

liet zich

verstrooid,

maatje door dik en dun. Samen met

in

eten... Ik

ook wel helemaal

genlijk

bizarre avon-

soms

nominaties en prijzen

te ver een eigen

hij al

Amsterdam. "Ze waren su per enthousiast over mijn

dan ook voor

je

is

gewaardeerde

jaar een

copywriter Jeroen Flink heeft Nils

reden dat

en koosvoordeJuniorAcademieforArt Direction

lag het

5

metde

wikkeld en ze

Door verschillende schildertactieken te beoefe-

Niis al

Helaas, Nils werd afgewezen voor de Kunstacademie

vormen. Noltee

bijvoorbeeld

Nils.

is

art director en beleeft de

turen. "De reclamewereld

ik

dit

samen

naar de duinen met onze

schilderskoffers en schilderden

wilde.

Inmiddels

Nils

mijn geld

woonde

Zand voort. Voornamelijk was aquarelleren de
opa

ik

zag mezelf alleen zitten op de

het kunstenaarsvak van dichtbij ervaren. "Mijn

specialiteit van

hoe

wilde verdienen, kunstenaar worden.dat

creatieve opa's kon Nils de kneepjes van

opa Arie had een eigen

op

dat

al

af hoeveel kilo

paaseieren er wel niet
doorheen zijn gegaan
afgelopen weekend.

Noitee

woonhuis

Al die feest-

hè...

me

vraag

duimpje: "De beste

ideeën bedenk je niet achter je bureau, daar moetje de straat voor op!"
Ni/5

mee

dagen met

dan even een loopje over de Albert

straat,

Café Kale: zomaar een greep uit een werkdag van de

28-jarige Nils Noltee. Als art director kent

Met twee

't

hobbelpaard

mezelf alleen zitten op de hei: mooie dingen maken"

"Ik zag

zat

ik

toen

hè...

Zo

er

ook aan te denken

ik

met een aantal
in de
op een doodge-

van mijn vrienden

-

JlBeaiiifllMp- tip

What's Happening?
Zaterdag 10

«^wwrite.

Miami here we comeü
Eindelijk zijn
tisch

en zwoel feestje.

It's

time for The Boulevard by Beach Club Vroeger.

Speciaal voor The Boulevard

zwoel en
ladies en

stylish

Miami.

is

Waan

Beach Club Vroeger omgetoverd tot een

Funk en House.

Disco,

M a u rits ka d e

in

heeft

The Boulevard voor jou

in

petto? Een te gekke

Criminal'.

mega

sounds van Don Diablo, Skitzof renix.de zwoele opzwepende
Ie

House, Old School, Classic en

New

alle

Jack

Get the Miami

line-up
Lat in

look!

met o.a.thefunky

Sounds en Beats van

met zijn wereldhits Rockyour
markten thuis E -Sonic met Club, House, Lat in
Swing. And many more to come. De avond is

Funk met future of House, BillyThe

Bodyen Work Th is Pussy en de van

Klit

hosteddoorde meest gevraagde me van Nederland: Lady Bee! Dus, genoeg ingrediënten
vooreen onvergetelijke dag -en nacht
geen

zin

om

in stijl

stappen! Ever

de dansvloer op te gaan? No Problemo. Neen

Datum:Zondagn

april:

zaal

1

Rolet en

bij

kijk je

ogen

uit

en enjoy

it!

het

Kromme

Elleboogsteeg

Entree:€

uur.

twee

2

Powder. Kies waar je zin

met een Nice

altijd

zalen.

voor Sjef

is

in

af,

hebt,

hop

maar doe

Fresh Attitude! Locatie: Stalker,

Uit je

11

2,

Haarlem.

Tijd:

24.00 tot 05.00

8,-

bij

American

B loom in gd al e. Een vette line-up

Latin

House Sounds

del Sur

beachclub

in

met SunneryJames, Ryan

Marciano, Gregor Salto, Leroy Smes

Mc

Ja z

van

D.

Hosted by

Roga en Jethro Anykotta neemt de percussie voor

16.00 tot 00.00 uur. Entree:

Zondag
,Zin in

de

11

bij

€

10,-

Woodstock 69! Met

uur. Ent ree:

69,

de grootse

cliché aller tijden:

De Man

inclusief 1

consumpt ie

(bier,

wijn of f ris).

jouw

prins op het witte paard

Daar ben

wel...

ook vol van overtuigd,

nog,

komt zeker

prins
hij

kan het ook niet

helpen dat

paard

zijn

zit

vastgeschroefd op een
draaimolen,

al

jaren het-

maakt en
minuten een

zelfde rondje

iedere

5

ander op

Olivier Weiter,

Bloemendaal aan Zee. Tijd: 15.00 tot 00.00

€8, 50

me

zijn

zitten. Ooit zal

april:

ZonderSchaduw.Klapsandwich en Bobby Andrews. Locatie:

Woodstock

Eén van mijn

Ik.

te verzachten en

pijn

zij]

een avondje wild stappen? Ga dan naar Woest, Ruig

en Vuig

zonder vriend en

alleen:

vertelt

mijn

dak gaan op de opzwepende

en Jungle? Dat kan

april.

15,-).

om

vriendinnetjes probeert

komt nog

april:

Beach ClubVroeger, Bloemendaal aan Zee.

14.00 tot 00.00 uur. Entree: €io,-(deur:€

achter

even terug te keren naar

ik

Zondag

rekening. Locatie: Bloomingdale, Bloemdendaal aan Zei;

Tickets zijn te verkrijgen via: www.the-bouevard.nl

Noord-Holland

doodgewone bureautjes
stonden. Maar goed,

single,

Stalker. Je kunt kiezen uit

draaien Willy Funka en Prunk. Zaal

Champagne

van de ene zaal naar de andere, wissel het

Tijd:

Locatie:

22.00 tot 03.00 uur.

-

een lekker drankje,

Tijd:

in

Amstelhaven,

Locatie:

it!

Tijd:

topjes die verspreid over

houdt van paaseieren,

In

'Summery Sexy en voor de heren 'Smooth

D-Rashid, Prunk

Amsterdam.

speciaal

Motown,

die gedachte: 25, single,

Fresh Attitude

1

Wat

is

dansen tot

Chillen, drinken en

de vroege uurtjes. Don't miss

Zaterdag 10

warm van! Dus, trek alles wat winters is uit. Uggs, sjaals, mutsen, dikke
weg ermee. Duik je zomer garderobe in, 'Get dressed voor Miami'. De dresscode
is

de Amstelhaven

zwoele Miami Beach met sexy

mooie mannen.

forth e ladies

in

Entree: Gratis.

je in het

Je krijgt het er

jassen:

wone maandagmorgen,
op weg naar al onze lap-

april:

Get Down Saturday Night

voor liefhebbers van muziek uit de 90's, Soul,

de koude wintermaanden voorbij. Tijd vooreen tropisch, exo-

trein zat,

met

zijn

wat

rug gaat
hij

samen

hobbelpaard

riveren, het

ar-

duurt gewoon

langer. Ach,

ik

vind

fijn, heb
nog even

dat eigenlijk wel
ik in

de

ieder geval

tijd

om

die paas-

eitjes eraf te krijgen.
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Heeft u tips? Mail dan naar senioren@zandvoortsecourant.nl
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35 dagen

In

af te leggen in zijn vierwiel scootmobiel

op te halen voor het broodnodige onderzoek naar de nog

niet te

om

geld

Na Zandvoort

weg

weer
Egmond

rijdt hij

naar een adres

in

aan de Hoef en na een dagrit

genezen Dystonie-ziekte.

van

circa

250 km overnacht

op een camping
plaats.

meteen nieuwe uitdaging
35

dagen achter elkaar en

melding

in

ver-

het GuinnessBook

den. De Zandvoortse

leden

uit

maar ook

ANBO

mogen

senioren

rekenen. 'Huren

derwerp waarover met

Relaxt gezeten

in

zijn

scoot-

mobiel werd Potgieterfeeste-

ontvangen door Ard Keff

lijk

Nederland ongeveer 1500
mensen aan lijden. Een dysto-

en drie kinderen, sportief in-

een neurologische

en nog steeds trainer van

nie

is

ziek-

gesteld,

oud rallynavigator

een damesvoetbalteam

verwacht

april

Pot-

Wonen
len, we
bij

net als

is

ademha-

staan er nauwelijks

stil.

menten

Er zijn echter

mo-

het leven dat het

in

drage voor onderzoek naar

De Nederlandse

onvrijwillige spiercontracties

Hardenberg, heeft een gru-

tiënten

ofwel spierkrampen.

welijke hekel aan stilzitten en

dankbaarvoorzijn opvallende

als

waardering voor

Hij

spasmodischetorticollis

in-

en

zijn

hals.

met botox

monstert ocht door Nederland

om snel

heeft

nek

in

Regelmatig inspuiten
verslapt de spie-

samen met

heeft

in

spon-

veel

sors een unieke monstertocht

om

op touw gezet

geld

in

te

Vereniging van Dystonie pa-

actie.

hem nu

is

Ook Ard

Keff

verminderen. Voor vervoer

vrijwilligers als

scootmobiel.

enberg heeft sinds

is

aangewezen op een

De nog tot voor

spieraandoening waar

actieve veertiger, getrouwd

in

Week van
krijgt hij niet

communiceert

alleen

hij

elke

dag

toegezegde spon-

kort zeer

en op een liefdevol 'dankje-

met

bewaker van het geluk van

lichaamstaal." Rinse

Trix.

met

halen
In

scootmobiel.

zijn

heel Nederland!

het Mentorschap:

wel' hoeft mentor Rinse Lammerts evenmin te rekenen.
"Trix

om

sorgelden persoonlijk op te

vier jaar

de spierziekte Dystonie, een

Schouderklopjes

chauffeur en

begeleiding, gaat

op pad

tijd niet

maar ook erg dankbaar."

tot 9 april

meer gedaan. Voor

maar wel met

zorginstelling.

hartiger hebben

venop, want het

hun eigen

'Week van het Mentorschap'.

sociale netwerk. Trix heeft een

een week waarin

te

Ik

net

bewaken dat het

aan

Trix

niets ontbreekt. Tenslotte
zit

handtekening.

heeft ze een lichamelijke be-

de meeste

perking. Ze

Mensen

tot een rolstoel veroordeeld

die

in

als Rinse. Vrijwilligers

de regio Kennemerland

en Haarlem

opkomen voor

volwassenen die
zijn zichzelf te

niet in staat

vertegenwoor-

en

is

'praat' vooral

met haar

tijd

lijf.

ze daar

haar

Het

naam
is

mede door

mijn

teken

uit

Zandvoort op

in

dan op

www. klaaspotgieter.

vooreen compleet

verslag.

waakt over de zorg van

boden? Hoe

wordt, gaat ze hard schreeu-

Een mentor wordt door de

wen. Dat heeft ze de

kantonrechter

benoemd en

het

Gemeen-

zal Lidy

van der

len

u er alles

U kunt vragen

over
stel-

onder het genot van een

kers en wordt, voor wie daar

middag afgemet een gezellige en

mooie

verloting.

Eerste online

magazine

is

voor 50-plussers

worden genomen

stelling. Bij
er

de verdeling

iets lek-

sloten

zijn

Het mentorschap

is

rekening houden?

mentorschap

is

geen sprake van volledige

Sinds kort

is

via internet het eerste digitale tijdschrijft voor

senioren te lezen.

ENNU Magazine

is

door de makers be-

doeld als een positieve online gids voor mensen van pak-

ha n del ingson bevoegdheid.

weg een jaar
Ook mentor worden of behoefte aan meer informatie? Neem contact op met
coördinator Kennemerland

of 50, die

met een

Noordwest-Holland. Telefoon:

072-5140800
Mail:

/

06-45404878.

aheerding@meenwh.nl.

frisse blik

op het leven

ie-

dere dag plukken.

Vaste

pijlers

van het blad

zijn politiek, sport,

gezond-

heid, vrije tijd, reizen, cultuur,

om

uur

zin in heeft,de

ik

financiën en wonen. De opzet

over

ze gek op."

ca. 15.30

Schaft, vestigingsmanager

ningen? Met welke regels

en Haarlem Auke Heerding

Is

in

schapshuis. Van 14.30 tot

van Woonstichting De Key

moet

van Stichting Mentorschap

haar bezoek,

ik

altijd

te

14.30 uur

van vrijgekomen huurwo-

maar ook erg

me

wandelen.

'Alleen als het echt te gek

laatste

gebeurt er

de zorgplannen.

nuttig,

leuk werk. Als

haalt ze

Ik

er in

vooreen drankje en

en ook geen onder curatele

is

er bo-

haar verstandelijke beperking

zichtbarewerkvan mentoren.

de won ing

men huurwoningen aange-

kijkt u

mijn taak

waardoor ze

wordt gevraagd voor het on-

zorg nodig

scootmobieler volgen,

veel ver-

zit

is

dubbele beperking. Naast
niet kan praten,

ik

in

Wat gebeurt

kopje koffie. Van 15.30 uurtot

slissingen

Noordwest-Holland aandacht

is

de huur wel be-

ik

wordt dat

heb,

geleverd?

16.30 uur wordt er gezorgd

vrijwilli-

door stichting Mentorschap

Het

voor seniorenwonin-

gen? Kan

talen? Stel dat

waarbij alleen financiële be-

een

is

digen en geen belangenbein

je zijn

De informatiemiddag vindt
plaats op dinsdag 13 april om

het gebied van zorgwonin-

cliënt.

Trix."

Programma
Welke mogelijkheden zijn
er dan allemaal? Waar moet

gen? Hoe worden vrijgeko-

geen onder bewindstelling

ger,

is

K.

met

houden.

de soms op-

ons een teken dat het goed

Een mentor

afdeling Zandvoort

samenwerking

in

Woonstichting de Key

rnerkelijke'avonturen'vandeze

gaat met

antwoordelijkheid. "Ze

5

uitgeroepen tot de

name van

Potgieter. Wilt u

nl

verhuisd naar een nieuwe

De week van
officieel

43.37.53.218 ten

tot 9 april

5

de

is

"Een enorme uitdaging,

Uw

informatiemiddag die georganiseerd wordt door de

ANBO

Zandvoort,

Klaas Potgieter (44) uit Hard-

zeer

een senior die op
naar deze informa-

of heeft u vragen die u

van harte welkom op de

vertellen.

te laden.

hij altijd

zeer

u
is

u

Zandvoort op het gebied

is

hals en

kunnen

Bent

graag wilt stellen? Dan bent

van senioren woningen? Wat

voor onderweg.

camper met onder andere

in

het on-

zoek
tie,

bijdrage

zamelen. Begeleid door een

ren

weer goed op

is

uitgebreid gesproken

welkom op rekening

nek waardoor

zijn accu's

al

beloonde

met een vette

Klaas Potgieter

chequeen een doos chocolade

de spierkrampen drastisch

ineen scootmobiel. En

even

heid langer vol te

de behandeling van Dystonie

te welke zich kenmerkt door

ontvangst nemen van een

houd

denken over

wonen om de

zo gewenste zelfstandig-

aangeklede koffiepauze en het
in

je vraagt na te

comfortabel

rijden

royale sponsorbij-

van Beter Mobiel, voor een

toegezegde enveloppe met

Zandvoort'

in

alle partijen

Hardenberg weer op te

in zijn bezit.

Woon-

beantwoor-

de doelgroep

kan worden.

Bijvoorbeeld als de leeftijd
25

senioren van

nodigt niet alleen haar eigen

alle niet-leden die zich tot

gieter het marktplein van

met een

alle

stichting de Key probeert alle vragen direct te

wel onze aandacht heeft.

of Records.

Op

13 april

het Gemeenschapshuis.

ligt

dan weer te wachten. Dat doet

hoopt daarmee op een

in

08 april 2010

•

hij

dezelfde

in

De accu's worden weer

opgeladen en een nieuwe dag

hij

14

huren

Een uitgebreide informatiemiddag voor

Zandvoort vindt plaats

probeert Klaas Potgieter tenminste 3000

nummer

op dinsdag

Beter Mobiel steunt Klaas Potgieter
Klaas Potgieter bracht afgelopen vrijdagochtend een bezoek aan Beter Mobiel.

•

Alles over

via

Ennumagazine.nl voor

iedereen gratis beschikbaar.

Lezers

kunnen

zich gratis

interactief en

abonneren, zonder verdere

aan zelf deel

verplichtingen. Naast de

nemen. Opi6 maart ging

maandedities zullen rondom

en indeling

moedigt
te

is

is

lezers

Website: www.stichtingrnen-

deeersteeditieonline metals

bepaalde thema's specials

torschap.nl.

thema Lente & Liefde.ENNU

worden uitgebracht.
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1990

Sameristelling gemetmterade n
In

de gemeente Zandvoort

Zandvoortse raad 13

zetels,

is

iy e

onlangs de

vanaf 1953

gemeenteraad sinds 1946 gekozen.

sinds 1946

In eerste instantie

en nu, sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 1966,

15

had de

telt

(17 zetels)

PvdA

3

CDA

3

VVD

5

J.

van Westerloo-Van de

Noort; P Kuyken;

de Jong;

R.

W. Tates;

Opvallend

is

dat

de

grootste

geworden. De

is

de PvdA

ie

communisten

zijn

de

n

ook niet zo verwonder-

lijk

grootste partij var de

jaren daarvoor

afgelopen jaren, de

jarenlang de grootste ge-

fl/oordigd

geweest. Vlak na

opsomming van de raden

VVD, pas

weest

Zandvoort. Ook

ie oorlog

was dat

vanai 1940.

in

1970 echt de

in

is

Zandvoortse raadverte den-

na'

Hieronder vindt

lijk.

uur-

van Gelder

H.

M. Bosman - Paap;

de raad 77 zetels.

u

een

GBZ

2

j.

D'66

4

J.Termes;

van As

R.A.

Methorst;

J.

Brugman;

J.

Caspel

v.

F.

Jongsma; R Flieringa

RM.J.

KJ.Annema;

Brugman;

R.

Sandbergen;

1994(17 zetels)
J.

1946

(13

1970

zetels)

4

PvdA

A.J.v.d.Moolen;A, Kerkman;

A.M. Mol -Van Bellen;

AZB
KVP
CH/AR

(17 zetels)

PvdA

3

CA. Groos;PH.Terol;M.Weber

2

J.LC,

Wv.d.Werff;S. Slagveld

Partijv.d. Vrijheid

1

G.Tates

VVD

CPN

1

J.

2

(13

i

W. Kok

2

R.A.

4

AZB
KVP
CH/AR

2

AA.

2

J.LC.

vd Moolen

(jr);

2

van

A.J.v.d.Moolen;A, Kerkman;

G

1

J.

K.C.vanderMijePzn.;P.Keur
B.Rudenko; J.Attema; M. Hugenhottz-

i

J.G.

BTV

i

J.J.

PvdA

4

I.M.

CDA

3

K.C.v.d. Mije; R.A

1974
Gosen

Pas

Kerkman; A.M. Mol -Van

A.

PG. Kuyk;

AZB
KVP

Plaatselijk

Belang

Bellen;

Aukema;

2

M.Weber;J. Koning

3

C. Slegers; J.LC.

2

G.Tates en

1

S.

Nu

PPR/PSP

Lindeman;

Kerkman; A.M, Mol- Van

5

A.

2

Jb.

2

C Slegers; J.LC.

2

W.v.d. Werff; J.W.

VVD

4

Ir.

J.Termes; H. van Leeuwen;

P Keur;

P.G.

Kuyk;

Koning;

G.Tates;

F.

(jr);

Diemer;

Couvreur;

R.

P.

J.

Attema

Flieringa

PvdA

3

2

H.

6

M.RFJoustra;A. van Marie;

CDA

4

K.C.

6

J.Attema;

I.M.

H.

VVD

(jr);

1.

Nu

D'66

A.

Kerkman; A.M. Mol-Van

2

D'66

ï

Bellen; D.

V.Duijn.WJ.Zoet; AJ.van der Moolen
D.

2

C.SIegers; J.LC.

de

Pater; G. ter

R.A.

Werff en

W.v.d.

3

G.Tates; C. Stemler-Tjaden;

1

L.J.

(17

Breure;

J.

J.W.

H.F.

Hose

Koning

van

As;

P Boevé

J.vanWesterloo-VandeNoort;H.vanGeldei

4
2

D. Petrovic;

2

J.LC.

A.

Kerkman;

A.J. v.d.

D,

(jr);W.J.

Werff en

2

W.v.d.

3

J.R

LijsTBreure"

2

L.J.

Boerenpartij

2

P Wels; M.

Zoet

W. Kok

i

TvanErp

G.Toonen;
G.J.BIuijs;

3

F.J.F.

4

J.Draijer A.v.d.Veldt-De Groot;

GBZ

2

R.A.

8

J.

Inspraak

Nu

J.W.

Gosen

1

Gem. Belangen

1

Lijst

Zandvoort

Breure en R Flieringa

Mouwen-Swlldens

C.

van Koningsbrungen

3

R Boevé; C. Simons; C.

1

R.

Herben

1

M. Herben

Harms

Leeuwen D66*)

vanLiemt

Weth. Van Leeuwen

1.

Wind

vanAs;Plngwersen

Attema;

J.

Jongsma;

R.

A.

Joustra-Brokmeijer;J.

H.

v.

Asperen;

H.

2006

uit

(17

Beverwijk

zetels en 3

PvdA

3

lid

van PvdA,

als

onafhankelijk wethouder

wethouders)
P.KuiJken;N.Stammis;

de Jong;

(in

Met horst;

(weth. G.Toonen)

Landman;

F.

van Caspel

CDA
VVD

F.J.F.

1

J.

Henrion Verpoorten (weth. W. Tates)
Draijer

4

C.

Groen Links

1

C.van Deursen

SP'

ï

Ingrid

B.
1.

F.

CDA

3

Wind;

P.

Kuyken;

I.M.

Aukema;

Bloeme

P Ingwersen; R.A. van As; M. Paap

VVD

5

F.

Gem. Belangen

3

j.

D'66

2

J.Termes; R.Sandbergen

van Caspel;

Brokmeijer;

Jongsma;

J.

H.

R.

Simons;

P.

Boevé
D.

Suttorp);

E.

Poster;

Bouberg Wilson (Weth. M. Bierman)

(in

de Jong; A Joustra-

U. Rietkerk)

Paap; B.Göransson.J. Kramer:

(vervangen door

4

Kroonsberg

Bluijs;G.deRoode;

G.J.

5

F.

GBZ
OPZ

F.

2008 vervangen door

2

J.Termes

(17 zetels)

M. Hugenholtz-Rheineck Leyssius

CL

Bos

D.

Oderkerk; W. Tates

;

Brugman;

J.

P Flieringa; A. Gielen

D'66

1986

zijn)

Kroonsberg
Brune;

C.

(weth.M. Demmers)

OPZ
Liberaal

LM. Aukema; G.Toonen;

3

CDA

Dukkers

Oostenrijk; J.Attema;

F.

V.

Paap;

(17 zetels)

PvdA

VVD

PvdA

F.M.

wethouders die geen raadslid

2
3

van Duijn;

Moolen

Lindeman;

VVD

zetels en 3

(17

PvdA

CDA

VVD

Keur;

P.

zetels)

PvdA

AZB
KVP
CH/AR

Paap;

FJ.

van Leeuwen

H.

1

2

(weth. H. van

P Flieringa; J.Termes

Gosen

2

Lijst"Breure"

Versteege

Demmers

SP

Veer

M.P.F. Joustra;

2

Lindeman

VVD

1966

(jr)

Petrovic

2

G.

COderkerk;

AOV/Unie65+

"

1982
s

Hogendoorn;

Poster,

Henrion Verpoorten

PKeur.M.

(weth. H. Hogendoorn)

Wind

Hose

Stemler-Tjaden;

GBZ

Rheineck Leyssius

Breure;

C.

H.F.

Moolen

van der Mije Pzn;

J.Jongsma;A. Gielen; M. Hugenholtz-

Inspraak

(15 zetels)

PvdA

AZB
KVP
CH/AR

Kroonsberg

F.

Kooiman

1962

M. Herben; G.Toonen;

Aukema; G.Toonen:.

4

Bellen;

Paap

C.

Gosen

Eist

L Koper

(17 zetels)

Lindeman

Brugman;

van

CDA
VVD

de Pater

Bosman; M. Hugenholtz-Rheineck

PvdA

D. Petrovic

L.J.

M.PF. Joustra;

NJ.Janssens;
1

T.

{17 zetels)

E.

H.

2002
1978

{15 zetels)

PvdA

Moolen

van As;

G. Kol

Slagveld

AZB
KVP
CH/AR

A.v.d.

Gosen

Breure

L.J.

Inspraak

A.v.d.

1958

P Flieringa;!

3

W.v.d. Heijden

Leyssius; A. Rooselaar;

Diemer Mr. A.M. Porrenga

F.

W.v.d. Werff; J.W.

VVD

4

D'66

1998

M.Weber;

H.
5

Eljk

Meij;

de Jong;

L Koper

(17 zetels)

(15 zetels)

PvdA

van

Wijnbeek

A. Gielen;

1953

R.

GBZ

P Flieringa; NJ.Janssens

F.

Lindeman; C.SIegers

J.

R. v.d.

F.van Caspel;

Th. van Vilsteren; A. van Marie

4

Nu

Tates

Blom

van Gelder;

G.Versteege:

Weber;J. Koning

W.v.d. Werff; S. Slagveld; J.W.

1

3

4

G.J.BIuijs

A.M. Mol -Van Bellen; PG. van Kuyk

3

Partij v.d Vrijheid

CPN

CDA

VVD
Veer

As; G. ter

Rheineck Leyssius; M.PF. Joustra

zetels)

PvdA

A.J.

D'66

Blom
Inspraak

1949

Kerkman;

A.

I.M.Aukema;WJ.Zoet

AZB
KVP
CH/AR

Lindeman; C.SIegers

van Westerloo-vd Noort,

H.

4

PG. van Kuyk

Ir.

de Leeuw

2007 vervangen doorW. Paap)

2008 overgegaan

in

Sociaal Zandvoort

Methorst; A. van Marie

Landman; R

Flieringa

De definitieve samenstelling van de nieuwe gemeenteraad 2010,
inclusief de

wethouders oosten,

is

deze week bekend geworden.

Gemeente Zandvoort
^Ê
*"*

Swaluéstraat

Postbus

2,

Gemeentelijke publicatie week 14

2,

2040

AA Zandvoort

2010

-

Boulevard Barnaart

-

27,

vergroten van een opslag, ingekomen

30 maart 2010, 2010-074RV.

De
in

week

13

-

van de collegevergadering van

besluitenlijst

De besk.itenhjst

in

is

te zien

bij

en de verdere

13

door het college genomen besluiten

vastgeirteki

zijn in

week

de Centrale

De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen

Let op.

iggen

14

Balie

en op de website.

bii

decentrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens

openingstijden Deze publicatie betekent niet dat u

uw zienswij-

aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken.

ze over deze

bouwplannen

Slechis indien voor deze

Raad verg adering

Da Costastraat

vrijstelling

van het be-

14,

verwijderen asbesthoudend materiaal,

01 april 2010, 2010-0455.

Haltestraat

2 5,

vernieuwen inrolbare overkapping, verzonden

oi april 2010, 2009-240LV.
-

Spoorbuurtstraat (ongenummerd),

De gemeenteraad vergadert dinsdag

Op

13 april.

de agenda

tegen ons voornemen daartoe een zienswijze kenbaar worden

gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van
afzordeil

ijk

vrijstelling

Mocht de vergunning

Beëdiging raadslid

u een bezwaarschrift kunt indienen.

-

Loting

vi

-

Ingekomen stukken en mededelingen

pas dan kunnen belanghebbenden bezwaar indienen.

jste ling

wordt

gepubliceerd. Deze publicatie betekent ook niet dat

-

worden verleend dan

zal dit

of

worden gepubliceerd en

-

Poststraat

zijn,

(ongenummerd), bouw appartementen en maga-

verzonden oi

2009-2igRv2efase.

april 2010,

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen

bij

de Centrale

Balie ter inzage.

Ontwerpbesluit aanvraag kapvergunningen

maart 2010

Kostverl o ren straat 65, één conifeer Leylandii, deze

Coalitieakkoord

-

-

Benoeming wethouders

op de erfgrens en veroorzaakt

-

Winkeltijdenverordening

-

-

Benoeming leidinggevende

-

Reglement van Orde raad 2010

Kostverlorenstraat7, één esdoorn

men

griffie

zijn

betreft isdit

boom

staat

+één Kastanjeboom.de

bo-

van slechte kwaliteit en veroorzaken problemen met

hun wortels, staan op de

de publicatiedatum. U

vermelding van "bezwaar"

2040 AA Zandvoort. Het bezwaar schorst
king van het besluit waartegen het

kunt u een verzoek

erfgrens, zaaknr:20io-ii75

Deze agenda wordt mogelijk aangevuld met de volgend punten:

De hierboven genoemde aaigev aagde kapvergunning(en)
iggei

bi

de Cei't'ale Ba

ie

ter

nzage

.1

ligt/

u.nt deze inzien tijdens

-Onderzoek geloofsbrieven en beëdiging van nieuwe raads eden

openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een termijn

-Onderzoek geloofsbrieven en beroemi'-g i-.ii'jengewone leden

van zes weken na publicatie hun zienswijzen

maken

-

Benoeming

voorzitters, plv. voorzitters en leden

-

Benoeming

raadslid in het werkvoorzieningsschap Zuid Ken-

commiss

es

bij

schriftelijk

2,

2040 AA Zandvoort.

om

20.00 uur

in

meeït

'..:

:

i^:eir:e

zijn tijdens

Centraal

ur.

:i-;t

i'

-i.n

Noodkapvergunning verleend

;.

::„'

ar ItIt.'t

-.--:

-.

.:-\r.

\

jaite. Van

:;.:

1:1

je

van het

riool zijn

de 2

bomen

de Centrale Balie en

tevens

zijn

beroep gaan

wordt tussen 20.00 uur en 22.00 uur

recht,

104.5, ether

FM

dergelijk verzoek

telefoonnummer

-

uuren

17.00

met de Centrale Meldlijn

vrijdag 8.30

(023) 574

-

maandag

16.00 uur.

uitgezonden door

live

in

02 00, óf vul op de

óf stuur een brief naar de

geworden.

Openingstijden Centrale Balie

tegen betaling algemeen beschikbaar. De raadvergadei ing

FM

bij

klachtencooid natc.
instabiel

Belanghebbenden

ben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande besluiten

(kabel

geval va" spoed

.-

de definitieve

de vergadering ook exemplaren beschikbaar

bij

In

Melding of klacht?
Bel

19.30 uur

openngst ;en

ter inzage

2,

beginsel niet de wer-

de raadzaal. De entree

De deuren gaan om

Agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten liggen tijdens

ZFM

de

dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift.

website het digitale formulier
..'t

in

gericht.

Haarlem Een

stuursrecht, Postbus 1621 2003 BR

t/m donderdag 8.30

om

is

een voorlopige voorziening indienen

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 oi 00,

Verzonden besluiten

11:"

is

uw bezwaarschrift met
uw brief

kenbaar

het college van de gemeente Zandvoort, Postbus

nemerland (Paswerk)

vindt u aan het Raadhuisplein.

richt

de rechterbovenhoek van

in

de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Be-

-Aanpassing vergaderrooster

agenda

ze inzien

aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus

overlast, zaaknr: 2010-1719

-Verordening op de commissies van de raad 2010

-.-

U kunt

Belanghebbenden kunnen gedurende

een termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd

verzenddatum van de vergunning. Indien hetgeen vergunning
11

-

De vergadering begint

Bezwaarschriften

tijdens openingstijden.

bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking

agenda

-Vaststellen notulen van 10 en

open. De age''-;j

bouw twee appartemen-

ten, verzonden 01 april 2010, 20io-oo2Rv2efase.

stemmingsplan of bouwverordening kan worden verleend, kan

-Opening

-Vaststellen

-

verzonden

Vergadering college

106,9) en op internet via de

die in

een eerder stadium zienswijzen hebin

de rechtbank te Haarlem, afdeling Bestuurs-

bij

Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen van een

beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een schorsende

Maandag t/m woensdag: 08.30

-

16.00

uur

Donderdag:

08.30

-

20.00

uur

Vrijdag:

08.30

-

12.30

uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u

maar voor een

bepeikt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen

e.d.

werking wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank

gemeentelijke website.

Openingstijden begraafplaats
dat

Uitnodiging openbare vergadering

Op

12 april

vergadert de Wmo-raad over welzijnszaken die van

De vergaderingen van de

Wmoiedere

zijn

voor

maand. Iedereen
komst

bij

te

alle burgers.

is

een voorlopige voorziening heeft bepaald.

onverwijlde spoed kunt u een verzoek

worden gehouden op de tweede maandag van

belang
raad

Wmo-raad

in

van harte uitgenodigd de openbare bijeen-

ning indienen

bij

om

In

geval van

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de
voorlopige voorzieTollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 -18. 00 uur.

de president van de rechtbank te Haarlem. Een

dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te

gaan van een kopie

van het beroepschrift. Voor het indienen van een verzoek

om

voorlopige voorziening wordt griffierecht geheve'-

i-

:.

van de Agatha

vir :~ ::t:t Itti

kerk,

Een afspraak maken met een collegelid doet

wilt spreken.

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen
['t .e -i-:-'~

Collegelid spreken?

telefoonnummer. Daarbij geeft

wonen.

.::

:'::

1

It

:

I:

Grote Krocht 43, en begint

:-i:

om

ii.:.

:

h.h

~~.£

19.30 uur.

Zandvoort
-

Het kan

zijn

u

u via het centrale

aan waarover u het collegelid

dat u eerst naar een vakafdeling

verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Lorentzstraat 30, doorbreken dragende muur, verzonden 26

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen

is

de

maart 20io,20io-oo3Rv.
werkeenheid vergunningverlening op werkdagen telefonisch

Ingekomen vergunm'ngenaanvragen

-Thorbeckstraat

32, vernieuwen,

veranderen en vergroten ramen
bereikbaar tussen 08.30 en

16.

en deuren, verzonden 29 maart 2010. 2010-06 $Lv.

Bouw-, stoop- en reclameaanvragen

-

Oosterparkstraat 50b, plaatsen dakkapellen, ingekomen 26

-Gasthuisplein

9,

veranderen voorpui, verzonden 01

Op zoek naar werk

april 2010,

uur.

wwwwerkeninzandvoort.com.
Voor het vinden of aanbieden van banen

2010-037RV.

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand

00

of aanbieden van vacature?

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van

strand paviljoen, verzonden 30 maart20io, 2010-009RV.

Zandvoort:
-

Boulevard Barnaart (kavel 20), plaatsen seizoensgebonden

en zee, maar vooral dicht

bij

mensen

in

Zandvoort.

MEMORIAL

Ook

dit jaar

VOETBAL

Zondagelftal van SV Zandvoort

langs Zandvoortse strand

neemt afstand van Vogelenzang

de ultraloop ter herinnering aan Jan Knip-

is

penberg langs het Zandvoortse strand gekomen. De loop,

1600 kilometer.

in

de twee jaar georganiseerd.

1976

In

tij-

dens de hittegolf én
liep hij

van Vlaardingen naar Den Helder langs de Noordzeekust,

wordt eens

in 1979
ook de 400 kilometer

De Jan Knippenberg Meeen

is

kwam

de laatste ronde

Jan Knippenberg

Nederlandse

ultra-

loop over 100 Engelse mijlen, circa 161 kilometer.
is

was een

ultra loper,

natuurmens, historicus en

Het

de langste strand loop ter

hij

op 43 uur en 17 minuten,
toentertijd een officieus
wereldrecord.

wereldreiziger die

1995

in

De

al

uit

Na de thee een zelfde
tegen het veel hoger

het vuur wist te slepen. Na een niet

te bijster goede wedstrijd stond er de derde winst van
2-1.

tralopen

in

Vlaardingen. Zaterdag uiter-

18.00 uur moesten

pionier van het ul-

Nederland.

Bij

dames

de

2008,

staat

om

de eerste

in

helft,

Ria

1974 in 18 dagen van
woonplaats Hoek van

die

Engelse mijlen

maar

Boom

belde. Dit

is

keer

liefst 5

was

Zandvoortse goalie hield
voorlopig

zijn

Toch kon ook

PAARDENSPORT

doel schoon.
niet voor-

hij

dat Kevin

Raad

v.d.

11

april

opent

de Naaldenhof

Stal

ontspannen bezig te

is

kan een

stallen

in

Bentveld

zijn

met paarden

in

Ie-

gaan nemen.

kijkje

en merk hoe

fijn

het

is

om

een prachtige

omgeving.

rekening. Een onverwacht

ter te kort

over een redelijk

schot van de oud-prof van

alsnog binnen te schieten.

elftal

be-

schikken en had ook Pieter

grote afstand zorgde

nyvoetbalwedstrijd en een

Keur en bestuurslid Ted

de achtste minuut voor de

'carrousel'waarbij 16 ruiters

Saunier bereid gevonden

1-0.

om

hoofdzakelijk het beste van

proef rijden. Tevens zal er

Keur, die de hele wedstrijd

suurdemonstratie, een po-

aan te treden. Vooral

speelde,

drukkelijk aanwezig. Niet

Het draait

aard allemaal

om

uiter-

het paard

natuurlijk kan er ook

worden gereden.
gratis

Er

worden

kennismakingslessen

alleen stuurde

melijk de
lers

hij

hij

eerste doelpunt voor

al

was dat

in

niet veel.

Vogelenzang echter was ook
bij machte om het spel
maken en zo speelde het

niet

voorna-

te

wat jongere spe-

maartevens nam

al

Zandvoort had

derde

zijn

overwinning binnen.

Zandvoort had daarna

het spel

was weer eens na-

een paardenfluisteraar aan-

wezig

zijn.

tijd

om de gel ijkmaker

Coach Marcel Paap kon weer

op muziek een dressuur-

en

De

bracht.

voor Vogelenzang was ech-

de Naaldenhof

Stal

haar deuren en stallen, voor een middagje open huis.

Bezoek de authentieke

luttel

aantal minuten op de klok

weer terug

dereen die geïnteresseerd

iets

aan te gaan doen maar de

gelopen,

won!

komen

Op zondag

het

het sein voor

om er toch

Vogelenzang

heerst

de spanning met een

Open dag

wor-

gevaarlijk te

aanvoerder Ferry

Buiten die de loop,
ook wel eens over 50

Hij

liep in

in

in

seconden over de afstand

zijn

Holland naar Stockholm,

Helderzijn.

beeld als

goede bedoelingen van
SV Zandvoort maar niet in

vijandige net wist te vinden

enkele estafetteteams

22.00 uur een

Den

genoteerde Geel Wit

(3-3)

en de voorspong verdub-

deed.

in

de rode lantaarn Vogelenzang,

minuten en 27

was de

om

om

Albert Lantink die

twintigtal ultralopers en

lijk

concurrent

dat zaterdag nog een gelijkspel

het seizoen voor onze plaatsgenoten op het scorebord:

win naar,

laatste

was Jan

16 uur, 23

de lopers

doel ontstonden.

een rechtstreekse confrontatie afstand geno-

in

men met de

den. Tot de 73 minuut toen

op 47-jarige leeftijd overleed aan longkanker. Hij

om

atie voor het Vogelen zangse

maandag,

schrijver, tekenaar, denker,

wereld. Afgelopen vrijdag
startten

De zondagvoetballers van SV Zandvoort hebben afgelopen

rond het IJsselmeer. Tijdens

uit

morial (JKM)

-zondag

Jan Knippenberg Memorial

Komende week spelen de
mannen van Paap om 14.00
uur

uit

tegen Geel Wit. De

zaterdagvoetballers, die het

afgelopen inhaalweekend

spel zich voor na mei ij kop de

vrij

waren, spelen zaterdag

het

helftvan de gasten afzonder

om

14.30 uur

zijn

dat er echt gevaarlijke situ-

tegen Overbos.

in

Hoofddorp

gegeven voor mensen met
en zonder rijervaring en het
is

het mogelijk een

maken op één van de
Wilt u meerijden

te

ritje

pony's.

met een

kennismakingsles? Geeft
zich

dan alvast op

SCHOOLVOETBAL
Schoolvoetbaltoernooi komt er weer aan

u

via les-

send staldenaaldenhof.nl.
Maakt u er een heerlijke
middag van en neem vooral

Op maandag

12

en dinsdag

13 april

aanstaande wordt het

jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi afgewerkt.

van 2009, de Ntcolaasschool,

zal

De kampioen

de te kloppen school

Op

beide dagen vanaf 16.00

uur zullen de leerlingen van

de groepen

8,

zowel de meis-

zijn.

jes als

de jongens, van de

StaldeNaaldenhofligtuniek

het paard te gaan zitten,

uw

kinderen mee. U bent

Zandvoortse basisscholen op

midden

uiteraard onder deskundige

tussen 13.30 uur en 17.00

de velden van SV Zandvoort

Opdeopen dag

uur van harte welkom. De

weer hun beste voetbal been-

in

de natuur en dat

de Randstad! Tijdens de

in

open dag kunt

u

een

achter de schermen

en

mag

u

kijkje

nemen

van nabij kennis-

maken met het

begeleiding.
is

er heel

er
tie,

wat

te zien. Zo

is

een voltigedemonstrawaarbij acrobatiek op

toegang

is

gratis. Stal

Naaldenhof, Zuidlaan
Bentveld,

tel.

51

de
in

023-5243959.

paard. U

het paard door de kinderen

Meer informatie vindt

ordt ook uitgenodigd op

getoond wordt, een dres-

www.staldenaaldenhof.nl.

u

op

BS**

tje

voorzetten tot meerdere

eer en glorie van hun eigen
school. Het
tijn

uit

is

een fes-

altijd

waar reikhalzend naar
wordt gekeken. Vooral de

leerlingen die zelf voetballen

willen dat dan aan

'Sporten

is

gezond!'

www.sportinzandvoort.nl

hun

genoten ook laten

zien.

van harte wel kom

om

strijden te

komen

klas-

U bent

de wed-

zien en de

scholieren aan te moedigen.

k

Zandvoortse Courant

AUTOSPORT
Paasraces luiden nationaal autosportseizoen
mooie tweede paasdag. Afgelopen weekend begon het nationale autosportseizoen

tij-

_..,__

_

,

.

,

08 april 2010

•

Zandvoorts sportcafé aftrap

in

30-jarig

zijn

autosportju-

bileum. Hij reed als gast op

maandag

_
dens de Kruidvat Gillette Paasraces op Circuit Park Zandvoort.
.,

14

SPORTTCAFE

Een drogisterijketen en een scheermesjes fabrikant bezorgden 22.000 toeschouwers een

,

nummer

•

met het toepasse-

Ford-races
lijke sta

detwee Formule

in

van Nationale Sportweek
De bekende radioverslaggever Andy Houtkamp van het

NOS-programma Langs De

Zandvoort. De avond, die

WTCC

Naast Euser vierde

Tom

coureur

Lijn zal

op vrijdagavond

het Zandvoorts sportcafé presenteren

rtnummerqo.

vormt de

start

live

in

in

16 april

Wapen van

Het

op ZFM te beluisteren

van de Nationale Sportweek

zal zijn,

Zandvoort.

Coronel tijdens

het Paasweekeinde ook een

jubileum

de autosport.

in

maakte 20

Hij

jaar geleden zijn

racedebuut op Circuit Park
Zandvoort. Daarnaast vierde
hij

met

zijn

tweelingbroer

Tim op Paasmaandag ook
nog eens hun 37e verjaardag.
De beide broers zijn naast hun
eigen raceactiviteiten ook actief als

Zaterdag waren er

al

In

mooie races te

de

zien, zoals

HTC Dutch GT4 en de Argos

Suprème Toerwagen
Cup.

Diesel

het eerste geval

In

was
met

het

Duncan Huisman

zijn

BMW deoverwinningwist

op te eisen en

die

de 50 minuten durende

Michael Bleekemolen

als

hoofdrace ging de overwin-

tweede. De tweede wedstrijd

ning naar Phil Bastiaans en

werd gewonnen door Pim van

mocht GT4-debutantMatth ijs
Harkema,

de Porsche,

in

hem

vergezellen naar het podium.

Riet,

voor Sheila Verschuur

Braams

BMW

Toerwagen

als eer-

in

de Argos Suprème
Diesel

die de zege bin-

volgd door de alleen rijdende

den de Porsche dubbelzege,

Apeldoornerwerd

Rus Lev

bestraft.

gevolgd door Huisman en
Ricardo van der Ende

GT4C ham pions hip kende

in

de

BMWM3.

Dissonant

in

het

programma
Fords.

Het

startveld kende slechts zes

eerste race

een stroef begin.

kreeg

Hij

Swift
in

de race van zaterdag een

de Formido

in

Cup op

naam, ge-

zijn

volgd door Mart h de Graaf en

drive-through-penalty. Toch
racewist

nog tweede worden. De

zijn

team te

der Kolk.

rs

werkten. De regeltjes werden
strikt

of de actie

hij

ook echt kon. Op

overwinning en
nogal

al-

hij

weg naarde
het zicht

in

was daar

van de finish het

hij

hij

een straf omdat

ik in

de

genoegen

rnet de

plaats.
hij

dan heb

ik

In

plaats, die

op

beurt de derde race won.

Op de tweede plaats kwamen Bleekemolen/ van der

(soft bal) aan. In het

bij

die vrijdag 17 april officieel

van start gaat. Dit lande-

sportevenement heeft

lijke

alsvoornaamstedoelvia het

Ham

promoten van sport en be-

tweede

wegen desportemancipatie

uurwordt ingegaan op het

in

Nederland te vergroten.

belang van schoolsport en

Ook de Zandvoortse

komt Marike Kramer vertellen over ouderensport in

verenigingen kunnen tijdens

naars van de race zaterdag,

Verschuur/Braams.

Zandvoort. Tot

ontplooien

Kolk.

Derde werden de win-

slot

schuiven

namens SV Zandvoort

de derde race werd Jack

De volgende races

Profile Tyrecenter Pinkster-

De Brabantse routiniervierde

races op 22 en 24 mei op

Na afloop verklaarde

dat de wedstrijd leid ing die

als

derde

in

de

mee

de beste debutant

in

de

voor-

In

de eerste race van de

niet stilstaan," al-

Renault Clio Cup

dus Bleekemolen. Bovendien
ces voor het
zich

race

aan de manier

team

was

er suc-

deze

week

nis te laten

inleveren.

De

sport-

extra initiatieven

om mensen

ken-

maken met hun

il

sportaanbod.www.nationalesportweek.nl

tijdens het

Paasweekeinde

Circuit Park Zandvoort.
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Fin.
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diensten
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Auto bed rijf Za dvoort

vlijden
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5ea Optie

Bjzzzz Halte

Servtinel

Café

St.

ning van Sheila Verschuur en

Café Oomstee

Fier

Alarm

bv.

Viering Nationale

Feestdage"

Iö".."-.y

CenseenvanL

Uitvaartcentrum Haar

van der Sloot. Tussen de bei-

Circus Zandvoc
ClubNautrque

Versteege'5 Uzei 'ünde

de dames eindigde routinier

Dorsman Assu antien

VanVessemS<

de derde plaats van Sandra

werd overigens
Ph

Hans Hogendoorn en

Landmacht, met de overwin-

Corvette motor-

gewonnen door

zitter

trainer Pieter Keur aan. Het

Bertram

de deuropen deed. "Raceauto's

zijn

de

Administratiekantoor

men. Zand voorter Den nis van

klasse.

vermogen moest

zijn

zegetoch zou hebben afgeno-

safetycardie ineens stopte en

hij

zijn

behaalde twee derde plaatsen.

ook wel nog

te merken." Hij doelde op

stoorde

Pieter Schothorst

op de tweede

Swinkels tweede. Cor Euser

de tweede race en was daar-

tweede

met

winnaar noemen.

gratis

Nationale Sportweek
Het Zandvoorts sportcafé
vormt de aftrap voor de zevende Nationale 5portweek,

Ik

maar

opdewedstrijdleidingwataan

waarop

keren

uiteindelijk

zich

nam

naar zulk soort f uti li-

de taar eindigde

kunnen

en Miranda van der

vijf

is

wonen.

te

uit-

deelnemers inhaalde.

race overal op de wereld,

tertjes

lenten Katinka Becker (judo)

Morien/Dennis de Groot

zodat er toen nog maar

de eer

loopronde van de kwalificatie

ik kij k

Daardoor mochten Ronald

niet van start ging,

tweede

toch aan Schreurs en
behoorlijk boos over: "Ik krijg

als

Zandvoort. Vervolgens
schuiven de jeugdige
Zandvoortse topsportta-

Dongen

programma duurt van 20.00
tot 22.00 uur en

toegepast. Vooral

Jeroen Bleekemolen

drie

Sportservice Heemstede-

al-

was de ma nier waarop

leen

reed niet volgens het boekje.

door Rogier Jongejans, beide

de Hugenholtzbocht,

auto

zijn

naarVolkswagen-

leek de zege

coureurJeroen Diktegaan,

kort

leen twijfelde

nog aan

start

de derde

tegenstander

hij zijn

omdat de
in

monteurs van

in

te verse halken

de tweede

In

Op paasmaandag

en de equipe

race Zandvoorter Jan Paul van

straf

Peter Sch reu

kreeg de kampioen

voorde

wagens, waarbij

wagens overbleven. De eerste
twee races werden gewonnen

Marcel Dekker.
kon Frankenhout uiteindelijk

man

Houtkamp ontvangt verschillende mensen uit de
Zandvoortse sportwereld,
waaronder Sportwethouder
GertToonen.Wim Buchel namens Sportraad Zandvoort
en Steffen van der Pol van

Fr ied

Jeroen Bleekemolen/Petervan

waren de Formule

Niels Langeveld schreef de

Frankenhout

lan-

ge wedstrijd op zaterdag, ge-

voortitelverdedigeren Porsche
rijder Christiaan

Cup de

maar een

actie van de

ste over de finish,

wat onbesuisde

nenhaalden.

Het

de

wonnen

Verschuur en Braams met hun

en Ad die van de Ven. Van de

Ferdinand Kool completeer-

waren het Frans Verschuur en
Luc

in

Formido Swift Cup.

Zoals eerder vermeld

Ven kwam weliswaar

Christiaan Frankenhout en

de diesels

bij

teameigenaars

een paar
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Gasthuisplein 8
Dit leuke

charmante huisje

gebouwd

in

1900 en

ligt

is

in

1

2 slaapkamers

liefst

•

Woonkamer met deur

naar woonkeuken

Badkamer met ligbad/douche

•

N'odtTie bac^d'-ie

De ruime schuur biedt vele (hobby) mogelijkheden!

•

Gehele begane grond

•

Besloten patio op het zuiden

•

Doorkijkje

•

Gebruiksoppervlak

Vraagprijs:

€

ca.

87

m

7

1

rre: o.a. ligbac
v.v.

vloerveiwarming

Achtertuin op het noordwesten en achterom
•

Gebruiksoppervlak ca.
Percee lo ppervla kte

(exd. schuur)

163m !

277m 7

kamer hoekappartement

is

Van Galenstraat 216
knus en compact

1

super uitz'ch:

witte

ovc

de onderbouw

in

de hoek

2* woning

Voorzien van dubbele beglazing en kunststof kozijnen

Gebruiksoppervlakte

Vraagprijs:

€

toilet

ca.

37

lït

Dakopbouw

2'""

verdieping

•

4 slaapkamers

•

Oprit en ruime garage

•

Rustige

•

Duinen, strand en centrum bevinden zich op loopafstand

•

Gebruiksopp.

met schuur en

ca.

1

€

27 m', perceelopp. 576

m7

,

inhoud

ca.

494 m J

j»

489.000,-

In

5 minuten bent u al in het centrum

Prachtig uitzicht

of op het strand, alle voorzieningen zijn binnen handbereik

en het

Even^ej^j^jjè^koop
Pte ca. 70

is

heerlijk

wonen tussen de duinen en de

•

Zandvoort zuid, gewilde woonomgeving

•

De woning

•

Gebruiksoppervlak ca.

•

Perceeloppervlak 281

is

Vraagprijs:€ 224.500,-

i&

zee!

gedateerd
1

00

2

137.500,-

vliering

woonomgeving

Woonkamer, woot
2 slaapk;

Ideaal voor starters of als

met

aan de achterzijde uitgebouwd

staande stenen schuur.

boulevard, strand en zee

badkamer met douche, wastafel en

slaapkamer, berging

om

•

is

inbouwapparatuur

v.v.

Mr. Troelstrastraat 23
he*

Het complex beschikt over een

Centrum

Open keuken

Op steenworp afstand van beschermd natuurgebied gelegen
woning met 4 slaapkamers, een diepe zonnige achtertuin van
ca. 28 meter op het zuidwesten met achterom en een vrij-

Op de 4 e etage en tevens hoogste verdiepingj)
appartement met zonnig balkon op

Open keuken,

De begane grond

•

Vraagprijs:

noemen!
Woonkamer met

•

250.000,-

De Favaugeplein 21/18
Dit leuke 2

te

en schuifpui naar achtertuin

Luxe woonkeuken, bijkeuken met aansluiting wasmachine/droger

•

de Swaluëstraat

zuid

4 slaapkamers.

•

in

in Zandvoord
op het noordwesten.

royale zonnige achtertuin

kap woning met garage heeft

maar

Woonkamer met haard

•

Ruime uitgebouwde hoekwoning

Deze aantrekkelijke 2 onder

I

aan een gezellig plein midden

het historische centrum van Zandvoort.

m!

m2

Vraagprijs:€ 300.000,-

(zonder schuur)

&

6 e jaargang

15

•

week 15
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Het wekelijkse nieuwsblad

Courant

voor Zandvoort en Bentveld

www.zandvoortsecourant.nl

A Cl

-JPORT

LTUUR

Van bomschuit
in

Scholieren

gloeilamp

strijden

tot schel penkar

/=

College nog niet

Indrukwekkende

compleet geïnstalleerd
•

Vezelwit, wii niet de

•

Ongebakken boeren

€ 2,50

ingrediënten van bruin

€ 2,50

pistolets H stuks voor

Actie
•

week

de stemming voor de nieuwe wethouders staakten de stemmen voor de

wethouderskandidaat van de VVD, Wilfred Tates. Omdat

16:

tentoonstelling

Afgelopen dinsdag vond de eerste raadsvergadering van de nieuwe gemeenteraad
plaats. Tijdens

partijgenoot Ellen Verheij

zijn

om

voetbalprijs

De

belangstelling voor de vernissage van de nieuwe ten-

toonstelling van het Zandvoorts
dig.

museum was niet uitbun-

Des te groter was de indruk die de kunstwerken van

Poesta brood, donker volkoren

€ 1.25
€ 3.25

zonder hele korrel
• 4

roomboter croissants

onlangs van een dochter was bevallen, kon

stem tekort

om

direct in het college te

zij

niet

aanwezig

zijn

en

kwam

Tates één

de drie Duitse kunstenaars op de bezoekers maakten. Una-

niem was men

worden gekozen.

er over

eens dat de werken en het thema

Slap ook eens binnen voer een

'synoniem voor vervol ging' veel stof tot nadenken geeft.

lekker belegd broodje mei één

van onze heerlijke ambachtelijke
salades en een lekker kopje kotfie

r

TP c lBUCBITJ
ase e

>JC

i

i

Zondag 18

april

2010

Koorconcert Sine Nomine
o.l.v.

Paul Valk.

Locxl;*:p!vtë:ranic»irs-:k,

Kerkplein I
Aanvang: 15,00 uur
(kei-kopen: 14. 30

uw)

www.classicconcerts.nl
door Nel Kerkman
Bij

aanvang van de vergade-

ring
lid

werd het enige raads-

dat nog niet ingezworen

was, VVD'er Jerry Kramer,

door de burgemeester geïnstalleerd.

dens de

Auto Strijder
Zandvoort
www.autostrijder.nl

LQSBBSS
Tates nog
niet

gekozen

Kramer was tijvan de

installatie

hij

nu pas geïnstalleerd kon

worden. Na deze handeling

Niet alleen de schilderkunst

van Michael Weber over de
vervolging van de Joden

beide kandidaten ervoor ko-

traal

dementen en een motie in
werden

te dienen. Alle drie

van

tafel

geveegd.

zen

Nieuw

college

om

hun wethoudersze-

nemen

kenzijn zeer verhelderend en

omdat

Voor de kandidaten van het

leed schipbreuk.

was dan ook

verbazingwekkend dat

zijn

geheel tegenstemde,
het alleen

in

al

maar omdat

het akkoord nog uitgewerkt
dient te worden. Zowel Virgil

Bawits (GL)

als

Robbert de

Vries (D66)

waren dat van

mening. Later zullen

zij

be-

teksten naast de kunstwer-

serie

geven het thema goed weer.

omdat het over personen
gaat. De nieuwe coalitie was
met negen zetels vertegenwoordigd en dat zou ruim
voldoende moeten zijn voor
Tates om zonder problemen
direct gekozen te worden,
uitde stemming bleek dat er
maar acht van de negen coalitiegenoten voorde liberale
kopman hadden gestemd.

een meerderheid van

10 zetels. Het

in

lijdensweg van Jezus Christus

VVD, het CDA, de PvdA en

wordt gestemd. Dit

kunstwerken

Duitse stad Witten staat cen-

Ook de

de raad op te zeggen werd

biljetten

stem-

de tentoonstelling.

de Bahnhofstrasse van de

van Cornelius Rinnen met de

coalitieakkoord tussen de

er via

de 4 schilderijen
één kunstwerk

vormenvan Michael Strogies,
met videoafbeeldingen
(2009) van de demonstratie waar de Iranese student
Neda vermoord wordt, heftig
te noemen. De begeleidende

in

en die voor

tels in te

schrijft

voordat

zijn

die eigenlijk

Andor Sandbergen

velijk

kon de raad zich buigen over

SZ,

Verder

en de PvdA, respectie-

geen vuiltje aan de lucht.
Sandbergen kreeg 13 stemmen en Toonen 11. Omdat de

als eerste in

het onlangs ondertekende

was

hem niet!'

CDA

en Gert Toonen, was er

om

De procedure die moest leiden tot een nieuwe college

uiteindelijk de oppositie

nee ze willen

mee
deze

raadsperiode twee amen-

raad op vakantie waardoor

niet

'Wordt ie het wei, of wordt
ie het niet? Ja hij komt,

kijken of zij constructief

kunnen werken. GBZ had 'de
eer'

ertoch een college gevormd,
zij

het dat het niet compleet

werden door Meijer
ngezworen."De procedure
s nu als volgt. De eerstkos. zij

mende raadsvergadering
zal er

Dat

heid

weer gestemd worden.

is

wettelijk vastgelegd
er nu

is",

geen meerder-

legde voorzitter bur-

gemeester Niek Meijer

uit.

Een poging van Toonen

om

een tweede stemronde

als-

nog deze avond

uit

te voeren

grijpt je

aan en

zijn schilderij

waarop het lot van de DDR
wordt uitgebeeld raakt je.

Controle hondenbelasting

gaat van

start!

Gemeente Zandvoort
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PietWillemse

van het

Lieve Papa

7
57 ®

Jan Brand

twee

Al

jaar uit het oog,

Maar nog geen dag

echtgen ootvanAggi

29 maart 1949

9 april

2010
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mis
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het hart

uit

je zo..
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Hooc

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

,nd en Ingrid
Erice

Omdat

Patricia

u voor kwaliteit kiest!

VD

zjI

plaatsvinden op c onderdag 15 april

weg2-6 te Driehuis
Aansluitend

er

is

n
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MA

19

03.05
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Verzorging van overledene

U
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Dag en nacht bereikbaar
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BEACH CLUB

vanhetcremato
Evert H. Schweitzer
Voor een

DANKBETUIGING

stijlvol!?

ci\

TIEN

verzorgde uitvaart

IENSTEN

Iedere dag

familie

Protestantse gem. Zandvoort
io.oo uur

ds. mr. J.W.

Verwijs

RK Parochie

St.

ontbijt,

lunch en diner

VERNIEUWDE BEACHHOUSE

www.kerkzandvoort.nl

Annie Grol

geopend voor

IETS TE VIEREN?
DAT KAN IN ONS

KOMENDE ZONDAG

danken wij u hartelijk
voor de lieve woorden, mooie bloemen en
uw aanwezigheid bij de uitvaart van onze

Namens de

T

Hooc

E

04.56

01.14

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

de ontvangkamer

Laag

00.50

Ib

-Persoonlijke aandacht

(Velsen).

gelegenheid ot condoleren

Hooc

15

~ Begeleiding voor nabestaanden

-

Zandvoort

De crematieplechtigheid

om 13.30 uur in crematorium Westerveld, Du

A

DO

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart

Reinwardtstraatl2

2041

Laag

W

1-

VR

APRI L

Aggi
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Agatha

voor info en reserveringen: 02 3-571 32 00
www.beachclubhen.nl

10.30 uur Mevr. M. Wassenaar

www.aap-parochies.nl

Samen met u hebben wij op een mooie
manier afscheid van haar kunnen nemen.

RK Parochie Antonius

&

Paulus

10.30 uur Mevr. C. van Ogtrop

BURGERLIJKE STAND
3
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Geboren:
Luja

i

n,

dochter va mSenhaji, Al en: Belhadj,
i

Sinds 1992

uw

en:

uzz

r

Welkom terug, Diaan!

Laïla.

Amber, dochter van: Klepper, Remco Arnoldus

Elise

1
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uitvaartondernemer

in

Zandvoort.

Riemeijer.Catharina.

Moos

Loeka Benito, zoon van: Bernhard, Heinrich Wilhelm

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort

en: de Groot, Elinda Maria Oertje.

Kam

il,

zoon van:Gutowski Tomasz5ylwesteren:Gutowska,

2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.

Tollensstraat 67,

r

Joanna Teresa.
Anastasia Aga pi, dochter van: Meijer, Ja cob Willem Dominicus
en:

Anagnostopoulou,

BS

Eleni.

-'^^jr

v

Roos Mary, dochter van: Poster, Egbertus Johannes en:

}e zaalvoetbal™ aatjes

Vostermans, DaphneJosephina Francisca.

Ondertrouwd:
Franssen,Gerrit Hendrik en Laan, Barbara Nicoletta.

Overleden

Iets te

oud 72 jaar.

(ver)kopen?

van den Berg, Marinus, oud 74jaar.
van Eldikgeb.

Visser,

Dina Catharina.oud 83

jaar.

Halderman geb. van den Bergjohanna Cornelia Maria, oud

90 jaar.

KW

Parklaan 36,2011
Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.

nhaarlem.nl

:

Alderlieste, Tjeert,

www.uzn-nederland.nl

Uitvaartcentrum Haarlem

Plaats een Zandkorrel

nummer

Zandvoortse Courant

Fietsknooppuntenroute

Jerry

15

15

•

april 2010

Kramer met de dood bedreigd
Volgens

Omdat VVV Nederland
alle regio

VVV's

umfietsroutes

moment om
dat

is

in

dit jaar 125 jaar bestaat

Nederland
Dit

uit.

dit

brengen

voorjaar speciale jubile-

was voor VVV Zandvoort het

ideale

een fietsknooppuntenroute te ontwikkelen en

Een aantal weken geleden

maar

mer

gelukt!

is

het Zandvoortse VVD-raadslid

Kramer telefonisch met de dood bedreigd. De Zand-

Jerry
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Zandvoorteen discus-

moeten maken. Want

is

uw

woorden

gaan over

zal

II

sie los

www.

Brinck

parkeren. Deze

'verdeeldheid' en 'wantrou-

WO

ondanks dat het thema

via

14.00 uur

u gratis

mei

denkingen bevrijding van de
juist in

TV wedstrijd en

kunt

5

de mogelijkheid

her-

is

april

in

Hu Is verwoordde

komende

uitgekomen.

realiseren

legde de kunstenaar de sym-

komstwoord het onderwerp

in

de mooiste schilderijen van

met

het zicht op de

op zondag 25
bij Nieuw

heel gratis, zelfs

een poppentheater

de Oranje Nassau school te

Daarom

oorlog.

van de tentoonstelling. "Met

om

Unicum op de

om

kunst.

de nabijheid van een van

nu goed of fout was

Museumbeheerder Sabine
ha ar wel-

dy's Passion

De grote wens van Wendy
Jacobs en Maaike Cappel

In

thema

Gewonnen

een gesprek op gang

waarbij iedereen zeergeraakt

was over de getoonde

ling al

in

april 2010

15

•

OOG en OOR

h&E BADPLAATS DOOR

de

bij

Met onze

we u tonen
de

Met

de

in

Stationsstraat als gast

familie Koper.

Moeilijk

15

- p>8"

in

Nood

plaats.

Mensen

U kunt dan

van 10.00 tot 12.00 uur

uw

spulletjes

aangeboden

alsmede antiek, curiosa,

De toegang tot de
markt is gratis. Aan de bar

etc.

zijn

de gehele dag

koffie,

drankjes en broodjes verkrijgbaar.

wO

*

INTERNET VERKOOP

HDak
DAK
i"

-

BIJ

OPBO

Amsterdam
Zandvoort

LOOD

EN ZINKWERK

-

NIEUWE VANAFPRIJS:
€ 289.000,= K.K.

Goot vernieuwing en reparatie

dakbedekkingen

Pannendaken
Shingle daken

Koper eii:

';. e:~'

Loodii'erki-

:'.

Haneiwater

Zinken enkopeien daken

•&

Ook. voor

Dakisolatie

:

afr.'ocren

uw

rafcteristieke

onderhoud

S!or<use.hade en

Dakterrassen

heren

Hogeweg, heeft o
iamers,2badkamei
e

schilderwerken

voor-enachterti

Voor

ai

uw voorkomende

dakwerkzaait:)ieiien

Garantie 10 jaar op materiaal en uitvoering
Bel voor vrij blij vende

of dak advies

offert,-

grond
Tel:

023-573 1390

{circa

n groot stuk

200

mogelijkheden zorgt! Authentieke
aanwezig o.a, in het

Fax: 023-573 1393

details zijn volop

hoge plafond. Het

is

gelegen op loop-

afstand van het centrum, het strand

en de duinen.

o:

Cfti

APK

Onderhoud en

in -

EXTRA KIJKDAGEN:
Donderdag 21 april

en verkoop

Karim en

F.

023-5733793

E.

CD

perceel

Zaterdag 24

as. van 19:30 tot 20:30 uur

april a.s.

van n.00 tot 13.00 uur

Mo

Zandvoort

306 m';

Zievoordigitaleplattegrondenermeerinformatieww-

merken

www.autob edrij fka hm o.nl
Curiestraat 10, 2041

woonhuis verdient

UNIEKE KANS: Internetverkoop bij opbod vrijdag 7 m
Woonhuis centraal gelegen met 3 mime slaapkamer
Een object met mogelijkheden, renovatie is gewenst

Woon oppervlakte ca. 150 m',

reparatie alle

Occasions

Dit

T.

/£{ GREEVEN

Louis Davidsstraat 15

2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

023-5733792

autobedrijfkarimo@planet.nl

^

7

'^toerkoop

Laurel&Hardy

Zonvaart
proudly presents

VROEGBOEKKORTING GEMIST?
Geen nood!

DE LAATSTE

zomer bonusvoordelen
en de wintersportvroegboektarieven.

Profiteer nu alsnog van de vele

BAR BATTLE 2010

Extra voor Toerkoop Zonvaart cliënten:

Team ZFM

UIC korting

Joyce Vastenhouw
Maurice Mulder

Uw

v.d. Beek
Joop van Nes
*

De zingende bardame, de beroerdste barkeeper van
Kennemerland en de beste muziek die er ooit gemaakt

vanaf 20.00 uur

uw Zandvoortpas

*

specialist in

vraag naar de voorwaarden

Kom
is!

langs

bij

Grote Krocht

Toerkoop Zonvaart,
21,

of surf naar www.zonvaart.nl

Wekelijks veel interessante aanbiedingen
Vraag nu

EUR 25,-

maatwerk-cruises-golf reizen-camperhuurstedentrips-exotische reizen etc.

Met:

april

45,--

Bent U (nog) niet in het bezit van een kortingspas?
Dan ontvangt U bij boeking de ZandvoortPas Gratis!!!

Pascal

Donderdag 22

EUR

ZandvoortPaskorting

met:

met uw ZandvoortPas

2010 aan! Kijk snel op pagina

12

en

13

nummer

Zandvoortse Courant

Ook

dit jaar

weer

wordt het

culinair genieten!

Afgelopen weekend werd de uitslag van de Paaspuzzel van

Bar Battle-

15

organisatie van

J&K

Culinair

2009

is

druk bezig

om

deze zomer weer een fantastisch evenement te realiseren.
In

het weekend van 20,

plein zich

en 22 augustus

21

zal

weken opgelost kon worden, bekend gemaakt. Opvallend
was de derde

prijs

van de pas 7-jarige Tisja

•

april 2010

15

11e

ronde:

MysteryTeam

2

in

de Klikspaan. Aanvang 20.00 uur

de Zandvoortse Courant, die gedurende de afgelopen drie

De

15

EVENEMENTEN AGENDA

Uitslag Paaspuzzel

Open dag Fotokring

17

-Jaarlijkse expositie van

Fotokring Zandvoort. Bibliotheek, 10.00-14.00 uur

Lijnzaat.

het Gasthuis-

weer vullen met pagodetenten, waar bezoekers

18

Kerkpleinconcert- Koorconcert SineNomine.

18

American Sunday-

18

Jazz café-

22

Bar Battle -12e ronde: MysteryTeam

24

Mojito by Night!

Protestantse kerk, aanvang 14.3 o uur

goed kunnen doen aan

zich te

het lekkers dat de onder-

al

nemers van Zandvoort zullen voorschotelen.

Omdat

is,

uitnodiging hebben ontvan-

weekend

gen maar wel graag willen

jaarlijks terugkeert, zal het

deelnemen aan Culinair
Zandvoort, kunnen even

het de bedoeling

dat dit smakelijke

vanaf nu de

naam

Culinair

Zandvoort dragen. Iedereen

een e-mail sturen naar cu-

Zandvoort en omstreken

linair@janssenenkooy.nl.

in

zal

dan begrijpen wat

gaatgebeuren

in

er

Zandvoort.

De organisatie kijkt al likkebaardend uit naar een ge-

Dan zal per omgaande alle
informatie voor deelname
worden toegestuurd,

die

Deslagzindiegevormdmoest

een gourmetschotel van

worden uitdeletters

slagerij

Marcel Horneman,

Voor

Hartman

in

dead-

vertenties van de afgelopen

weken was: Met Pasen

vieren Christenen dat Jezus
uit

ZandVOOrt

een hapje en een drankje.

de dood

is

opgestaan. Uit

de vele goede inzendingen
werden drie winnaars geloot. Mevrouw T. Dorst won

nog geen

kilo

T.

24

reiken.

Aan de hand hiervan

maken

wij

zeven jaar geleden

uit

allernieuwste apparatuur, heerlijke douches, een sauna en

een zonnebank. Samen met
heeft eigenaar Hans Jansen

400
als

zijn

met Healthclub Zandvoort

in2 fitnessruimte gecreëerd,

waar je zowel individueel

een schema.dat

in

prijs,

een chocolade

Willemsen, was voor de pas

'Slim Bellies'

Sinds

Bij

beschikt

kort

Healthclub

als

de

enige

in

'Slim Bellies'.

Deze revolutio-

naire gordel

met twee druk-

het oudste

maar

liefst 86...

Healthclub Zandvoort biedt

ruime mogelijkheid

worden aan het uithoudings-

de buikzone

Het resultaat

is

wij graag wil-

wil be-

in

drie horeca-

dancing Fame,

trai-

leuke,

als

Na afloop van

buiten.

de trainingen kan
heerlijk kopje

men een

koffie/thee

maken

grote aanbod aan

Hans dat

zij

in

Haarlem

De

'Soul Brothers', een ini-

tiatiefvan een aantal soulliefhebbers, zeg

maar

lief-

Casino Zandvoort
beren
zet,

om

zal

pro-

de hoogste om-

om

het criterium

de

in

'gok-

binnen vier weken gemiddeld

de inmiddels langstlopende

een schitterende avond van.

damessportschool.

Gestoken

6,5

cm buikomvang wordt
die

doorbloeding

toegenomen

uit

de buik naar

de spieren gestuurd, waar het

len

omdat

in

ingeluid.

Bar Battle te winnen,

cardiotoestellen kan gewerkt

weten wat men

werd

wacht te slepen. Wij

En een ieder

de eerste keer een intake

laatste ronde

hebbers van de beroemde

versterken. Hans

bij

het eerste van drie mysterieteams actief

Motown

waarop in groepsverband
onder opzwepende muziek
de koolhydraten worden
verbrand; met behulpvan de

gesprek,

in laatste fase

tussen lekenteams

Beautyline Haarlem bezitten,

als

"Vanzelfsprekend houden wij

strijd

40 minuten, zorgt ervoor dat

het boven- en onderlichaam
uit:

de

een groot succes. Afgelopen donderdag was

aan het Klein Heiligland

krachttoestellen de spieren

legt

is

conditietraining gedurende

men ovens

in

Battle,

bedrijven,

een persoon-

programma met

sportdranken. Tot slot meldt

verloren. Het plaatselijke vet

en heupspie-

lijk

het gebruik van de Slim Belly

wordt door

bil-

ner. Hij biedt je

uit het

vermogen en het verstevigen
hetgebruikvan de

Zeepkistenrace

Healthclub Zandvoort

van een Allpro personal

drinken, of een keuze

combinatie meteen matige

Museum,

Krocht, 10.00 -16.00 uur

kan ook gebruik gemaakt
worden van de expertise

keren elastischerwordt.maar

van de been-,
ren, terwijl

30

waarmee de

dat niet alleen de huid strak-

aan apparatuur. Zo beschikt
spinningfietsen,

abonne-

uitdagende en verrassende

in

Koninginnedag

De Bar

oefeningen, zowel binnen

in

het Zandvoorts

Rommelmarkt- De

30

79,60 en staan

lichaam

doorbloeding

een

€

kamers heeft een masserend
laat het

in

25

VW Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

losvan de verschillende, zeer

menten.

extra vet verbranden door de

14 jaar en

bedragen

redelijk geprijsde,

te activeren.

is

3 in

Riche,

bij

boden door Chocoladehuis

aangepast."

effect en

lid

Dansfeest

Genealogie inloopochtend- Familiestamboom
uitzoeken

aange-

ei

7-jarige Tisja Lijnzaat.

de loop van de weken wordt

Zandvoort over een aantal

Het jongste

-

bij

partner Monique Biesot

onder professionele leiding onbeperkt kunt trainen.

aanvang 16.30 uu

Aanvang 20.00 uur

Bar Battle

een oude

is

Hardy.

café Alex,

10.00-13.00 uur

lag een

Hollandse kaas klaar

Kaashuis Tromp en de derde

Healthclub Zandvoort
garage een hypermoderne sportschool gebouwd met de

Direct achter het strand

&

Zandvoort

Circuit Park

5 in

20.00-01.30 uur

drie

weldigweekenden hoopt u
allen tegen te komen met

Ondernemers

Laurel

SPOOR

brandstof wordt gebruikt.

weet dat

het,

op

liposuctie na, bijzonder lastig
is

om

plaatselijk af te slanken.

sound, maakten er

in

kostuums

uit

de jaren zestig/zeventig die
Healthclub Zandvoort, Burg.

van Fenemaplein

27,

Zand-

is zeven dagen
per
week geopend: ma. t/m za.
van 09.00 tot 22.00 uur

voort

(vr.

21.00 uur) en zondags

kenmerkend zijn voor de beroemde muziekstal, maakten

in

Laurel

zijn

deze aflevering

Battle van dit winterseizoen

&

,

dan

zal

ZFM Zandvoort

een team van

werd hogelijk gewaardeerd.
De op een na laatste Bar
is vanavond in De Klikspaan,
waar een team van Holland

zandvoort.nl

22 april

de muziek die daarbij hoort,

Tel.

5735112.

maar gaat u dat zelf
aanschouwen vanaf 20.00
uur. De laatste Bar Battle is
lukken

zeer een echt feest van. Ook

www.healthclub-

van 10.00 tot 14.00 uur.

De kosten voor het gebruik
van twaalf keer de Slim Belly

de

ken' erop dat het ze niet zal

opwachting maken. Na
zal

bekend

worden gemaakt welk team
de hoofdprijs, een weekendarrangement in Sunparks, in
de wacht heeft gesleept.

J>

Pesce

Rgï*i^ia^

FTP SfO

B'hnrimgnn ,1 t»l*Jor

nrsgeïakkoavii, terwijl u wacht,
l:r-

is

JARIG & dat

I

zul je

weten! Vier

'.oam-ji terra*

ook La 4b rwinbvttr!

mee & PROFITEER!

mo
VBO,o
[O MAKELAAR
Bespaar op

uw makelaar door samenwerking!

Vaste courtage
Kijk

€ 695,00

voor meer info op www.trendmark.nl
of bel Mark Grote

023-573

47"

SPECIALE AANBIEDINGEN VAN BALMAIN HAIR
lurende een avond van twee uur kunt u de collectie bekijken, aanbrengen

n

hoe u uw haar kunt opsteken of een volume in het haar kan aanbrengen.
Ook extensions een treatment of volume behandeling.
Bent u geïnteresseerd en wilt u eens zien hoe het gaat, dan kunt u
ons bellen om voor deze avond een afspraak te maken.

Woensdag 28 april a.s. tussen 19.00 en 21 .00 uur
Bel snel want VOL = VOL!!! Tel.: 023-57301 72
Lavogue Coiffures www.lavogue-zandvoort.nl
• Haltestraat 22, 2042 LM Zandvoort • Tel.: 023 5730172
zijn geopend van dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.30 uur.
Donderdag van 09.00 uur tot 21.00 uur. Op zaterdag van 08.30 tot 15.00 uur.

Bij

-

Dames + heren
Wij

"Sporten houdt de geest jong en het lichaam vitaal"

www.sportinzandvoort.nl

Sportraad Zandv-oort

nummer

Zandvoortse Courant

Toekomst van de Zandvoortse watertoren nog steeds onzeker

15

april 2010

15

•

COLUMN
POLTIEK

Tegenwoordig ben
je leven.

Ze

is

je als 59-jarige

Voor de watertoren

(1951)

nog lang

niet afgeschreven en sta je in de kracht

van

de toekomst er echter somber

uit.

van Zandvoort

ziet

het twistpunt geworden tussen gemeente, projectontwikkelaars en bewoners. Een

echte metamorfose

zit

er

nog

niet in.

gemeente noo
laten horen wat ze wél w
maar wel wat ze niet wil.

toren staat op de

Verder heeft de gemeente

telijke

bewust de toren verkocht

kan niet zomaar gesloopt

raadszaal

om samen met

(her)

worden. Overigens wordt

eerste raadsvergadering na de

ontwikkelingte realiseren en

de conditie van het gebouw

ve 'kiezingen. De beoogde wet-

de grondwaarde die

er niet beter op. Misschien

heeft de

ons de

project ontstaat

het

bij

op 50-50%

nieuwe watertoren

terwijl

wel de afspraak was. De

dit

moeten we

om

denken

den de gemaakte afspraken

plastic te

er

aan gaan

dewatertoren

in

Gezien de samenwerking

tegen willen

om

is

ken er

vandaag

liever

dan morgen de toren op

een bouwaan-

de Rijksmonumentenlijst

vraag te doen op basis van

geplaats hebben en willen

de oude bouwverordening.

het

is

het zo dat op het

zogenaamd

voorberei-

dingsbesluit rust waardoor
elke

bouwaanvraag

niet

worden behandeld."

hoeft te

torengebouw

zijn

in

oorspronkelijke staat be-

houden. Daarnaast vinden
zij

dat er niet

gebouwd mag

Omdat

het bestemmings-

plan Middenboulevard

2008

2e Wereld Oorlog door de

van dewatertoren te maken.

Duitsers, werd tussen 1949 en
1951

een nieuwe Zandvoortse

watertoren gebouwd
symbool van de

als

herrijzenis.

in

zou dat nou kunnen zijn?

lijk

straffe van

een dwangper dag.

in

de gemeentelijke prul-

lenbak beland. Inmiddels

is

het nieuwe bestemmings-

van 4 februari 2003 verwe-

plan door de raad eind

uitzichttoren

was de toren

monument

De watertoren

is

door het

in 1999 aangewezen
beschermd, gemeentelijk

monument. Het betekent dat
de Monumenten verorden ing
van toepassing

is

en die be-

paalt dat een

beschermd

gemeentelijk

monument

(zoals

de watertoren) niet

mag worden beschadigd

of

vernield en niet zonder ver-

2009

een procedure
is

bij

de

verwikkeld

met WZCV. De toekomst

va n

de watertoren laat Bierman

over aan

zijn

het college. De

opvolger

WZCV

is

in

ten

bij

renovatie van de water-

ter. Want,

aanzien van de toekomst-

scheiding

plannen van de watertoren

wordt

schetsen voor

genegeerd waardoor de raad
te

summier werd

geïnfor-

er

geen be-

een tweede (woon)toren van
ca.

24 meter

in

het verlengde

minder hoopvol.

moment

"Er kan

omdat

op

delen

tijd
in

is

erfaf-

al ingestort.

om

Het

te gaan han-

plaats van te praten

in

wat

er

het bestemmingsplan geen

rige

beeldbepalende gebouw

ruimte

moet gaan gebeuren.

dit

is

niets,

gelaten voor een

wethouder

met het

bijna 60-ja-

erg

pijnlijk,

leden

maar

heeft gestemd.

iemand
daarmee

venste laag aansluit op de

de komende

Ofschoon de getaxeerde
waarde van dewatertoren bij
verkoop€ 600.000 bedroeg,
werd in 2006 de toren met
1000 m2 (bouw)grond voor

watertoren. Deze plannen

symbolische bedrag

eigenaren van dewatertoren

het

van € 25.000 verkocht aan

gunning mag worden afge-

Watertoren Zandvoort CV

diverse

Wie

is

uit
is

de

VVD

zelf en

de toon gezet voor
vier jaar.

Of toch

een van de CDA-raadsleden,

weet wel, van de
geen

vier

een motie van wantrouwen

en de gemeente. Volgens de

tegen Tates indiende en nu zó

zijn

zij

nooit

bij

de overleg-

gen uitgenodigd.

Zij

vinden

relatie

tussen

INC

dat, vanuit

de

Turis

partijen en

de koopovereen-

graag met diezelfde wethouderwil samenwerken.

dus weer eens een

(WZCV), bestaande
Real Estate en

van de watertoren moet

waaronder de voormalige

komst, een teleurstellende

niets. In

de eigenaar een vergun-

huurder van de watertoren

en onacceptabele situatie.

niets tekort. En er zijn

ning aanvragen

Co

bij

het col-

v.d. Graaf. Bij

lege, waar de regels van de
Monumenten verorden ing en

eiste de raad

andere algemene wetgeving

de toren

van toepassing

sloopt.

zijn.

ling

de behande-

van het verkoopvoorstel

ondermeer dat

niet zou

worden ge-

particuliere

(WZCV)

politiek

5

investeerders

vindt: "Vanaf

1994

af

in

pen,

Haarlemmers

maar

zij

zich er beter
niet

ook

is

Zandvoort komen

die

daarbij een handje hel-

Het consortium van de

ging

de raadszaal. Ach, saaie, slaap-

verwekkende

zelfs

Afspraken

Er

bom

broken, verstoord, verplaatst

uit

u

nog

partij die

maanden geleden

den van hetWatertorenplein

of gewijzigd. Voor het slopen

Aqua

deze

mol? Hoogstwaarschijnlijk

van de elleboog achter de

in

het betekent

totaal negen

in

gisteravond) tegen

watertoren die met de bo-

omwonen-

in

niet alleen

de coalitiefracties

uit

(goed voor

stemmen

meerd over de toekomstige

besproken

WD

de

Dat zich niet

is

ook dat er een van de raads-

ontwikkelingenvan dewater-

overleggen met

is.

een meerderheid voor

toren en hetWatertorenplein.

zijn

zal uiteinde-

als

hem aftekende

is

toegestaan.

hij

heus wel verkozen worden

de volgende raadsvergade-

direct

Er zijn diverse

bouwingaan de oostzijde en

maar acht stemmen voor

langzaam maarzekertoe.Eén

zuidoostzijde

het

hij

Wilfred Tates,

van de muren van de

aangegeven dat

OPZ en

een uitdrukke-

om

en acht tegen. Te weinig dus!

ringcompleet

aangenomen waarin wordt

hij

na 4J aar leegstand,

Hij

hand,

zijn

Maar dan weer een tegen

slaat het verval van de toren

2006) dat

bestuursopdracht had

gemeen-

staat als een paal boven

CDA de toenmalige wethouder Michel Demmers f2002-

ten de PvdA, de

lijke

college

rust.

voorTatesen uiteindelijkkrijgt

tot

Tijdens de raadsvergadering

als

de hamvraag:

wa-

J.

Gemeentelijk

is

schap veel geld gaat kosten

in

de lachers op

de burgemeester vraagt

Tenslotte

toren? Dat het de

gebouwd naar een ontwerp

met op de bovenste

Kosten

wat zijn de kosten voor de
gemeenschap bij sloop of

men

van architect

object

de raadszaal zegt nog: wie

in

rond de watertoren omdat

Raad van State

uit-

briefje: Tates..

Toonen.. tegen. Een olijkerd

gemeente geen uitspraak zal
doen over de ontwikkeling

in

Het eerste

tegen, Sandbergen.. tegen,

de kleinschaligheid van

de Wester pa rkbuurt te waar-

keurd door de provincie
Noord Holland is ook de

op

verdiepingeen restaurant.

Meijer begint met de
slag.

2007 uitgeschreven door
de gemeente en de WZCV,

gemeente per
moest beginnen met

som van € 10.000

voor de toerist een geliefd

zijn ver-

wethouder geeft

schrif-

of tegen

de wethouders. Voorzitter

voorgestelde prijsvraag,

2002 oordeelde de kanton-

het achterstallig onderhoud

stemmen voor

krijgt

de nadagen van

Marten Bierman aan dat de

wat kon

nog gebeuren? De raadsle-

rechter dat de

In

De achthoekige toren met

Zietsma. Als

In

trek als

werd goedge-

een ongelooflijk

start,

positief coalitiestuk,

den moesten nog even

direct

een hoogte van 48 meter

is

niet

nieuwe

er

telijk

om

borgen.

kre-

Een frisse wind, een

klus.

worden rond de watertoren

Toekomst

Prijsvraag

de voorgaande jaren

met de onderhoudsplicht

een

hun moeilijkeen uitdagende

niet

gebied van de watertoren

In

om met

klaar

al

bliksemstartte beginnen aan

een

gen meerdere wethouders

(PvdA) en Sandbergen (CDA)

nageleefd doordegemeente.

Overigens

Verkoop toren

houders Tates (VVD),Toonen

zaten

omheen plaatsen."
De omwonenden daaren-

de koopovereenkomst

het nooit de bedoeling ge-

Na de verwoesting van de

het begin van de

in

verpakken en hek-

weest

oude watertoren tijdens de

respect,

als

helderheid, transparantie

dansten gisteravond door de

basis te delen. Tevens wor-

in

door Nel Kerkman

Mooie termen

gemeen-

monumentenlijst en

kunnen

helemaal

mee bemoeien.

we
c
?
"£

™
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-IISTRATIEKANTOOR

E

MOTORRIJSCHOOL GOEDE

''WiinM

tig

Administratie en
belastingaangiften

ZANDKORRELS
Behang- en schildersbedrijf

hulpmiddelen.

Tel/Fax 571 31 72

SLECHTZIENDE PRODUCTEN
o.a webbox, loepen,

Mobiel 06-54 264259

m
Witte Veld 56, 2041

T 023 573 92 72

M 06 45 30 45

Vooral

GB te Zandvoort.
E kittywillemse@pl3net.nl

31

L Paap medische

Arnold Nijkamp

voor particulieren en ondernemers kleinbedrijf

uw

behang-, wit- en

brailleren,

artikelen, telefonie,

www.arnoldnijkamp.nl

sprekende horloges, enz.

Kabel-internet/adsl

via zorgverzekeraar.

i.d.m.

mwimmmim mm ?

installateur helpt

VAN AACKEN

• In Zandvoort opstappen.
's

•
•

levering en plaatsing alle glassoorten.

&

bij u

van prachtig

verzorgde voeten?

023-5720480 06-41374921
e-mail: aacken@kpnmail.nl

Dat kan! Voor maar

023-5719666 of 06-44696001.

Met

www.goede-rijschool.nl

garantie en KvK.

25 euro een complete

pedicurebehandeling
Autobedrijf TradeArd.

BOVAG

Lid

Max

en NAP.

inclusief nagels lakken!

Bianca Kuipers

Planckstraat 44,

5730519

tel.

tel:

Te huur

Beautysalon

MYRNA

Van Speijkstraat

groot

Een ander mens

Struiken en heesters

Tel.

/ywijr)

-

Tal.

57 r/yirj

2>f»eeialkït

tel.;

OVi-lJYïa 60

groot

795,= p/maand
GARAGE/
OPSLAGRUIMTE

Van

115,-

Te huur

per

in

Auto kopen of verkopen?
Een dure reparatie,

onderhoudsbeurt,

Met ZandvoortPas
Met ZandvoortPas

korting op een zandkorrel

Bel

altijd

goedkoper!!

Patrickvan Kessel

06-55383624 of

kijk

op

www.autoverkoper.nu
Nagelstyliste

2

worden??

De opleiding tot nagel-

onder de volgende voorwaarden:
3

Geen onroerend goed of auto's
Geen goederen met een waarde boven

Z'voort,

groot ca. 65 m'
€ 565,= p/maand
G reeven Makelaardij

o.g

Telefoon 023-5739234

Haringsnijder gezocht.

Vooronze zaak

in

Haarlem

zoeken wij een ervaren
haringsnijdervoor

de zaterdagmiddag en

1

€5,-

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst

Info

centrum

APK of schade?
Het kan

Particuliere zandkorrel €7,50

80 m'

ca.

€
€

Galenstraat.

maand. Te l.o 6 -53 25 6 274

voor al Ww bloemurerken.

ZANDKORRELS INVULBON

centrum Z'voort

in

5720108 of 06-48318230
Te huur: garage

O Zandvoort

30 m'

ca.

250,= p/maand
GARAGE/
OPSLAGRUIMTE

Te huur

afspraak, ook's avonds.

met bloemen
Haltestxnat

Z'voort,

€

2/101,

2041KL Zandvoort.
Behandeling volgens

Bemesting voor gazon en border

De Salon

GARAGE

centrum

in

51uns

bij

06-28234588

06-53498304

/

www.trade-ard.nl

Vaste planten

thuis;

Deze zomer genieten

voor

computergebruikers.

schilderwerk.

/

voor een afspraak

Bel

06-51815360

Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service

vrijblijvende offerte!

023 5714420

vergoeding

(draadloos) netwerk.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen

alle

bij

PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg

GLASZETTERSBEDRIJF

morgens beginnen 's middags geslaagd.
les op scooters van de rijschool.
Informeer naar de super lage prijs.

•

groot letter

schilderswerkzaam heden

styliste

4

voor 9 t/m 30 juni
(Hollandse nieuwe].

begint met de gratis

introductie avond

bij

Info Philip:

06-50643483

(na 18.00 uur)

de €500,-

Geen personeels- of zaken advertenties

A.B.Nails

5

in

Schrijf je

Zakelijke zandkorrel €12,50
Met ZandvoortPas €10,Indlen

uw advertentie

niet voldoet

(excLBTW)

6

Haarlem.
in

via

Bril

7

of bel 023-5245005.

aan de

Deze bon
1)

2)

In

Pedicure Beata Visser

9

gesloten envelop [met gepast contant geld)

De

redactie vin de krant, Kleine Krocht
BrunaBalkenende.CroteKrochtlS

Gespecialiseerd

fgeven

in

de

diabetische en reumatische

bij:

WEIkcger, leesteken e 1

2

elke letter

ofspatie

in

06-52461796

/

dan

0;:

;.

ontstaan door verkeerde of on ulr e

In

en reumatische voet

oud
Te

...

worden vergoed door
zorgverzekeringen.

Q.

tel.

reactie

op

06-3850 3690
of 5730385

023-

Zandvoort. Diabetische
ü.tIü

Gaarne

voet- en nagelcorrectie.

5715921. Bilderd ijkstra at 22,

van welke

op

Alain Mikli,in zwarte
koker.

een apart vakje plaatse

Tel.

van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.

7 april

het Witte Veld achter

het station. Merk:

8
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

verloren.

Woensdag

www.abnails.nl

Wie heeft

er een

ligplaats naast

en maakt er

Sandy
dit jaar

geen gebruik van?
Tel.

06-2877 8855

Hill

was het

Bart Platteau op zijn dwarsfluit die op

weergaloze wijze

muziekinstrument(en) bespeelde.

zijn

De

prachtige klanken en het virtuoze spel van hem.

weg

1977 opgerichte Historische

erg actief.

waande je jezelf

in

exotische sferen. Heel ver

Een select jazzpubliek genoot afgelopen zondag van de

in

modelbouwvereniging de

Zandvoortse Bomschuit Bouwclub was afgelopen weekend

het horen van deze zuivere

klanken

dag 10

De

uit

zo leden bestaande club toonde op

april tijdens

kunstwerkjes. Zondag

11

april

onthulde mederestaurateur

k

!f
a

'*

Bart Platteau

in

Lierike

daarna

de schenking

maar hij moest
wel opgeknapt worden.

Zoals gebruikelijk

was De

Krocht niet tot de nok toe
gevuld. Jammer!
je

voor€

15 zoveel

je geld! Veel

Waar

krijg

waarvoor

nummers

die

bliek

een

werd door het pugewaardeerd met

warm

applaus. Heel

apart was het

nummer

Kyoto'van

Platteau ten gehore bracht

'5unrise

waren geschreven door
zijn vrouw Amina Figarova,
waaronder het eerste nummer 'Atraccion'. Ook 'Canal

Cd Nighttrain. Hierbij gebruikte hij een houten fluit.
"Eigenlijk behoor je het op
zijn Japans op een bamboe-

Street Blues'

hand. Sterke

kwam van haar
nummers met

een heel speciaal geluid.

fluit
"ik

in

te spelen", legde

zijn

hij uit,

gebruik echter de houten

fluit

voor

dit

nummer."

Bij

Uiteraard was de Bomschuit
Bouwclub bereid om de kar

gespeelde

Met

keer ging de kar terug naar

de ruimte achter het club-

het

nummer

huis voor restauratie.

bewezen de overige

Erik

Een ware ovatie kreeg

Kooger die

als

een virtu-

bomen

planken,

assen

De

en wiel-

vernieuwd en

zijn

de schelpenkar staat sinds

De nieuwe voorzitter van de

veranderen. Als

dan komt

hij

helemaal

zondag weer

afgelopen

Bomschuit Bouwclub, Gerrit

af

de eta-

te pronken naast de voor-

Ook Johan Clement

5chaap, verwelkomde met

lage van de kunstwinkel aan

deur van het Zandvoorts

excelleerde als vanouds op

een stevige handdruk ge-

het Gasthuisplein te staan."

Museum.

interesseerde bezoekers

bij

Buiten de vele bomschuiten,

de jaarlijkse open dag. Op

badkoetsjes en viskarren die

oos het drumstel tot leven
bracht.

de vleugel. Met contrabassist

Timmermans

Eric

als

is

hij in

nagebouwd,

ritmische ondersteuning

de lange werktafels ston-

op schaal

zijn

kreeg deze grijze zondag-

den de pronkjuweeltjes van

waren

ook flessen met

middageen zonnig

de leden. Zo te zien hebben

daarin een piepklein

besluit.

ze beslist niet

Zondag

mei

8

is

het laatste

optreden van het voorjaarseizoen

met een optreden

stil

Eén van de leden,
vertelde dat

over de

hij

gezeten.
Paap,

Eli

een halfjaar

nagebouwde oude

er

elkaar.

Dat deze hobby niet

alleen voor
uit

naar mijn

zin, die

ga

Sporen

ik

nog

uit

op het

lidmaatschap, donateur of

"Maar de ramen

Kerkpleinconcert

zijn

was zelfs een
gloeilamp met een bootje
erin. Hoe krijg je het voor
schuitje. Er

watertoren heeft gedaan.
niet

mee want we

moeten zuinig

Voor meer informatie over

Krocht.

zijn

Hopelijk gaat de

kar weer ja ren

Zandvoorts verleden.

bom-

vanzangerCéTitulaerin De

Kamerkoor Sine Nomine
bij

de

te renoveren. Voor de derde

Sentimal Wood'

a

'In

musici op de juiste plaatste

speeld door deze begaafde

Bij

1978 'her-

Na de pauze werd het conmet onder

'Spain',

fluitist,

uit

ontdekt',

andere 'Come escape with
me',

Het nummer 'Windows',
van Cick Corea, subtiel ge-

één van de ga-

in

rages van de politie.

afbraak van de garage werd

kend.

laatst

Brugman

schelpenkar enkele malen

speeld en zeer indrukwek-

zitten.

door

laat-

Zandvoortse

ste originele

zon verschijnt. Prachtig ge-

en 'Stablemotes'.

v.-

de viering van

Zandvoort werd de

zon langzaam aan de hori-

cert voortgezet

De Krocht

Onthulling Schelpenkar
Tijdens

gebruikt maar belandde

Willem Bakkenhoven de gerestaureerde schelpenkar.

V

,

april 2010

15

•

het 150-jarig bestaan van
zater-

de open dag hun op schaal gemaakte

een land waar de

in

15

Druk weekend voor
de Bomschuit Bouwclub

Mooie jazzklanken
met fluitist Bart Platteau
Dit keer

nummer

Zandvoortse Courant

©

CTUTLTT

lid

mannen

het feit dat ook
zijn

is,

blijkt

vrouwen

van de bouwclub.

opdrachten gaat

u

gewoon

langs op de clubavond, elke

dinsdagavond van 19.00 tot
22.00 uur, op de Tolweg 10a
of

kijk

op www.bomschuit-

bouwclub.nl.

het verleden

Tekst en foto Nel

Kerkman

Drukkerij
Komende zondag

zal in

het kader van de Kerkpleinconcerten

van stichting Classic Concerts het Alkmaarse kamerkoor Sine

Nomine optreden

in

de Protestantse kerk aan het Kerkplein.

Het

ne
Het koor wordt bijgestaan doorde{mezzo)sopraan Karin ten
Cate, Ralf Nagelkerk aan het orgel en het blokfluitkwintet

SN5. Het geheel staat onder leiding van dirigent Paul Valk.

repertoire

van

koor bevat muziek

het

uit

de

Renaissance tot de modertijd.

het wordt dus en

zeer gevarieerd concert

Stichting
is

op zoek naar de namen van de medewerkers die op

de foto staan voor de drukkerij van

met
drukkerij

zowel voor

Behoud Zandvoorts Erfgoed Zandvoort (BZCE)

Wim

Gertenbach. De

Wim
5

een groot aantal werken

Gertenbach werd
februari 1943 op de

UsdeJong en
in

Piet Paap, die

eerste instantie ook ter

de loop der eeuwen.

dood werden veroordeeld,

zal

onder ander

kregen elki5Jaargevange-

in

Seven op het

Nagelkerk
de Toccata

nisstraf en overleefden

beroemde Knipscheerorgel

nis
n kelijke

con-

om 15.00 uur, de
om 14.30 uur open.

cert begint

kerk gaat

Na afloop

is

sch aalcollecte,

er een

open

bestemd voor

nieuwe sanitaire voorzien inbij

de

oorlog. Eind april wil stich-

ting

Het gratis toega

gen

illegaal

drukten.

Parool'

Leusderheide gefusilleerd.

van diverse componisten
uit

'Het

op

was gevestigd aan de Achterweg.

na de pauze

als

vanaf eind 1941

BZCE

ter

nagedachte-

een gedenkplaat aan-

brengen

bij

drukkerij.

Weet

de voormalige
u

de

namen

van degenen die op de foto

Drukker
en

zijn

kers Piet

Wim

Gertenbach

werden op

31

januari 1942

naaste medewer-

door de Sicherheitspolizei

Paapen UsdeJong

gearresteerd

omdat

ze

staan? Stuur dan

uw

ge-

gevens op naar sporen@
zandvoortsecourant.nl.

de kerk.

JSf

Voor

alle

ZandvoortPashouders de aan

^fói&Vrt! y/-tWr&¥?a-ï*t
'

HELE MAAND APRIL VOOR PASH OUD Ffii:

Ierse

Lamscarre

NORMAAL 100 GRAM €

3,49

nu voor €2,99
kijk

ook eens op onze website:

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

m

-

WW

Nieuwe collectie SIA
is

T(Vouw)gordijn É n

2

TTapiji

T Vinyl

Vitrages

T Luxaflex

Lamina
yPirk.t

Zonwering

binnen

ninginrichting.nl

Officiële Pasfoto's

een 2e set
"Leuk Lachende"
Pasfoto's

Bestel

*S>

nu de ZandvoortPas 2010

Achternaam + voorletter(s)
BetreffcO Nieuwe ZandvoortPas (€

7.50)

O Verlenging ZandvoortPas (€joo, -Pasnr

Halve

prijs

aai

Woonadres+huisnr
Postcode

Telefoon

(Handtekening)..
Betaling

CONTANT
Dezepas is geldigvanaf ij;

Th

WWWffl!
Uw
bij

Betaling PER

BANK

op naam gestel
ezame met e

u th

is

e Z

ndvoort Pa

nw

Ikomstk

gewenst
(mini-a

d

bei rgd.

Met de sangï hechte t«B edbon
een Za dkorr
tijds

1,

P

gi-at 5

v

een do

kunt u
ee

Zandko

vertel tie)pla

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

10%

1

ZANDKORREL

korting

voor pashouders
Voor

f

Tel:

al

uw graveerwerk.

023 BB8775B

+

biedingen van deze

week

EiEi
Met ZandvoortPas 10%
op de gehele

Lijst
«fin

van deelnemende bedrijven

alfabetische volgorde)

J~- VoorZandvoortPashouders

korting

f M Week
10%

collectie,

m.u.v. afgeprijsde artikelen

^__/

M

E^fl

Winkeliers:

korting op de diner kaart

15 special: nb eye
mrf.fh Wlt.P.f l'ISI]

Bruna Balkenende

Week LS^edab
gH zalm
met pasta€ 12.50

Kaashuis Tromp- Grote Krocht

HflROCflfllO
Voor Pashouders
10% korting op ons
koffie assortiment

Officieel

Slagerij

Horneman - Grote Krocht

Slagerij

Vreeburg

-

Haitestraat

Verzorging en vrije
Autobedrijf Zandvoort
Circuit Park

SIKKENS dealer

Voor Zand voor tPashouders
is er

Grote Krocht

-

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Open Gotf Zandvoort
Duintjesveldweg 3, 2041 TZ Zandvoort
023-5715743, www.opengolfzandvorjrt.nl

Foto

Menno

Gorter

Rosa

bij

-

Piony's Haarwinkel

Mode en

Koene Clean.™ Service
10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!
info@koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Kosterstraat

-

Bibi for

maand April:

%

-

-

-

Haitestraat

Kerkstraat

Haitestraat 6iA

Graveer een keer- 023-888 jj $8

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

korting

Grote Krocht

Kinderkleding

Shoes

Blitzkickers
I

-

trends:

Belli E Ribelli

Sea Optiek

io

Onnesstraat
traat

Grote Krocht

-

www.massagebijrosa.nl

Toerkoop Reisbureau

Tijdens de

tijd:
K.

een leuke verrassing

Massage

1

-

Zandvoort -Burg. v.Aiphenstraat

Wonen
Avenue

-

Haitestraat

en onderhoud:

Living

& Giving

-

Kerkstraat

De Bode woonaccessoires
SEA OPTIEK, zichtbaar beter!

-

Kerkstraat

Koene Cleaning Service - 06-1432444
www.autobedrijfzandvoort.nl

Medina woninginrichters - Haltestraat
Mariene Sjerps Internet
Versteege's IJzerhandel

Hasj
Cirij
jg

««ft*

11-IZU361I
ofr

-

-

-

o6-\

Pa kve ld straat

Horeca:

4' oï «ï i»

ww, nmaaeetiltrflaa.111

Harocamo
Top

3!

Het

Baterhamworst +
Gebraden gehakt

VREEBUr1GLL2n

CJ,ZD

%-;

BB

-

Kerkstraat

Wapen van Zandvoort

eten en drinken

Gasthuisplein

Mollie&Co Restaurant

-

Verlengde Haltestraat

Open Golf Zandvoort

-

Duintjesveldweg

Take Fiveaan Zee Restaurant -Strand nr 5
Zaras, Café Restaurant -Haltestraat

-

Wekelijks de krant lezen op internet?

mdvoortsecoi
KINDERKLEDINGVERKOOP

Meijboom Schoonmaakorganisatie B.V.
is

van topmerken!

Z e EDITIE CIRCUS RIGOLO

op zoek naar een

o.a.

parttime schoonmaker

Circus

m/v

prominentenavond

die voor een relatie in Zandvoort

bouwketen wil schoonmaken.

Dinsdag 18 mei,
aanvang 20.00 uur
Parkeerplaats De Zuid

DIESEL, CLAESENS, G.SIS, PEPE JEANS

AIRFORCE, GUESS, REPLAY, LOLA
NO-NO, DIESEL, IKKS. RA-RE
NOLITA, SCOTCH & SODA, GEISHA

VINGINO

EN BADKLEDING!

ZONDAG
van 12:00 uur

alles
Werktijden: zelf in te delen op

en donderdag
Salaris:

(totaal 6

maandag

uur per week)

Conform

C.A.O.

Voor inlichtingen kunt u bellen met ons
kantooi in Rotterdam. Telefoonnr. oio - 461 25 00
of

u kunt uw cv mailen aan
info@meijboom.com.

Maandag 19 april
20.00 uur in De Krocht
kunt u met ons bespreken welke

50(er is

18
tot

APRIL

16:00 uur

nieuw!

70% korting!

een pinappaiaat aanwezig)

Op

Kinderdagverblijf

circusact u gaat doen in de tent van
Circus Rigolo. of bel 06-2223 7788

'CD

En u weet het... "eeuwige roem?"

plppe loense

Burg. Nawijnlaan 103, Zandvoort

Wilt

u een folder, flyer of brochure in heel Zandvoort en
Laat dat maar aan ons over!

Bentveld verspreiden?

Voor meer informatie mail naar gillis@zandvoortsecourant.nl of bel 06 46046026

CL

nummer

Zandvoortse Courant

MUtWtflMMtdMMfc
Dorpsgenoten

SVfffFL

Gouden helpers

zijn het,

de vrijwilligers van Zandvoort.

houden het dorp op de been. Zonder
leven grotendeels

stil

vallen, zo

Zij

zou het

vrijwilligers

beamen wethouder Gert

een zeer plezierig gesprek met de tot nu toe jongste dorpsgenoot

ik

deze rubriek: de 24-jarige Maurice Mulder.

geboren

was toen

("Ik

Hij

is

weliswaar

een dwarsligger"), maar daarna

al

in

het ziekenhuis

is hij

in

in

Haarlem

april 2010

meerjongeren nodig.

Toonen en Laura

op de afdeling Wel-

Boeij, beleidsadviseur

en Onderwijs.

zijn

moe-

Zij

ten de nieuwe lichting gaan

vormen voor de
oudere

Deze week had

15

•

Volle Kracht Vooruit

tekst en foto Erna Meijer

Maurice Mulder

15

HM^XIGS

©öXSfügffi

dat de

tijd,

graag

vrijwilligers zelf

een steuntje

in

de rug

krijgen,

aldus wethouder Toonen.

Volgend schooljaar wordt

Zandvoort steeds trouw

in

het voortgezet onderwijs de

gebleven.

maatschappelijke stage ver-

De leerlingen van het
WimGerten bach College hebplicht.

Maurice heeft nog twee
zusjes en

we-

sinds zes

is

oom

de trotse

ken

van

strand als op de boulevard.

DeMeerpaalwas

Restaurant

de volgende stap, waarna

september 2008 ach-

nichtje Sarah. "Na de Oranje

hij in

Nassauschool ging

befaamde
kroeg 'De Blauwe Druif'
in de Lange Veerstraat in
Haarlem terecht kwam en
daar nu nog steeds deels
werkzaam is. "Sinds een
jaar maak ik vijf dagen in
de week overdag ook

het ECL

in

Haarlem, maar

was toch

dat

naar

ik

iets te

hoog

gegrepen. Vandaar dat

ik

Mavo

naar de Hartenlust

in

Bloemendaal ben gegaan.
Aangezien

als vrijwilliger

ik

de naschoolse opvangvan

bij

ter de bar van de

de Boomhut werkte en ook
de kinder- en tienerdisco

daarna nog korte

bij

soms op

rondom de

bijvoorbeeld

grand

prix races en

tijdens het

met

hij

op zaterdagmiddag van
12.

00

tot 14.00 uur

op 106.9 FM

is

zijn

programma

eigen

'Muziekboulevard'te

en van mijn achtste

beluisteren, waarin

tot mijn vijftiende

hij alle

ben

gitaarles-

ik

betrokken

ging

uit

bij

hij

ZFM

dien hoofde

Nova College

bij

Santpoort

in

een cursus Elektrotechniek
doen.

Qua werkzaamheden

blijkt hij

eveneens behoorlijk

veelzijdig te zijn.
als

Zo heeft

kaartjes geknipt en

bij

hij

bijbaantje op het circuit

hij bij

AH, alvorens

2002

koks "Sjors en Sjimmie"

in

de horeca terecht kwam.

Na twee

klein

hij

werd het De

jaar

Linnaeushof

in

ik

café Fier en sta

bij

elke zaterdagavond ach-

Bennebroek,

één seizoen het

technisch onderhoud

in

het

zonnetje te zetten. Niet weer

bekende

een parade van

Zandvoorters. "Nee, juist

onbekende

die

al

vrijwilligers,

Naast het
al

feit

dat Maurice

van jongs af aan betrok-

ken

is

bij

de Zandvoortse

Reddingsbrigade en een
viertal keren

in

team van ZRB

zijn uiterste

het roei-

best heeft gedaan,

goed vinden. Zijn
ooit was van Eric
week

CD

tevens de tech-

hij

bij

het

is

puur

vrijwilligers-

het radiostation ZFM.

bij

Hij ver-

het vrijwil-

Zandvoort te

website met vacaturebank,

beleid en bekostiging hieraan
bijdraagt,

den kaan de bijzon-

dere bijstand onderwijson-

een forum en een vraagbaak;

een makelaar die zich bezig

houdt met werving van sta-

dersteuning, minimabeleid,

geplaatsen en ondersteuning

WMO-maatregelen,

van organisaties, die nieuwe

beleid

in

Wet werk

en

groepen

maatschap-

ondersteuning van het
willigerslegioen.'En dat
ik

Onder
'Volle

Duizenden
in

2008)

de weer

zijn leiding

is

de nota

Kracht Vooruit' geschre-

beleid voor

beleid kan

de komende

nog

niet

in

vier

de vol-

pelijke stagiaires

Hyves,

om

plaatsen;

vooral de jeugd te

bereiken; de jaarlijkse prijs

vrij-

hoop

de komende 4 jaar voort te

zetten."

vrijwilligers of

vrijwilligers

zijn in

om

(5500

Zandvoort

in

voor de organisatie met het
bestevrijwilligersbeleid en de

zonder betaling

promotie van hetvrijwilligers-

verrichtingen te doen voor

werk. "Deze activiteiten zullen

zorg in stellingen, verenigingen

worden uitgevoerd door een

en iedereen die maar hulp no-

vrijwilligerswinkel, die

dig heeft. Maar het zijn er

ondergebracht

nog

Met name
men handen

lang niet genoeg.
in

de zorg komt

tekort. En verenigingen heb-

bij

wordt

Pluspunt",

vertelt Laura Boeij.

Vrijwilligers zijn zeer

waar-

werk en het kost veel tijd,
maar het is mijn grootste

ben het moeilijk met het vin-

devol en verdienen alle waar-

omdat de nota nog door de

den van bestuursleden.

dering, aldus Gert Toonen.

naast pokeren

gemeenteraad moet worden

noem maarop.

hobby, die

ik

le

breedte worden uitgerold,

op internet (met nepgeld)

vastgesteld.

met enorm

En....

Daarom organiseert de gemeente ook regelmatig ge-

Maar gezien de

verkiezingsprogramma's van

"Een belangrijk punt

aldus onze gezellige dorps-

de

vrijwilligers nooit professio-

daarom gaat de Zandvoortse

genoot.

mingen moet dat geen

werk mogen doen en dat

Courant onze Gouden Helpers

veel plezier doe",

in

de raad zittende

stro-

pro-

blemen opleveren.

ligt zijn

grootste passie toch wel

om
in

municatiemiddelen, zoals

RuudJansen

"Het

is.

ligerswerk

gebruik van de nieuwe com-

jaar wordt uitgestippeld. Het

Zandvoort

niek

'Volle

Kracht Vooruit' biedt vele

handvatten

waarde gemeente door eigen

zoveel mogelijk worden ontal sterk
zien." Ook het vrijwilligersmaakte voor gemeentelijke werk valt daargelukkigonder.

oudevinyl elpees en singles.

in

wiens

De gemeentelijke nota

steunen, zoals: Een speciale

afgelopen vier jaar

grootse droom uiteindelijk

aldus deze veel-

mee

de wethouder, die zich de

Vroeger hield

toch een eigen horecazaak

bar",

even voor:

het zwakst

doen. Daar

blijven

top

hits tot lekkere luis-

zegt

zijn",

ven, waarin het vrijwilligers-

de

zijdige dorpsgenoot,

die

desamenleving moe-

ziek draait, van

bezig

programma van
(elke woensdag
van 14.00 tot 16.00 uur), met

ter

in

het kader van de

verzorgt

Op

neel

vrijwilligerswerk niet

22 april kan Maurice zijn

vend

kwaliteiten als horeca- en

Ook

geluidsman bewijzen

mende

in

Zandvoort

zal

de ko-

is",

zegt Laura

is

dat

vrijblij-

Boeij.

Met

andere woorden: afspraak

is

zelligheidsbijeenkomsten. En

in

de schijnwerpers zetten,

om

hen te bedanken voor

hun vaak ja ren lange

om

inzet. En

afspraak. En daar hapert het

met het ZFM-team in café
& Hardy deelneemt

moeten
worden bezuinigd. Maar in
het vorige week getekende

komt, maar ook de techniek

aan de intussen

coalitieakkoord staat het dui-

zich niet graag verplichten.

den voor het

rond Tekst TV. Soms moet

roemruchte Bar

Maar

dat nog vele lege plekken

tractiemedewerker was.
Tegelijkertijd bemande deze

elektrotechniekgoedvan pas

Laurel

eveneens een
zowel op het

Floor,

vele vrijwilligers even

staan

ten daaraan volwaardig

bijstand, zullen deze

vooral van rockmuziek,

zorgt hier niet alleen de re-

viskarvan

eens per maand een van de

Clapton. Sinds vorige

verrichte en daarnaast at-

'multi-tasker'

de

om kunnen

die achter de coulissen altijd

zich

eerste

schoon

werkte

hij in

Open Golf Zandvoort

onder leiding van de chef-

waar

hij

Maurice Muldef

en
het

me nog

leest het

"Degenen
dan ook enthousi-

zijn

Zandvoortse Courant

maar weer

maarookinjazzen blues kan
Inmiddels was Maurice ook
al

paraties, waarbij zijn studie

is

komen

vrijwilligerswerk te doen.

mu-

terliedjes.

Wave", vertelt Maurice.

na de stage blijven

soorten

40

bij

New

Leo Sanders van

doorTom Hendriks

Zij

heeft zijn hart gestolen:

tijd

mijn doel

sen gaan volgen

is

ast over het idee van

het Nova College

hun

De wisselwerking

om

veel enthou-

Niet alleen de techniek

Muziek maken was

in

de Zandvoortse

in

goed en een aantal jongeren

Ai

de afge-

siasme.

en Welzijn' gevolgd.

en keiejaren

zorgcentra.

KLM Open

op de Kennemer Golfclub",
vertelt

al

ten klusjes

tussen ouderen en jeugd

lopen jaren zelfs een gehele

week

de opleiding 'Zor

altijd al

ben dat

leerpakket zitten en verrich-

locatie radio-

uitzendingen verzorgen,

i

Het Stekkie verzorgde, heb
ik

zelfs het dak op van het
Pal ace Hotel, waar de zendmast van ZFM is bevestigd.
is ook dat
hij

"Bijzonder leuk
wij

in

als hij

Zandvoort

Battle.

jaren hard

delijk en

wethouder Toonen

nog wel eens, de nieuwe vooral

jongere vrijwilligers willen

er zijn juist vooral veel

hen te laten vertellen over

hun ervaringen en zo anderen
aan te moedigen

zich te

mel-

vrijwilligersleger,
telt.

X>
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HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

Voorlopig

Wickie de viking
Vikingen

van

zijn

nog puik aprilweer

na-

Het typische aprilweer met een noordoostelijke stroming

ture sterke en luidruch-

Filmprogramma
15

t/m

21 April

tige

mannen

bang voor
anders,

houdt ook de

die nergens

Wickie

zijn.

verlegen,

maar

rest

van deze week nog aan. Gebieden met

hogere barometerstanden boven Scandinavië richting

is

Schotland blijven weersbepalend en geven het Noord-

zacht-

hij is lief,

aardig en een beetje

west-Europese weer een ronduit stabiele indruk.

heeft

hij

een speciale gave die

Het voornaamste punt

niemand

daarbij

heeft:

hij

is

is

we

dat

het tot en

met het komende weekein-

Op een dag wordt

droog houden

dorp overvallen door

de dorpsbewoners van hun
net op dat

dier-

hun kinderen! Behalve Wickie, want

moment met

zijn

meteen de

Als de Vikingen

Deltavlieger vast

zeilen hijsen

om

in

die zit

om

zijn

GRATIS

zich

2

-2042^

Zandvoort

uit

over

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00
Overige dagen op afspraak.

dan ook bestaan.

Eind april zou het wel eens
veel

warmer

(22-23 graden)

iets

kunnen worden. Mocht een

meer terugtrekt naar het

depressie voor anker gaan

deomgevingvan

westen. Deze door het

in

Europese weermodel ge-

en de druk boven Midden-

de

info@zandvoortsecourant.nl

blijft

het aanstaan-

in

heel Zandvoort en Bentveld!

Kleine Krocht

023 - 5732 752

graden vlak boven

-3

even buiten de dorpen)

Lagedrukgebieden breiden

projecteerde oplossing zou

Kantooradres:
Tel

van het weer

stabiliteit

moeten gaan

enigszins

Europa gaan
een

Biskaje

zou

stijgen,

warme zuidelijke

ming het kwik

stro-

belangrijk

-17.00 uur.

ondermijnen

Advertentieacquisitie: Lettyvanden Brand-Kinderdijk
Tel. 06 -4342 97S3 • etty@zandvoortsecourant.nl

in

de loop

kunnen gaan opschroeven.
gebieden met lage

van het aanstaande week-

Blijven

einde. Richting het einde

druk echter

in

debuurtvan

advertenties@zandvoortsecourant.nl

van de verwachtingshori-

Nederland rondtollen eind

Bladmanager:

zon tekent datzelfde model

april z

Tel.

Gillis

06 -460 460 26

Kok

gil

is

echt er weer een

@za 11cvoctsecourant.nl

Vormgeving:
Kleine Krocht

warme
in

voor

eind volgende week.

-

-

06-1139 1478

ben

Diemen

Verspreiding: ZVO

j

n

in

huis en

en zaterdag

www.zvo-verspreiders.nl

geen

Uitgever: Zandvoort Press BV

is

significa

er

Binnenkort

nog steeds

duidelijkoverhoe hetweer-

nteweersverin

onze contreien. De wind die
eerst

www.zandvoortsecourant.nl

nog

uit

het noordoos-

ten waait, gaat geleidelijk

om

is

er veel

beeld zich uiteindelijk zal

ontpoppen.

Bel

de weer-

primeurlijn (0900-1234554)

eens over de eventuele zo-

merwarmte

eind

april.

naarwestelijke richtin-

gen en neemt ook bedui-

RTV N-H

liADIO + TV N()()RI]-HOLLAND

Temperat mr

Max
RTV-NH

is

13

12

13

12-13

de publieke regionale omroep voor de

provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland

Min

3-4

3-4

3

bovendien de officiële rampenzender van de

Zon

95%

80%

90%

85%

Neerslag

10%

10%

15%

20%

N.3-4

WNW. 3

is

provincie. Frequentie:
(kabel). Zie

FM

87.9 (ether) of

FM

5

93.3

voor programmering: www.rtvnh.nl

op

meer

op vrijdag

andering te bespeuren

Oplage: 9.250 exemplaren

blijven steken

slechts 8-ngraden.

we droog en vrij zonnig

weer

Verspreiders

wedepineut. Dan

of buien en kan het kwik

Ook deze donderdag heb-

offset

Visseringsweg 40

i

bekomen we een kil weerbeeld met periodiek regen
overdag

Design Zandvoort
2042 JN Zandvoort

IR

2

Druk: Dijkman

Tel.

vrij

zuidelijke aanvoer

Centrale redactie: Joop van Nes
Tel. 06 - 1448 2685
joop@zandvoortsecourant.nl

Wind

CL

(in

het voorbije weekeinde tot
bijna

hogedrukgebied zich

Verschijnt iedere donderdag en wordt

het nachtvorstrisico

sommige beschuttevelden

tijd.

Noord-Europa, terwijl het

in

in

De nachten blijven aan de
koude kant voorlopig en

aprilzon van de laatste

de weekeinde

vrienden te redden.

huis-aan-huis bezorgd

er

af.

Zandvoort.

snel door de vele uren felle

een boom.

de kinderen te

redden, sluipt Wickie als verstekeling aan boord, de piraten
achterna,

het steeds

op de weilanden groeit nu

het dorp en beroven

al

in

groener ogende ZuidKennemerland. Het gras

een bende piraten. De
overvallers plunderen

baarste bezit:

Op zondag zou

een bui kunnen komen

dend

detenminste meestentijds

het

NNO.

3-5

wzw.

3

nummer

Zandvoortse Courant

Ki/lr

15

april 2010
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V shinen
Twitteren!
"ledereen doet het! Het

Bij

toeval

is

voormalig kapster Helen

alles

het horeca ondernemerschap inge-

dochters ging

al

mijn aandacht,

moeten

gericht worden. Het

de

tijd

klok,

pand moest

lieve

meiden

aldus Helen.

ouder en zelfstandiger

was een

mensen

in-

!

alles

toch nog gelukt",

maanden waren

su-

is

perleuk!

Moet

Waar

het over heb? Over

ik

twitteren.

ook doen!"

je

als digibeet voel

Ik

nu helemaal achter de

heel veel

Vooral de eerste vier

is

:

race tegen

maar met behulpvan

en energie naar mijn gezin. Nu de
allebei

regelen. Het

opnieuw geschilderd, opgeknapt en

"Na de geboorte van mijn twee

rold.

feiten aanlopen.

Facebook,doe

Ik

heb geen
aan Hyves

niet

MSNen.Aan
SMSen doe ik

en ook niet aan
zijn,

wilde ikna veertien

ja ar

weer

iets

e-mailen en

gaan doen.lkwildeweeraandeslag!"

.

Helen en Rob

op

Trots

ii

CaféFieI

zijn

Na

om

5 .i e.Af g

^P-

nieuw leven dat

een café- bar te openen dat

voor iedereen toegankelijk

"°

zwaar en hectisch. "Het

veel brainstormen ontstond het

idee

Fier!

r„T
l«'Wdv.o,«nfee
b.s.»«

en

is,

want

waar

een heel

is

|

samen aangaat,

je

in

Crime' Helen en Rob be-

"We hadden

locatie.

het pand,

op dat

waar

ganiseert café

Fier,

samen met

Anders, een open podium

het geluk dat

eerst Het Lokaal zat,

moment

Op Koninginnedag

vertelt Helen.

gingen op zoek naar een geschikte

den, dat

nog een verrassingl

blijft

waardeerde
:

I

via het

collega:

"Weet je

dat niet?! Soet, waar heb je
al

gezeten:ondereen

dietijd

baksteen of zo?!"Ze heeft he-

gaan optre-

er

ik

iets

ik

van een digitale foto

internet, vroeg mijn zeer ge-

or-

café

Ga la. 'Wie

minded. Eigenlijk behoor
de digibeet. Nadat

genaamd

'Het Artiesten

ben niet zo high-tech

vroeg over het versturen

verdeeld, liep alles een stuk soepeler",
'Partners

sloten de krachten te bundelen. Ze

Ik

tot een uitstervende soort:

gezinsleven moet ook door-

I

un.
da „ 00k uitb

-

je

gaan. Nadat de taken onderling waren

gezelligheid voorop staat.

wel.

lemaal

gelijk.

We

te huur stond.

En nu dus een nieuwe hype:

besloten de kans te grijpen. Daarna

ging

L

alles heel snel. In

Café

ongeveer twee

weken voor de opening hebben we

Fier,

Haltestraat 32.

Meer

infor-

twitteren.

matie op www.cafefier.nl. Dagelijks

aan een

geopend van 15.00 uurtot 01.00

die

uur.

Ik

stel

ik

What's Happening?
Zaterdag
Dance,

Tip: Supercalifragilisticexpialidocious!
Wie kent haar

de o zo mooie 'nanny'

niet? Mary,

de Ende Theaterproducties

steelt

uit

Londen...? Joop van

de show met de musical 'Mary Poppins'.

Hoofdrolspeelster Noortje Herlaar, bekend van detv-show 'Op zoek naar Mary
Poppins',

si

Want

is

90's

R&B; 2night

NOW!

in

helemaal

is

Het verhaal van Mary Poppins speelt zich afin Londen. De musical
gelijknamige Walt Disney film
1

rigoureuze 'nanny

uit 1964.,

is

waarbij de humoristische

gebaseerd op de

Mary Poppins de

van de familie Banks. Mary beschikt over hele bijzondereen vooral

is

het Patronaat

in

je

meemaakt,

Mary

zorgt vooreen toverachtige,

moment

Het ene

is

ze

in

een fabelachtig avontuur waarbij

spannende en moderne musical.

eren het andere moment

is

ze als rook

opgegaan met behulp

adem benemende verrassingen. De vrij serieuze familie Banks wordt overrompeld met de vrolijkheid van Mary
en meegenomen naar een andere 'wereld'. Met Mary is het een feestje; het geluk dat
van haar vliegende paraplu! Ook haar betoverde

met

elkaar deelt

je er zelf

maar

in

Mary Poppins

zit in

de gewoonste dingen en daarbij

€

niets onmogelijk, zolang

men. Ze verdient miljoenen,

de ja ren '90 komen dan ook voor-

HitKanon

DJ

Gary Global en

zijn

DJ DeSheiken DJ Superrrrrde Boer zijn
weer bij! De VJ's van Escapation zorgen
voor al Ie fijne clips en 90's hipperdepipsIVoor meer info en
voorverkoop a €10 p.p. check je: www.pat ronaat.nl. Dit topfeestje begint om 23.00 uur, rond 04.00 uur is het wel weer
de hoogste tijd om naar je mandje te gaan... Leeftijd: i8+.

Zondag

in

Mango's Beachbar! Van af 18.00 uur kun

€

kunt vertonen! DJ Andres zorgt ervoor dat

je je

kunsten

helemaal

je je

kunt laten gaan op het swingende ritme. Zorg datje er
bent: Salsamotion Salsa

reist

de hele wereld over en

leeft in

een glamourwereld.

Klinkt

spannend en zeker

niet saai.

Op

Sunday@ Mango's!

bij

Entree: gratis.

€

5

in

de visagie vlak

bij

voor een

modeshow

en vlak

voor een fotoshoot compleet

met

krullers

niet

de enige beroemdheid

die

in

het haar.Zij

aan het twitteren

slagen:

Brit neySpears,

Obama,

is

ge-

is

Ba rack

Pu ff Diddy en Lady

ven van beroemdheden voor

18 april

BijBloomingdalekunjevandaag helemaal

uitje

kop

ons gewone mensen een

dak gaa

Issy.

1

Er zijn slechts

achti

Granmaste

een beperkt aantal tickets

in

de voor-

€ io ex. fee kosten. Ook zijn ze on line te
www.bloomingdaleaanzee.com.Wees er snel bij
om ook een plaatsje op de dansvloer te be-

verkook, welke
Ikoop via

leiding uit

de dagelijks

af-

sleur.

:

met Shermanology (Andy & Dorothy Sherman

Ricky Rivaro, Ouintino, Baggi Begovic, R^hab,

op de toegangsprijzen

haartwittersite

van Doutzen

Toscane,

Gaga. Eerst was het privé-le-

Zondag

29 voor vijfde

79 voor eerste rang. De musical draait van

info!

je hier terecht

uur een waar salsafeest plaatsvindt waar

2e en 3e rang. Check www.seetickets.nl voor

meer

en ga vanavond helemaal uitje dak

voor een salsa proefles, waarna van 18.30 uur tot 23.00

et bestellen
ie,

tickets en

los

het Fortis Circustheater

dinsdag tot en met zondag. Op zaterdagavond geldt
een weekendtoeslag van

18 april:

Schudje heupen

z'n

draait

is

nieuwe vriendjes

stijlen uit

altijd subtiele

Van 16.00 uur tot 00.00 uur zet Fame=DJ's de tent o

Scheveningen. Kaarten variëren van
rang tot

is

wat

en hoort.

er uiteraard ook

Het

reistas zit vol

gelooft!

ziet

Een fanatieke Twitteraar

topmodel Doutzen Kroes.
Doutzen leidt het leven
waar veel meisjes van dro-

Haarlem. Alle
bij...

bij

magisch e talenten, ledere gebeurtenis verandert

Via

mee

laten genieten van alles

het

dat

ik

zit.

kan je de hele wereld

17 april:

rock, pop, hiphop, raggae,

niets te gek!

Na

zijn.

er niet veel naast

korte berichtjes en foto's

zie je foto's

voor

huismussen

wat googelen ontdek

R^n jijnlhh^fip

je

denk meteen

de hele dag met elkaar

aan het kwetteren

Nu

is

die afleid ing

een 24-uur

nonstop informatiekanaal
geworden. Willen
Alles

we dit wel?

weten van iedereen van

minuut tot minuut?
Zelfs niet
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niet.

van Doutzen, laat

staan van mijn buur-

vrouw of buurman. Voor
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Steunpunt

Zandvoort

gastheren/-vrouwen voor de

waren afge-

schip hebben gemaakt. Joke

vakantie naar Nederland. Na

emigreerde

in

achtereenvolgenstijdelijk

rige leeftijd,

met haarouders

beide moeders te hebben

1

50 jaar getrouwd. De twee dochters hadden het

april

een en ander bedacht

om hun

ouders te verrassen. Zo werd

onder andere de burgemeester ingeschakeld

om

te

komen

na ar Australië. Dat ging toen

ingetrokken, werd besloten

feliciteren.

1955, op 15-ja-

per schip. Dick heeft, na een

opleiding

bij

de RAF, menige

om

definitief

in

maximaal jaar een

vergunning, maar de kinde-

onder an-

Dienst. Daardoor heeft
heel
zien.

kwam

hij

1957 met een

in

troepenschip
in

hij

wat van de wereld geNa 2,5jaar in Indonesië
zijn

bij

broer

1

de ouders van Joke en na verloop van tijd ontmoetten
elkaar.

Er werd een afspraak gemaakt voor 31 maart. Hoe
krijgen

we onze ouders zon-

der te veel argwaan

van ons thuis?

We

bij

één

over zich heen komen.

Voor de volgende dag wordt

om met

hen gevraagd

een

vertellen

gepakte kofferen vooral niet

dat er een fotograaf komt,

te vergeten de paspoorten,

om

maken. Aangezien de krant

Daarna vertrekken ze met

was benaderd voor een

stukje,

werd

er een afspraak

gemaakt met de

fotograaf,

Dick ter Heijden. Terwijl die

10.00 uur klaarte staan.

zijn allen richting

Rotterdam,

hun beider geboorteplaats.
In

tel

de haven

ligt

het tot ho-

verbouwde schip de 55

aan de vader van Joke of

leefd

verblijfs-

om

De
en

een keertje met hem mee
mocht voor een a utotochtje.

zij

Het kostte moeite, maar
eindelijk

mocht

het.

oscoop te gaan. Zo werd deze
liefde

bezegeld op

1

april

Zij

Yvonne en Marianne.

voorde deur

om

het bruids-

2

3 heerlijke

kregen daar

2

dochters:

doorgebracht. De

link

met

paar te feliciteren. Compleet

een boot

schillende overtochten per

dat

zij

beide ver-

Begin 1968

kwam

het echt-

paar met de kinderen, onder-

tussen 6 en 7

jaar,

voor een

wachten op schadevergoeding. De afhandeling van de

Smeehuijzen

(VU): "Je denkt dat juist na

werd een woning aan-

Nel is,

geboden

in

Nieuwebrug
hebben

bij

Vijfhuizen. Daar

bij

in dit

soort zaken verloopt aanzienlijk trager dan

verkeersslachtoffers. Dat blijkt uit onderzoek van de

Zelfs als

een ziekenhuis aan-

sprakelijkheid erkent voor een
fout, betekent dat niet altijd

Ook

uit

eerder onderzoek van

Stichting De
blijkt

Ombudsman

dat ruim veertig procent

van de slachtoffers van moge-

schade netjes wordt afge-

Einde van

De toekomst van MEE Nederland hangt aan een
draadje.

In alle

missie

in

derwijs zich aandiende

besloten een andere
plaats te zoeken.

werd

te

was

in

organisaties geopperd.

Zandvoort,

MEE

ondersteunt en begeleidt

mensen meteen beperking
van opvoeding, onderwijs,

hem

beid, financiën en

Met de
WimGertenbach Mavo in de
wel.

buurt, kochten

zij

im 974 een

woningopdedr.Gerkestraat.

schrappen van de subsidie
voor

netwerk van organi-

dit

volgt op het
in
is

tijden van

het nood-

mensen met

heid krijgen hun kracht te

saties voor maatschappelijk

benutten. Professionele

cli-

werk, zou de AWBZ-pot twee-

entondersteuning versterkt

de Boulevard Paulus Loot en

honderd miljoen euroschelen.

de eigen kracht en de

op zee. Nu

Volgens de commissie kunnen

redzaamheid en mobiliseert

1982 verhuisden

In

is

het

zij

in

uitzicht

met

huis,

zij

naar

alle ont-

de zorgverzekeraars optreden

vangen boeketten, een ware

als

bloemenzee.

de

belangenbehartiger van
cliënt, in plaats

dit zal

In

de VS

is

vertraging

om

cliënt heen."

Bezuiniging

schrappen van

ning door het schrappen van

voor

gepresenteerd

als

de AWBZ-functie begeleiding

een bezuiniging, maar

zal

MEE

subsidie

de gemeenten terecht",

de maatregel uiteindelijk

de commissie. "Voor

leiden tot een veel groter

op heden ge-

beroep op duurdere zorg en

schrijft

die tot

bruikmaken van de diensten

Geen baat

de

Volgens Blom wordt het

daarmee ook de ondersteu-

mensen

het heel gebruikelijk."

ook het sociaal netwerk

van MEE.

komen grote

delen van de begeleiding en

toenemen.

zelf-

MEE

regelingen. "Niet alleen

in

zij

het voorstel voor de lang-

durige zorg, maar ook

in

andere voorstellen zoals

bij

het voorstel 'op afstand van

moeten vervoegen."

de arbeidsmarkt', worden de

bij

zich

duren, kunnen slachtoffers

niet

ook schadevergoeding

ei-

geschetst. "Wij gaan nooit

sen, stelt Smeehuijzen. "Dat

zaken vertragen. Daar hebben

Nederland. Er

medische claim wordt

schadezaak verwikkeld

niet

vaak geprobeerd
zijn vier uit-

wij

in

het beeld dat wordt

geen baat

woordvoerster.

zaam

gaat,

bij",

aldus een

'Als het lang-

komt dat

niet

om-

toege-

dat wij dat

met opzet doen.

kend omdat de verzekeraar

We moeten

zaken zorgvuldig

aldus letselschadeadvocaat

Extra vergoeding

de schade onzorgvuldig had

onderzoeken."

John Beer

Universitair docent privaat-

afgewikkeld.

is.

als

bezuinigingen

de

nog

ver-

reageert

nieuws. "Juist

een beperking de mogelijk-

of hun eigen netwerk zullen

in

het dagblad.

Blom van MEE Nederland

zakelijk dat

gemeenten, zorgverzekeraar

is

in

ar-

wonen. Het

zich voor deze diensten

spraken bekend waarin extra

traagd dooreen verzekeraar",

bij

hun problemen op het gebied

dansen, trok deze

Ook Medirisk herkent

medischefouten na drie
letsel-

com-

haar bezuinigingsplannen voor de care heeft ge-

wordt het beëindigen van de subsidie voor de MEE

woon-

Aangezien

Dick vroeger een regelmatige gast

schetst,

gert inhoudelijk te reageren.

nog steeds

hun

zijden

vier de scenario's die de ambtelijke

ze

het vervolgon-

Verzekeraar Centramed wei-

lijke

in

tel. 5717373.

in zicht

ironie wil

Maar de

jaar

"Ik

MEE

duren." Als zaken te lang

maak vaak mee

de zaak.

u

dat deze zaken juist langer

wikkeld.

dat de afwikkeling van een

een snelle afwikkeling van

het op-

het erg naar hun zin gehad,

maar toen

een fout van een arts de

schade

Volkskrant.

het

Zandvoort,via

55. Als vrijbij

Nederlands.

bij

recht Lodewijk

met de

Lijkt

uitserveren van de koffie, u

het Steunpunt aan

in

dertussen werkte, de firma

Schadevergoeding medische missers
laat lang op zich wachten
medische fouten moeten soms jarenlang

praatje

bezoekers en verleent h and-

hangen van de jassen, het

uur

"Bovendien

Slachtoffers van

maakt een

en spandiensten.

de Flemingstraat

hebben

overnachtingen

verrast laten ze het allemaal

is

1960

Elisabeth, Zuid Australië.

met de kinderen

vrouw

mei

williger helpt u

plaats

Rotterdam. Daar hebben ze

zijn

uit-

Daarna

te dansen of naar de bi-

dagen met

wordt er gebeld en

31

plaats-

waren Engelstalig opgevoed en spraken geen woord

om

Niek Meijer met

is,

maandag

naar school te gaan. Dat was

verplicht

zij

om

in

op

Koffie-in start
zal elke

vinden van 10.30 tot 12.00

een heleomschakeling,want

waren toch

volgden nog meer afspraakjes

daar staat burgemeester

bezig

zij

was nog jong (16
11 jaar met

haar scheelt, vroeg heel be-

die een familiefoto gaat

al

Joke

en Dick, die

jaar]

voor

is

leukom bijde Koffie-in gastvrouw of -heer te zijn, neem
dan contact op met Amber
van Tetterode van OOK

ren

Via het bedrijf waar Dickon-

was een kennisvan

vrijwillige

Koffie-in

ten te ontmoeten.

Australië terecht.

Die broer

De

onder het genot van een kopje koffie of thee, dorpsgeno-

Nederland

te blijven. Je kreeg toen voor

dige gewerkt

bij

op zoek naar

bij

jaren als boordwerktuigkun-

dere de Marine Luchtvaart

is

Koffie-in.

inwoners van Zandvoort, die het gezellig vinden om,

alle

lopen

april 2010

15

en -vrouwen gezocht

50 ste huwelijksdag vol verrassingen
Dick van der Lei en Joke van der Lei-Hoenderop

15

gastheren

schadevergoeding

Ik

is

voorspel dat
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dit
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bij
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em end directeur Au ke
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Gemeentelijke publicatie week 15-2010

vindt ds

gemeente het

belangrijk, dat iedere hondenbezitter

ook daadwerkelijk hondenbelasting betaalt. Vandaar deze
controle. Honde-'bszitte'szijn overigens verplicht

Vergadering college

De

besluitenlijst

verdere

van de collegevergadering van week 14 en de

week i4door het

in

week 15 vastgesteld. De

college

genomen

besluitenlijst

is in

besluiten zijn

te zien

bij

in

de Centrale

te

doen van het hondenbezit. Door het

voorkomen
bij

het niet

zij

onnodige boetes

die

zelf

om

aangifte

doen van aangifte

kunnen worden opgelegd

doen van aangifte

-

Moolenstraat

A.J.van der

materiaal,

ingekomen 06

-Wilhelminaweg
07

april 2010,

30,

58,

verwijderen asbesthoudend

2010,2010-0785

april

verplaatsen puien voorgevel, ingekomen

2010-079 Lv

-Thorbeckest^ajt
balk (inpandig),

;-)2

:

piaaTsen. veranderen en vergroten stalen

ingekomen 08

april 2010,

20io-o8oLv

en op de website.

Balie

Let op.

De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen

U kunt een formulier aanmelden hond, downloaden van de

liggen

bij

de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien

tij-

der Staten-Generaal

websitewww.gbkz.nl.

dens openingstijden Deze publicatie betekent niet dat u

uw

De burgemeester van Zandvoort maakt het volgende bekend:

tekend sturen naar Gemeentebelastingen KennemerlandZuid,

Aangifte doen kan op de volgende manieren:
Kandidaatstelling van de leden van de Tweede

Kamer

AA Overveen. De tweede manier is telefonisch

Postbus 47, 2050

Op dinsdag

i.

27 april 2010 zal de kandidaatstelling voor de

de leden van de Tweede Kamer der Staten-

verkiezing van

Generaal plaatshebben.

contact

opnemen met Gemeentebelastingen Kennemerland

Zuid via het telefoonnummer 023-512
biljet

en onder-

Dit formulier kunt u ingevuld

aanvragen

om uw hond

6066 en een

schriftelijk

aangifte-

zienswijze over deze aangevraagde

van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden

bij

het BureauVe-kiszingen, Zijlsingel

Haarlem van 9.00 tot 15.00 uur

worden

H

1)

3

De benodigde formulieren

lijsten

1

te

van kandidaten (model

VV ,zigt

u uit

ds gemeente dan wordt de belasting verrekend of in mindering
gebracht.

ingeleverd.

de loop vanjaar het aantal honden of vertrekt

in

Wanneer

u

uit

de gemeente vertrekt dan wordt de

aanslag hondenbelasting automatisch verminderd Dverli den

-

de

lijsten

van de hond of andere wijzigingen moet

voor:

van kandidaten (model H

Gemeentebelastingen Kennemerland

1)

-de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun

een hond moet

kun d d 3 atste

afmelden hond aanvragen of een

1

1

i

ng (model H 9)

-de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de
politieke groepering

boven een kandidatenlijst (model H

-samenvoegingen daarvan, boven een kanoidatenl

|;i

3-1)

-

Het afmelden van

met de dag van de

I

briefje schrijven, waarbij u

Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van

€

n. 250.00 (elfduizendtweehonderdvijftig euro)

taald door overmaking van dit bedrag op het

worden

be-

rekeningnummer

van het Ministerie van Binnenlandse Zaken te Den Haag. tenzij
bij

groepering

is/zijn

politieke

toegekend.

april

in

Zandvoort gaat van start

kenteken), J. PThijsseweg.de

bij

de uitvoering van de controle

Velpse bureau LEGITIEM BV

in

is

In

Ds controleurs

bel

e" b

j

2d te Zandvoort

zal hij zich

blijkt,

siekamer. De exacte begintijd

is

Plaats:

tel.

in

de commis-

afhankelijk van de agenda.

U kunt hiervoor het beste even contact

werkeenheid Bouwen,

opnemen met de

023- 5740100. Aanvang:^. 00 uur.

ordening ontheffingen bouwvergunning te verlenen voor het:
-

plaatsen

de hondenbelasting.

In

(bouwaanvraag-

-vergroten van de woning en isoleren en stucen gevels op het

de dinsdag

huisv-.i Iwijk

Het college van Burgemeesteren Wethouders

van

artikel 3.6

uw rolemmer
is.

voornemens
or-

het:

(bouwaanvraagnum-

mer: 2010-047 RW'

worden de GFT-rolemmers schoongemaakt.

april

gebeurt op dezelfde dag

Laat

ploeg geweest

is

van de Wet ruimtelijke

dening ontheffing en bouwvergunning te verlenen voor

perceel Thorbeckestraat 37 te Zandvoort

als het legen

van

uw

rolemmer.

na het legen staan totdat de schoonmaak-

Let op: Dit kan

ook na i730u

ONTHEFFING artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Het college van Burgemeester en Wethouders

om met

zijn.

toepassing van artikel 3.23 van de

is

voornemens

Wet

ruimtelijke

ordening ontheffingen bouwvergunning te verlenen voor het:

Bouw-, sloop- en reclameaanvragen

het kader van het gelijkneidsbeginsel

1-6 te Bentveld

nummer: 2009-124LV en 2010-048 Rv).

om met toepassing

in

Zandvoort:

jaren

vaneen kunstwerken twee beelden op het landgoed

van het perceel Groot Bentveld

den de papiercontainers geleegd

het hondenbezit

al

sfa:."ei

De ophaatdagen voor de papiercontainer:
Op 20 april worden de papiercontainers geleegd in de
maandag.donderdag en vr jdag huisv,.ikvi ksn Op 22 april wor-

een hond wordt

Als de controleur aanbelt

:

voornemens

ONTHEFFING artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening

om

in.

is

toepassing van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke

oude B&W-kamer.

Ingekomen vergunningenaanvragen

dat voor die hond geen belasting

ongevraagd legitimeren. Zandvoort heft

(bouwaanvraagnummer: 2009-i43Rv

Het college van Burgemeesteren Wethouders

vullen, als

de hwoners aan

De controleurs

aangetroffen en als

wordt betaald, een aangiftebiljet

voornemens

Koninginnewegende Emmaweg.

vergadert de Commissie Welstand en Monumenten.

-

uitbreiden van de

Bentveld

te inventariseren.

is

van de Wet ruimtelijke

om met

april

het

de arm genomen.

artikel 3.6

ONTHEFFING artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening

Dit

aanstaande gaan controleurs huis-aan-huis

toepassing van

-plaatsen van een dakappartement op het percss! Bakkersiraat

Commissie Welstand en Monumenten

Schoonmaak CFT-containers

de gemeente Zandvoort controleren op het bezit van honden.

Voorde ondersteuning

ONTHEFFING artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening

Op 22

Van 19 t/m 23
Controle hondenbelasting

Vanaf 22

zal

mingsplan en bouwvergunning te verlenen voor het

worden

verstrekt door Bureau Verkiezingen, Zijlsingeh te Haarlem.

worden verleend dan

ingsplar

Het college van Burgemeester en Wethouders

week 16 defecte voertui-

j

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de registratie van een politieke groepering

ontheffing bester

ordening ontheffing van de voorschriften van het bestem-

in

de laatstgehouden verkiezing van de leden van de Tweede

Kamer der Staten-Generaal eenof meer zetels aan de

om

om met

De gemeentelijke handhavers gaan

De vergadering begint omstreeks 15.00 uur
4.

Verzoek

gebeuren. U kunt een aangiftebil et

en

10) zijn tot

kandidaatstelling kosteloos voor de kiezers

verkrijgbaar.

een bezwaarschrift kunt indienen.

of vrijstelling

worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden

bezwaar indienen.

bijvoorbeeld een verklaring van overlijden van de dierenarts

gen en/of autowrakken verwijderen van de Zeestraat (Engels

4)

de verklaringen betreffende het verbinden van de kandida-

tenlijsten tot een lijstencombinatie (model

Mocht de vergunning
dit

u

voegt of een verklaring van de nieuwe eigenaar.

Autowrakken worden verwijderd

de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst

(model H

Zuid.

wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie

betekent ook niet dat

doorgeven aan

(model

H3-2)
-

schriftelijk

u zelf

voornemen daartoe een zienswijze

verleend, kan tegen ons

kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van

aan te melden.

vrijstelling

Op die dag kunnen

2.

bouwplannen kenbaar

kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen ontheffing

-

Vondellaan

en

ingekomen 06

17,

april

Hasebroekstraat

april

verwijderen asbesthoudend materiaal,

ingang van

verwijderen asbesthoudend materiaal,

2010,2010-0775.

en zee, maar vooral dicht

16 april

2010 gedurende 6 weken ter inzage b

j

os

Centrale Balie van het gemeentehuis tijdens de open ingstijden

2010,2010-0765.

4,

Gedurende de termijn van de terinzageligging kan een
schriftelijk haar/zijn zienswijze

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand

perceel Parnasialaan 12 te

Voormelde bouwaanvragen met conceptbesluiten liggen met
11

ingekomen 06
-

woning op het

(bouwaanvraagnummer: 201O-043RV).

bij

mensen

ieder

omtrent de aanvraag kenbaar

Gemeente Zandvoort
.;:

maker

bij

.;it-"*6-;6

ke-

i

p..;:.

;:

het college van Burgemeesteren Wethouders, Post-

2040 AA Zandvoort. U dient inde

bus

2,

uw

brief "zienswijze" te

rechter

bovenhoek van

strandpaviljoen, verzonden 9 april 2010, 2009-226
-

Koninginneweg

denog

vermelden.

21.

gedeeltelijk

MONUMENTEN VERGUNNING artikel 11 van

de

Monumen-

-

Het college van Burgemeester en Wethouders

is

voornemens

gtevi

vernieuwen van het

kozijn

van de dakkapel op het perceel

Raadhuisplein 16 te Zandvoort.

va'

trale Salie

met ingang

ligt

2010 gedurende 6 weken ter inzage
'iet

ge-'eentehu

ti|dens de cpe

s

1

bij
'

maken

bij

'gst

2040 AA Zandvoort. U dient inde

bus

2,

uw

brief "zienswijze" te

Wethouder.

rechter

De Ru

jterstraat 36-116,

ieder

Post-

bovenhoek van

vermelden.

verzonden 08

april 2010,

Loot (kavel

rzonden 9

strandpaviljoen
-

Boulevard Bar

-

Boulevard Ban

pavilj,

-Boule

,

april 2010,

(k;

april 2010,

april 2010,

Paulus Loot (kavel

seizoensgebonden

2009-182RV.

7),

2009-205RV.

seizoensgebonden strand-

57401 00, maandag
-

16.00 uur.

vul

op de

Openingstijd n Centrale Balie

vernieuwen dakkapel, verzonden 08

Maandag t/m woensdag:

08.3

j

-

16.00

uur

Donderdag:

08.3

3

-

20.00

uur

Vrijdag:

08.3

3

-

12.30

uur

Tijdens de

april 2010,

don 'erdagavondope

11

verzonden 09

en

17,

maarvooreen

stelling kunt u

e.d.

verwijderen asbesthoudend materiaal,

april 2010,

2010-0765.

Openingstijd n begraafplaats

De algemene legraaf plaats en dierenbegraafplaats aan de
B ez waarsch riften

Tollensstraat

z jn

dagelijks

open tussen 08.00 -18.00

uur.

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
bij

Collegelid spr eken?

de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze

Belanghebbenden kunnen ge-

Een afspraak

rr

durende een termijn van zes weken na bekendmaking een

telefoonnumrr

gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-

wilt spreken.

de verzenddatum van de vergunning. Indien het

is

bezwaarschrift

bovenhoek van uw

het

is

de publicatiedatum. U

met vermelding van "bezwaar"

in

2,

Voorvragen

2040 AA Zandvoort. Het bezwaar

van spoed kunt
bij

u

een verzoek

om

Daarbij geeft

j

u het collegelid

eerst naar een vakafc-ehng

/er

concrete of g ewenste bouwplannen

is

de

werkeenheid Vergunningver len ng op werkdagen telefonisch
bereikbaar tus sen 08.30 en ,6.0

°»'

een

Op zoek naar werk

de voorzieningenrechter

of aanbiec en van vacature?

ma (en

van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621

Werkgevers en werkzoekers

2009-209RV.

20ojBRHaarlem. Een

www.werkeni zandvoort.com.

van een afschrift van het bezwaarschrift.

dergelijk verzoek dient vergezeld te

aan waarover

l

et kan zijn dat

Vragen over een bouwplan?

de rechter-

beginsel niet de werking van het besluit waartegen

in

gericht. In geval

vooi 'Cpige /ooizien -g indienen

aken met een co egelid doet u via het centrale
er.

uw

richt

aan het college van Burgemeester

brief

en Wethouders, Postbus
schorst

dit

is

verwezen wordt.

plaatsen seizoensgebonden

Ë03), plaatsen

verzonden 9

rd

2009-198RV.

plaatsen seizoensgebonden

irt (kavel 12a),

rzonden 9

strandpaviljoen

-Strand zuid

april 2010,

art (kavel 15), plaatsen

rzonden 9

strandpaviljoen

(023)

beperkt aanta zaken terecht: p spoorten en rijbewijzen

making

plaatsen seizoensgebonden

4),

ia

-17.00 uur ïn vrijdag 8.30

klachtencoörd nator.

2010-068RV.

Haarlemmerstraat na, vergroten van de woning, verzonden

Tolweg

22,

bereikbaar

2010, 2010-05 5RV.

-

geen vergunn ng betreft

Boulevard Pau

april

cht?

kl

met de Centrale Meldlijn 023} 57402 00, óf

website het d gitale formulier n óf stuur een brief naar de

2010, 2010-0545.

vergroten van de woning,

-

besluiten liggen

redamevergunningen

Zandvoort:
-

april

6,

zijn

830

Melding of
Bel

vernieuwen kopgevelsen muurdam-

inzien tijdens openingstijden.

e

slopen gevelmetselwerk

'

Verzonden besluiten
Bouw-, sloop-

ijk

van het flatgebouw, verzonden 8

Marnix van St.Aldegondestraat

-Vondellaan

een

omtrent de aanvraag ken bas

het college van Burgemeesteren

Ruijterstraat 36-116, gedeelte

telefoonnummer

Alleafdelinge

t/m donderda
het

bij

de Cen-

Gedurende de termijn van de terinzageligging kan een
schriftelijk haar/zijn zienswijze

De

men
-

Voormelde aanvraag met het conceptbesluit
april

vergroten van de opslag

van het flatgebouw, verzonden 8

tenwet

-

27).

strandpaviljoen, verzonden 8 april 2010, 20io-074fiv.
-

van 16

Centraal

Rv.

vernieuwen aanbouw, verzon-

2010-066 Rv.

april 2010,

-Boulevard Barnaart (kavel

Monumentenvergunmng aangevraagd

gaan

Voor het vinde n of aanbieden

v

n

gebruik van

banen

in

Zandvoort.

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand

en zee, maar vooral dicht

mensen

bij

Zaterdagteam van SV Zandvoort neemt sportieve wraak op verloren heenwedstrijd
De zaterdagvoetballers hebben

in

wraak genomen op de met

verloren thuiswedstrijd,

1-3

Hoofddorp sportieve

eerder dit seizoen, tegen Overbos. Uiteindelijk mochten de

hoefde alleen

zijn

tegenaan te zetten

voet er

om

zijn

ploeg op een verdien de voor-

sprong te zetten, die tot de
gastheren met 1-4 nog niet mopperen. Als de levensgrote

kansen die Zandvoort met

zouden

zijn

name

in

de tweede helft kreeg

benut, was het verschil veel groter geweest.

rust stand hield.

had vanaf dat
genlijk

Zandvoort

moment

ei-

geen kind meer aan

Overbos alhoewel het nog
Zandvoort

is

na deze over-

winningen de

uitslagen van

de andere wedstrijden, twee

de 12e minuut mocht Patrick
v.d.

Oord een

vrije

trap ne-

men, die op werkelijk onna-

plaatsen op de ranglijst ge-

volgbare manier door Nigel

stegen, naar de 5e, en heeft

Berg, met een karateachtige
sprong a la Louis van Gaal,
werd aangenomen en panklaar voor de aanstormende
Michelde Haan klaargelegc
De Zandvoortse topscorer

uitzicht

op de nacompetitie

vooreen plaats
Al snel

in

de

ie klas.

kwamen onze plaats-

genoten op voorsprong.

In

even duurde voordat definitief afstand kon

worden

genomen.

Mark de Jonge, die er wel
raad mee wist. Daarna was
het alleen nog Zandvoort
dat de klok sloeg want nog
geen twee minuten later
zorgde Stein Stobbelaar

al-

weer voor de voorsprong.

Uit

lange verdediger

schrijven. Drie

Overbos

kwam

in

eerste in-

stantie

nog terug door een
in

de Zandvoortse

zijn

ter

zijn

sterkte van Zandvoort aan.

Een sportieve wraak zat

de

in

knip.

zet-

minuten

la-

konden de Zandvoortse

fans weer juich en. Een min
of

meer mislukt schot van

Vet bokste de bal

de voeten van

de voe-

de 81e minuut

derde doelpunt

naam

Berg stuitte vanaf de paal

in

in

hoofd

verdediging. Keeper Boy de

ten van Overbos-topscorer

zijn

een perfecte corner kon de

tegen het speelobject
ten en de 1-2 op

foutje

De Haan
voor

tekende, gaf alleen maar de

in

DeHaan voor

desimpelei -3. Dat opnieuw

JS>

PAARDENSPORT

BASKETBAL-heren
Zeldzaam

voor sterk gehavend Lions herenteam

verlies

De heren van The Lions hebben afgelopen zaterdag hun

Lions begon

tweede

vend aan de wedstrijd te-

verlies

van

dit

seizoen geleden.

In

de Zandvoortse

Korver Sporthal moest een sterk gehavend paradeschip

gen de

hevig geha-

nummer

ranglijst. Niels

van Lions voor het Purmerendse Early Bird met 85-107 bui-

hebben

gen. Toch
in

zij

eigen hand. Dan

niet

hun kampioensaspiraties nog steeds

mag

er in de resterende wedstrijden

meer verloren worden.

speelt
breuk

van de

3

Crabbendam

door een

dit

enkel-

seizoen niet meer.

Scoringsmachine Paul
Wessels was voor zijn werk
in

Eindhoven, Alain Clark

maar wilde
werd

spelen. Hij

in zijn

liever niet
's

middags

auto aan-

gereden en had een

pijnlijke

nek en rug. Toch zou

hij

nog

het

om

tie die daarbij

kampioen
de promo-

hoort", zei

seizoen

al

in

de tweede

warm mes

door een

het wilde. Door het

onvermogen om

bijna

fout van Ron

lijke

Natuurlijk

springen dat

de vuurpijl de Purmerendse

gepromoot wordt. Ook in
het zogenaamde carrousel-

omdenummerdrievande

het laatste kwart geloofden

onze plaatsgenoten het wel

guard

die,

getild,

voor het eerst

dunk mocht maDe eerstvolgende wed-

Al snel

Early Bird niet naar Zandvoort

21.30 uur

dus wij willen dat

was gekomen om

van Onze Gezellen

BASKETBAL

ranglijstte verslaan.

werd

ken.

willig naar

duidelijk dat

zich ge-

de slachtbank

in zijn

leven een

een sporter kan overkomen,
dat gebeurd niet jaarlijks en

het mooiste wat

Bird.

door Martina op-

zijn

dit jaar

In

ve wedstrijd met als klap op

dat er twee plaatsen open

per se bereiken."

Meij

nuten vol moest maken.

worden

Amsterdam komend

v.d.

leidden waardoor Ten Pierik

alsnog een aantal speelmi-

hebben we namelijk al
zak. De bond heeft zowel ons als SVU Basketbal
uit

van de manege een paar springdemonstraties verzorgden.

diskwalificerende, persoon-

na afloop, "die promotie

is

tot

irritaties die uit-

eindelijktot devijfde.en dus

U18 jongens een 'enkeltje'
heren voor

Bent-

scoren te komen, ontston-

opgelopen. Dus stonden de
fitte

in

met de no-

dige trots een paar jonge dames, die tijdens de open dag

Uiteindelijk toch een sportie-

de bijna onmogelijkeopgave

gevallen.

naresse Pluis Lindeman presenteerde dan ook

en bogen voor Early

overige wel

de Naaldenhof

duidelijk dat Stal

pakje boter en scoorde zoals hij

aanvoerder Marvin Marina

op

de Naaldenhof

Stal

veld stevig wil inzetten op de hippische springsport. Eige-

dens de wedstrijd van de

Rayonklasse ingedeeld om-

Kampioen

een

Zondag werd het

moeten vallen. Tot overmaat van ramp had talent
Lars Leferink 's middags tijin

om

doorheen

den binnen de Zandvoortse

zig

niet

als

er

sneed

hij

formatie

en Robert

zijn

van achter

"Het gaat

diging,

aanwezig

was wel aanwe-

bij

guard was een ware plaag
voor de Zandvoortse verde-

en Roy Fijma konden niet

ten Pierik

worden,

Hippische springsport
hun

te laten leiden. Vooral

strijd

spelen de Zandvoortse

heren

komende zaterdag om

hal

in

tegen de reserves
in

de OC-

Haarlem.

is

het niet alleen
in

Bentveld

een dressuurproef

rijden,

niveau.

lijk

De Naaldenhof

buitenritten

zones, heeft de Naaldenhof

gelijk zijn.

opgebouwd

in

Zandvoort

Zuid waardoor prachtige

voor een groep ruiters/ama-

inmiddels de nodige reputa-

is

prachtig gesitueerd en heeft

vanaf eigen terrein toegang
tot de duinen

's

zomers mo-

Lindeman had na

afloop nog een nieuwtje voor

en staan de

de Zandvoortse Courant: De

jeugdlessen heel hoog aan-

stallen zullen binnenkort vol-

tie

geschreven.Ookophet

indivi-

ledig gerenoveerd

worden

dueledressuurniveau spreekt

naar de nieuwste standaard,

de Naaldenhof een woordje

waardoor een moderne ma-

mee op

nege

provinciaal en lande-

zal

ontstaan.

-dames

Lions

dames winnen opnieuw
Judotalent Glen Koper

De dames van Lions hebben opnieuw een overwinning
geboekt.

In

de thuiswedstrijd tegen het Amsterdamse

cons maakten

zij

het verschil

in

Fal-

het laatste kwart en won-

nen na een harde wedstrijd met 48-37.

lengte krijgen van de arbiters,

een soort handbal-bas-

een leien dakje afgelopen zaterdag in de Korver

competitie bekend

harde ploeg

als

een

die, als ze

de

bij

Lions.

had het dus moeilijk en dat

machine

kwam

ook

de stand naar

Zandvoorters inde kaarten

voren.

De gasten scoorden

ze gingen 'erop en erover'.

gemakkelijk en omdat de

Dat het verschil toch nog

arbiters van dienst veel

kon oplopen tot

11

doorde vingers zagen, ging
het bij Fa Icons Van dik hout
zaagt men planken'. Onze

aan het einde,

kwam

in

stokte, speelde

de

punten
bij

Afgelopen weekend

is

onze plaatsgenoot Glen Koper Ne-

derlands kampioen geworden

in

de gewichtsklasse -46 kg.

tot 15 jaar. Het 13-jarige judotalent boekte ook een uitzonderlijke perfecte score. Al zijn partijen,

nale,

dus inclusief de

fi-

werden op Ippon gewonnen!

Zo vaak gebeurt het niet dat

een talent aan zo een score

met de
Zandvoorter. Ondertussen
het snel voorwaarts

Falcons hard aan en de dis-

komt. Daarbij komt ook nog

met het arbitrale
duo duurden nog tot ver

dat

plaatsgenoten bleven heel

sewas. Glen begon metjudo

lectie

lang aan de verkeerde kant

na afloop van de wedstrijd.

op

en detalentenselectievan de

van de score maar een gat

Lions had daar geen boodschap aan en is veilig om

malige trainer, Marcel van

Nederlandse Judo Bond. Die

Rheevan Ken amju Zandvoort,

talenten worden opgeleid

komend

zag

werd

hoop

cussies

seizoen

opnieuw

Richard Koper. Het kostte

de Rayonklasse uit te
komen. De eerstkomende

veel van de krachten van

wedstrijd

bleef er

de

De

het feit dat hun punten-

je hebt,

bij

coach

de Zandvoortse dames
in

om

punts lijn. Zandvoort

d r ie

wat

Nederlands kampioen

het vierde kwart

foutenlast van Falcons en

de

Sporthal. Fa Icons staat

in

de knop

op

alles

groter dan 12 punten

niet van

uitliepen. Uiteindelijk

ging

met

er nooit geslagen. En dus

Het ging bepaald

weer

ketbal speelt. Verdedigen,

om

weer terug te komen
circa 4 punten waarna

steeds
tot

de Amsterdamse dames

in

komende

hij

de jongste van de klas-

7 jarige leeftijd. Zijn toen-

al

snel zijn verborgen

talenten en zorgde ervoor
dat Glen werd overgeheveld

is

hij

namelijk ook geselec-

teerd voor de nationale se-

om
te

van het talententeam

vanaf hun 17e jaar deel

nemen aan wedstrijden

voor deze bond

in

binnen-

en buitenland, zeg maar de

za-

naar de wedstrijdselectie

de

van de topsportafdeling van

voorloper voor het nationale

Haarlemse OG-hal tegen
het eerste da mes team van
Onze Gezellen.

Kenamju in Haarlem. Daar
werd hij getraind door Zeger

team

van Oirschot. Vervolgens ging

veel van Glen horen.

terdag

om

is

18.00 uur

in

dus.

We

zullen

in

de

toekomst waarschijnlijk nog

nummer

Zandvoortse Courant

SCHOOLVOETBAL

Golfclinics

Oranje Nassauschool algeheel schoolvoetbalkampioen
De Oranje Nassauschool

is

dinsdagmiddag de nieuwe

schoolvoetbalkampioen van Zandvoort geworden.

Zij zijn

de opvolgers van de Nicolaasschool die wel de sportivi-

SV Zandvoort
te

beschikking gesteld door de Sportraad Zand-

teitsprijs, ter

voort,

in

ontvangst mocht nemen.

Bij

om

de weer

in

kunnen bepalen wie

met de eretitel aan de
gaan.

dit jaar

haal zou

zowel de meisjes

als

De

stichting

mededeelde dat De Key

zij

wil bijdragen. "Wij zien het
als

Zandvoortse gebeuren",

Nadat de stofwolken waren

zij.

de Hann

ie

bij

de meis-

Schaftschool de

zei

van de Sportraad

prijs

Wim

Zandvoort werd door

was eveneens de eerste
Dit

plaats

team van

ter voetballertjes

lou-

had wer-

huisgehouden onder

kelijk

de tegenstanders en hadden
een wedstrijd met 10-2

zelfs

gewonnen.

Op een

fris

en winderig maar

Zandvoortse basisscholen

Schaftschool,

sauschool,

3.

2.

Oranje Nas-

Nicolaasschool,

Duinroosschool,

4.

school,

6.

Maria-

5.

Nassauschool,

2.

1.

Oran-

Nicolaas-

Hannie Schaft-

3.

De

park Duintjesveld waren zes

dagmiddag op de velden van

v.d.

prijzen

werden door

Lidy

Schaft, locatiemanager

Duinroosschool,

6.

worden

5.

Beatrix-

nationale open golfdagen
17 en zondag 18
verzorgd in samenwermet de NOC/NSF en de

king

PGAH

Het herensoftbalteam van ZSC

begonnen.

Er

is

het nieuwe seizoen goed

werd een klinkende

boekt op het Haarlemse THB

17-6 overwinning ge-

kruisfinales

kruisfinales

van de competitie gehaald. Het team

is

dus

nog steeds op weg naar een eventueel kampioenschap.

2.

geen wachtlijsten en heeft

clinics

beginnen beide da-

Haarlem en omstreken. De

om

trainingen worden door

zowel n. 30 uur

uuren duren
Ze

uur.

zijn

als

om

iedereen die kennis wil

ken

korte rondleidingen
stratie

omboog

5-4 voorsprong.

3e inning beide

een

op de golfbaan gege-

ven. Inschrijving

noodza-

is

vanwege het beperkt

golfzandvoort.nl of telefoon:
5715743.

Meer informatie op

in

Nadat

een

in

in

degelijk-

bereiken, sloeg

ZSC

in

K.

de 4e

Mllemsc
idmfi

Zandvoort

Wout profiteerden van een
homerun van Ruud Bijl, waar-

fensief leverde liefst 12 runs

door de stand

behulp van

het ingaan

op

die

THB aan banden

Auto

11

de 5e inning
terug tot

Bertrarn

kwam THB nog

17-6.

Café

Voor het eerst heeft het team

handbaldames

gen het Heemsteedse'Langs

positie

in

decompetitie

hoger

digd en spelen nu via kruis-

had een groot aandeel

finales voor een plaats

Lijnden nipt ge-

ZSC wist

daar het best van te profiteren en

won

na een 5-7 rust-

in

de

Zandvoortse overwinning.

Romena

Daniels scoorde 6

goals.Charissa Koning
v.d. Drift

en

Kristel

3,

Lucia

Gazen beek

ieder 2 en Laura Koning

1

keer.

via

berg en

zoen

Keepster Angela Schilpzand

2 in

twee wedstrijden

nu

hoge

gehaald. Na het reguliere sei-

ZSC heeft de uitwedstrijd te-

13-14.

derde geëindigd en speelt

van uitbaterTon Ariesen een

stand uiteindelijk met

wonnen. Beide teams leden
gedurende de gehele wed-

&

team

aanmelden krijgen groepskorting. Meer informatie of
aanmelden kan via Cees van
Deursen,

Tel.

06-5141 8221.

www.zhconline.nl

Haar
Healthclub Zandvoort

organisatieB.V.

zijn

zij

als

derde geëin-

in

de

in

dal'

te-

dat een plaats

neemt. De eerste van

de twee halve finales wordt

vanavond

in

Zandvoort ge-

team, dat nu voor het tweede

tweede wordt
op 22 april in het Hof van
Heemstede gespeeld. Beide

Haarlem

wedstrijden beginnen rond

grote finale voor het kam-

pioenschap. Het Oomstee
jaar competitie

in

en omgeving speelt,

is

als

speeld, de

20.00

Motorrijschool

Goede

RvanKleeff

Brood

BloemsierkunstJef

HANDBAL

strijd veel balverlies.

ko-

bal.

Groepen vrienden (oud en
jong) die zich als één

Meijboom Schoonmaak-

BeachClubTien

In

Het dames handbalteam van

gen VOS

en

Lavogue

BarBattle

honkslagen,

Boom

Kleine winst

stick, shirt

La Fontanella

Strijder

Autobedrijf KariMo

gescoord werden met

waardoor het 17-4 werd.

In

de volgende innings werd de
aanval van

uur

krijgen

seizoen 2010/2011

inning definitief toe. Het of-

't

van de 2e inning 3-4 was.

mende

een gratis

kans zagen de thuisplaat te

Algemene uitvaartbege

bij

van 15.30 tot

ADVERTEERDERS

de

teams geen
Administratiekantoor

direct

slagbeurt, waarin

Ha n van Soest en Jeroen van

is

aanmelding voor het

honken betekende dat ZSC de
achterstand

keer4wijd.Hetantwoordvan

kwam

er

demon-

aantal plaatsen en kan per

slagen, 2 veldfouten en een

makende

tot 8 jaar

bij

kelijk

ZSC

5

Nieuwe jeugdleden

e-mail:administratie@open-

opende met het scoren van
4 runs op basis van 2 honk-

21 april

meetrainen,

rigen van 16.30 tot 18.15

gegaan want ge-

niet bepaald van een leien dakje

woensdag

je gratis

17.00 uuren voor 8 tot 12 ja-

les

is

Tijdens een inlooptrai-

golfprofessional geoefend

middeld moeten onze plaatsgenoten veel meer carambo-

maken dan de meeste tegenstanders.

kun

onder begeleiding van een

met Dannyvan Soest op de

Dat

leid.

ning op

gezorgd. Voor kinderen van

golfspel toegelicht en kan er

Een homerun van Tjeerd Buijs

4X 4-wijd,

3

worden

professionele trainers ge-

voor hockeysticks wordt

diverse onderdelen van het

van ZSC steeds beter spelen.

gelegd en ging de verdediging

honks lagen en

ma-

met de golfsport en/
Open Golf Zandvoort.

6

THB

dat

Buijs (5X 3-slag,

13.00

ieder circa 2,5

toegankelijk voor

veldfouten)

Het begin was voor

op het werpen van Tjeerd

De 75-jarige Zandvoortsche
Hockey Club (ZHC) is een
super gezellige club, kent
de laagste contributie van

worden. Tevens wordt

Het driebanden biljartteam van café Oomstee heeft de

Hockey

(Professional Golfers

Tijdens deze clinics

Oomstee naar

start softballers

je

www.opengolfzandvoort.nl.

Association of Holland). De

of

school.

SOFTBAL

Goede

ko-

tijdens de

gen met een ontvangst

Beatrixschool.

Einduitslagjongens:
je

school, 4. Mariaschool,

gelopen maandag- en dins-

golfclinics

april,

Einduitslag meisjes:!. Hannie

school,

af-

sport-

wel zonovergoten

De

mend weekend,
op zaterdag

Buchel overhandigd.

sterkste en voor de jongens

weggelegd.

aantal gratis intro-

de Zandvoortsche hockeyclub kun

bij

kennismaken met de hockeysport.

het

bij

de kampioen moest leidden.

De

vrijdag 16 april start de Nationale Sportweek.

Open Golf Zandvoort organiseert een
ductieclinics en

gend jaar weer financieel
betrokkenheid

Komende

vol-

nodige fanatisme een halve

opgetrokken, bleek

april 2010

Sportweek

tijdens Nationale

Key, uitgereikt,

na een speech waarin

competitie gedraaid. Die tot

van de Oranje Nassauschool

15

van de hoofdsponsor woon-

de jongens werd met het

jes

15

en hockeyles

& He nkBluijs

Strandpaviljoen

11

Oomstee

Pesce Fresco
Riche aan Zee

Sandd

CenseenvanLingen

SKiPSt, Kdv.
Pippeloentje-Pluk

Circus Rigolo
Circus Zandvoort

Stichting Classic Concerts

ClubNautique

Stox

Dakcentraie

Toerkoop Reisburo Zonvaart

Dierenarts Dekker

Trendmark Makelaardij

Dorsman Assurantiën
FAR

OUT

Groenestein
Fin.

o.g.

Uitvaartcentrum Haarlem

Van Aacken

Greeven, Makelaardij

o,|

& Schouten

diensten

Glaszettersbed rijf

Wapen van

Zandvoort,

eten en drinken...

uur.

^D

Jhr. P.N.

Quarlesvan Uffordlaan 2

2042 PR Zandvoort

Tel:

023

-

WTTO

5 71 5 71 5

[jj]

Huis

NVM

^

Gasthuisplein 8
Dit leuke

charmante huisje

gebouwd

in

19DO en

in

|j|[

3

kamer hoekapparteto^O

op de 4 e etage van het luxe appartementeitoa»re

"Monopole

NWWI WWW.CVl.nU

Ruime uitgebouwde hoekwoning

Woonkamer met deur
•

•

vele (hobby) mogelijkheden

•

I

•

Besloten patio op het zuiden
Doorkijkje

•

•

naar woonkeuken

Badkamer met ligbad/douche
De ruime schuur biedt

•

in

•

de Swaluëstraat

Gebruiksoppervlak ca. 87

Vraagprijs:

€

m2

(excl.

•

schuur)

250.000,-

kamer hoekappartement op de

Luxe keuken
2

Dakopbouw

inbouvrf|p?rdtuur
Mwatuur en
e;
grote bijkeuken

v.v.

slaapkamers,

Open keuken

woonkamimgJEzeezicht

sfeervolle

nMteQakamer met o.a.

Lift

€

ca.

Rustige

de

etage

is

liefst

verdieping

Gebruiksopp. ca. 127

85m J

met aangebouwde schuur

m

;
,

perceelopp. 376

2

onder

•

Open keuken,Witte badkamer met douche, wastafel en
1

slaapkamer, berging

Centrum

om

in

kap woning met garage heeft

Zeer comfortabel en goed onderhouden 2

appartement op de 7* verdieping

en schuifpui naar achtertuin

Woonkamer met
Dichte keuken

Moderne badkamer met

de onderbouw

inhoud

ca.

494

m3

kam

in coi

uitzichï!^^^

K

schuifpui

met

o.a. ligbad

Badkamer
Gehele begane grond

v.v.

jhpffnóilet en w;

vloerverwarming
Slaapka

de

,

Luxe woonkeuken, bijkeuken met aansluiting wasmachine/droger

toilet

de hoek

Ideaal voor starters of als 2

2

Burg. van Alphenstraat 55/20
1

4 slaapkamers.

Woonkamer met haard

super uitzicht over boulevard, strand en zee

m

275.000,-

Deze aantrekkelijke

maar

e

woonomgeving

Leuk appartement met super

Woonkamer met

Zandvoord zuid met

aan de achterzijde uitgebouwd

Duinen, strand en centrum bevinden zich op loopafstand

Celsiusstraat 195
3

knus en compact te noemen!

2

is

inbouwapparatuur

Oprit en ruime garage

rAJjPeili gingscode

nVoonoppervlakte

v.v.

4 slaapkamers

ligbad

Zonneterras^Crct westen

Wi0^arkeerplaatsm de afgesloten parkeergarage

Vraagprijs:

De Favaugeplein 21/18
Dit leuke 2

Ruime

in

royale zonnige achtertuin op het noordwesten.

Q»

II".

De begane grond
•

2 slaapkamers

(Verjfoop, (verduur, beheer, taxatie

Mr.Troelstrastraat 48

Stationsplein 15/12
Prachtig gelegen sfeervol

is

aan een gezellig plein midden

ligt

het historische centrum van Zandvoort.

'

1

Achtertuin op het noordwesten en achterom

woning

Bergi|j_
•

'

Voorzien van dubbele beglazing en kunststof kozijnen

Gebruiksoppervlakte

Vraagprijs:

€

ca.

37

m

2

137.500,-

•
•

Gebruiksoppervlak ca.
Perceeloppervlakte

Vraagprijs:

€

163m !
Ifé ca. 50

277m 2

475.000,-

&

Vraagprijs:

€

157.500,-

^36(£

'

6 e jaargang

•

week 16

©Zandvoortse

22 april 2010
Het wekelijkse nieuwsblad

Courant

voor Zandvoort en Bentveld

www.zandvoortsecourant.nl

JPORT
\'

Kunstenares

Sportcafé aftrap

'beschuldigd' van

van Nationale
Sportweek

1 plaatsen graffiti

Nieuwe

Deltacommissaris bezoekt Zandvoort
Actie
•

week 16:

Poesla brood, donker volkoren

zonder hele korrel
•

4

Roomboter croissants

€ 1,25
C 3,25

Afgelopen vrijdagochtend bracht deltacommissaris

niet alleen over de kustversterking gesproken
Actie
•

week

maar ook

17:

€

Tijger wit

• 10

Wim

Kuijken een werkbezoek aan Zandvoort. Daarbij werd

1,75

€1,95

witte bollen

over hoe Zandvoort zich kan onderscheiden van andere
kustplaatsen.

Slap oek eens binnen voor een

Kuijken,

"we moeten met
Hoogheemraadschap,
de provincie en de gemeente
gezamen ij< kijke n n aar een
goede oplossing om het

Peter van Delft

het

als

Middenboulevardgebied te

teruggetrokken.

is

voort (SMZ),de organisatie achter de Zandvoort se VVV. Per
diezelfde

datum heeft Wilfred Tates

het veiligheidsaspect niet

van onze heerlijke ambachtelijke

vergeten

salades en een lekker kopje koffie

|

mag worden."

belangrijk het

voort

zijn

nou het

bij

door Nel Kerkman

Miranda Reitsma, provinciaal
Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit

geheel vernieuwd!
een

kijkje

op

www.zandvoortsecourant.nl

de start van de stich-

'o<j&n*fc

'co alitieve rsterking '?

bestemd

is

voor

om

dat te bereiken

is

was de eindcon-

is

van cruciaal belang dat

Zandvoort
eigen

kiest voor een

identiteit.

Jansen zag wel
in

-"M

Liesbeth
egel j< n e-

een cultuuromslag

aan de Middenboulevard.

om

De discussie of Zandvoort nu

Ze had verfrissende ideeën

badplaats meer

wel of geen zwakke schakel

voor onder andere het ge-

geven werd onder-

met een fotorepor-

in

de Nederlandse kust

werd

is,

tijdens de bijeenkomst

bouw van

de boulevard en verder was

schapjongeren mee te laten

was Zandvoort

heel belangrijk

in

haar bood-

in-

schakel behoort en daardoor

denken overdetoekomstvan

ternationale badplaats. De

komen bepaalde plannen, bij-

Zandvoort!

gemeentelijke inzet moet

voorbeeld het ondergronds

al

een

weer gericht worden op het
positie",

in

Na de presentaties werd

het gedrang. Het doel van het

een wandeling naar het

parkeren

in

de zeereep,

blijft

Watertorenplein gemaakt

de veiligheid en zoetwa-

gegrepen vindt. Voor de ge-

tervoorziening op langere ter-

om met eigen ogen te zien
wat de kansen zijn bij een

wenste ontwikkeling

de

mijn te waarborgen. "Maar",

toekomstige kustversterking

Middenboulevard een door-

zo stelde deltacommissaris

voorde kustplaats Zandvoort.

de zeer bevlogen Bierman,

hoog

is

was

de nieuwe

WV

in

een hoog

Deltaprogramma

om

is

en

directeur van de Zaanse

Schans.

Hij

brengt dus

ristische ervaring

als

mee.

dit

het wenselijk

DestichtingdanktWilfredTa-

dat de stichting verder onaf-

tes voor zijn tomeloze inzet

gemeente
De bestuursleden

om een eigen Zandvoortse
VWtot stand te brengen, een

is, is

hankelijk van de

opereert.

Floris Fa ber (hotel

Hoogland)

en Boudewijn van Vilsteren

wens van
in

vele Zandvoorters

de toeristische

industrie.

SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

het Dolfirama,

leuke gekleurde balkons aan

gemaakt. Nieuwe

meetwaarden geven aan dat
niet tot de zwakke

duidelijk

Zandvoort

die dit beslist niet te

commissaris voor

en

king nodig",

clusievan Bierman.

de Tweede Wereldoorlog

zei

ook een

karakter die

Kwaliteitsslag Zandvoort

herwinnen van deze

r.tt

kan de herontwikkeling van
start gaan.

den

deur' van Zandvoort. "Voor

laatste jaren

voorzitter een schat van toe-

erop veelfronten samenwer-

'sleetse'

De

hij

maximaah jaar te vervullen.
Mede door zijn toedoen heeft

wordt met een eigen

zijn

Het pleidooi van Bierman

en tal van vernieuwingsprojecten.

de functie van voorzitter

komstvisievan Zandvoort.

allure te

ca

om

het van belang dat Zand-

plaats

Bierman en Liesbeth Jansen,

streept

'Bestaat er

Bij

ting had Tates beloofd

is

directeur Westergasfabriek,

tage van de vergane 'gran-

Kustversterking

KÜP

Zandvoort? Vooral voor de
Metropoolregio Amsterdam

voort een aantrekkelijke bad-

het geval

de

ge-

mingsplan goedgekeurd en

tempo vorm gekregen. Nu

korte presentaties

woont

verschillende

heeft de raad het bestem-

grootschalig en langdurig

in

in

slaggevend gebied. Onlangs

jaarrondtoerisme. Daarbij

een toelichting op hun toe-

Hij

de 8o'eren

de ruimtelijke ontwikkeling

"Zandvoort wil

gaven
is

Zandvoort

in

werkzaam

functies leiding gegeven aan

graag een voorbeeldproject

wethou-

is

is in

Umuiden en

der van Zandvoort Marten

(PARK), voormalig

Tel.: 023 -57 121 74
Vrijdag koopavond

Onze website

snel

heeft daar

is

bij

SEA OPTIEK!!!!

Neem

go'er jaren

weest voor de gemeente en

verschil tussen de

kustplaatsen

Gratis zonneglazen

het bestuurvan SMZ.

hier 3a jaar,

eigen identiteit

gaat versterken. Wat

in

Peter van Delft

geen onbekende.

dat Zand-

is

(Sunparks) blijven zitting ne-

men

Zandvoort buiten
Miranda Reitsma gaf in
haar presentatie aan hoe

Graag tot ziens

het bestuur

zich uit

ontwikkelen, waarbij vooral

lekker belegd broodje met één

op sterkte
aankoop van een
Ray-Ban zonnebril

VVV

voorzitter

per 16 maart jongstleden aangetreden

nieuwe voorzitter van de Stichting Marketing Zand-

023

-

5 735 735

BETER MOBIEL, Max

Planckstraat 44

Welke straten zijn afgesloten
op Koninginnedag?
Kijk

op pagina 20

Gemeente Zandvoort

m

WATERSTANDEN

FAMILIEBERICHTEN

Club Nautique

...'Moegestreden...
,\'o:iir

klagend, nooit vragend

Zin: Laten in sti/te dragend.

Zijn handen hebben
zij n

hart heeft voor

zij n

ogen

;

vrtdJQ van ons Heengegaan
mijnimnti ,vad7r en opa

tiort zieüteOeif is

om geklopt.

ons tor

hihb-.'-i

tfa een

oor ons gewerkt,

/.-'er

Liatsr gezoeht.

Qertrudiis (Antonius
hij met zijn ziekte is
u kennis dat, omringd door de liefdevolle

voor de wijze waarop

Vol bewonderin

t

omgegaan geven

wij

zorgen van zijnge

*

onze vader, schoo wader en

allerliefste

opa

van Her

'K.roow

§mit ~

p

09
der

Wt^'

t 18-04-2011

04-11-1^27

,

e\

Tel
Johannes Geerts

'Jansje

van

,

*

t 16

april

2010

Correspondentieadres:
'Wifugaardstraat 4
4<jii S'R 'Bergen op Zoom

Mariette en

'I.r is qeteqenheid otu afseheid van (êjerrit te norren
op donderdaq 22 apritvan ig.oo uur tot 20.00 uur
1.1 i, «lil.i vmii .(, ll, ,m,;< r <B,
llr«,,ff(,mts
l
aan de Toltenstraat 67 te LaniU-ca-r.

Hans

Thijs

Thomas
T>e crematiepieefniijheid zat plaatsvinden
ov vriidaa 21 avnï bn Ce.'niatóriuw 'Hatirtei

J

'Onze speciale dank girtttnTii.uvd: M. Hen:/, <ns en Ka tja Beu rider
voor de Uefdevohe begeleidingdie i:.:)

B rederode staat

2042

BA

5

-flat

joop en vnilvhljen gegeven'.

»,..>-

v f... ..-'

W

™™

J

-._

'R'B

te

,r

r...

'Waariem

Aansluitend

67

e

Zandvoort.

op bovengenoemde

zal c e begrafenis plaatsvinden

begraafp Lu ts.

Na

afloop

is

er ge e geilheid tot OOIlOO-cIc:!

i

[1

de

:.:!":

CV.!

Ilgkj

met

op de begraafplaa

Hoog

E

R

10.09

15.05

23.05

06.45

11.46

20.06

ZA

24

00.20

08.10

12.55

09.26

ZO

25

01.28

13.55

22.36

MA

26

02.31

10.26

14.45

22.55

Dl

11

03.08

10.55

15.27

23.15

WO

28

03.53

11.35

16.15

-

23.59

04.37

12.35

DO

29

ÜH
^H
-

16.58

afaaar&yUckSJiï&wt.

16

h'

Tollensstraat

Laag

T

05.25

BEACH CLUB

TIEN

Zanch

Wij zullen afschc d van hem nemen op donderdag 22 april om
14.30 uur in de a ala van de Algemene c-g: .ut plaats Zandvoort,

A

22

H

ifa afloop

67 te Zandvoort. Er is geiden licid to: afscheid nemen
woensdag21 april van 19.00 tot 19.30 uur.

Hoog

DO

Joopisovergebra cht naar het Uicvaji-norgceiiirum Zandvoort,
Tollensstraat

Laag

VR

APRI L

Ans Geerts -Heidebrink
Robbert-JanenReineke

Wp
J&L

,

Hoog

25 september 1938

02:5

'Kroon - van 'Duijn
Désirée -Marco 'Miei

tier

Joop

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

m
Omdat

Iedere dag

u voor kwaliteit kiest!

Dag

Regelen en uitvoeren van de uitvaart

Verzorging van overledene

voor

U

en

ontbijt,

lunch en diner

VERNIEUWDE BEACHHOUSE

Begeleiding voor nabesta au den
Persoonlijke

011

geopend voor

IETS TE VIEREN?
DAT KAN IN ONS

aan dacht

Uw

dierbare

nacht bereikbaar

voor info en reserveringen: 023-5713200
www.beachclubhen.nl

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort
Evert H. Scnweitzer
Voor een

stijlvolle

In verzorgde niU'aart

Joop
"Bedankt en

We

zullen

je

uzz

SPOTLIGHTS

tot ziens"

verschrikkelijk missen en nooit vergeten!

Ellen en Richard Bruynzeel

Lieve Annemarie en
vriendelijkheid, lekkere eten

Ramses

lultie

Parkeerterrein "De Zuid"

en

uitvaartondernemer

in

Zandvoort.

Veel

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort
2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.

Tollensstraat 67,

wvm.uzn.nederlaiid.nl

Uitvaartcentrum Haarlem

liefs,

loke, Stef Elizabeth

KOMENDE ZONDAG

uw

inzet,

hebben altijd vreselijk hard gewerkt
'm de zaak, we zullen het missen.

Wij wensen jullie heel veel geluk
en gezondheid in de toekomst.

KERKDIENSTEN

Zandvoort

Sinds 1992

Hartelijk dank voor jullie gastvrijheid,

Bob Wiebes
*Jf

Roy

'

UiryAAftrzoiKii:3NTir.:^t

KW

Paiklaan36, 2011
Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.

en de meiden van de wasserette
Protestantse gem. Zandvoort
ïo.oo uur

ds. mr. J.W.

RK Parochie

St.

Agatha

10.30 uur Pastores

D.

Duijves en C. van Polvliet

RK Parochie Antonius
10.30 uur Pastor

IJ.

nhaailem.nl

Verwijs

&

Tuijn

Paulus

Iets te

(ver)kopen?

Plaats een Zandkorrel

Zandvoortse Courant

BURGERLIJKE STAND

Wethouder Bierman neemt

10 APRIL -16 APRIL 2010

stond een lange

Er

rij

wachtende

Bierman afgelopen maandag

Geboren:

Amsterdammer

zich ingezet

in

om

het raadhuis. Vier jaar lang heeft wethouder Bierman

Zandvoort

NUMMER

het

hem na 20 jaar toch

Middenboulevard te

gelukt

om

alle

neuzen

in

één richting voor het bestemmingsplan

krijgen.

pas

Is

weg

de

merk
Neerincxjeroen Frederik

stil

het

stil

is.

Geregistreerd Partnerschap:

Ramon

van Nimwegen,

in

slaap nog.

gewoon

Niet echt storend,

en: Bol, Feikje.

achtergrondgeluid maar

wel hoorbaar. Na de bekende

:

vulkaanuitbarsting

6i jaar.

Veffer geb. Pannekoek, Elisabeth Petronella,oud

Nu
Door Nel Kerkman

Verder
huis-aan-huis bezorgd

Kantooradres:

in

GRATIS

aan Zee Plus een

sie Parel

heel Zandvoort en Bentveld!

Kleine Krocht 2

juweeltje geworden.

2042 JN Zandvoort

uur.
hij

vooral

het begin niet

in

echt voor vol werd aangezien

Advertentieacquisitie: Lettyvanden Brand-Kinderdljk
Tel. 06 -4342 9783
letty@zandvoortsecourant.nl

"Hij

woont

eens hier" en

niet

advertenties@zandvoortsecourant.nl

"wat weet

Bladmanager: Gillis Kok
06 -460460 26 gill is@zandvoortsecourant.nl

af?",waren de meestevolzin-

nen die

Tel.

ju

Druk: Dijkman offiet
Vissen ngsweg 40 Diemen

II

baalde ook dat er elkjaar

gestemd werd om-

(vier keer)

Verspreiders

dat

ik zal

een poepie laten ruiken!

ie

Hij

-

06-1139 1478

Mokumerdacht

Bierman: wacht maar,

2042 JN Zandvoort

Verspreiding: ZVO

van Zandvoort

tussen de bedrij-

hij

eigenzinnige

Design Zandvoort

IR
-

hij

ven door te horen kreeg. Als

Centrale redactie: Joop van Nes
06-1448 2685 joop@zandvoortsecourant.nl

Tel.

Vormgeving:

woon in Zandvoort
binnen dus waarom al die

hij

als

"Ik

poespas?", redeneerde

hij.

In zijn

afscheidstoespraak liet
Bierman doorschemeren dat

info@zandvoortsecourant.nl

•

5732 752

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 -17.00
Overige dagen op afspraak.

structuurvi-

zijn

is

Zandvoort moest wo-

lijk in

nen.

Verschijnt iedere donderdag en wordt

wethouder eigen-

Wie weet

zal

Bierman ooit

een appartement aan de

Middenboulevard
want tenslotte is

kopen

verknocht

hij

hij

een van

zijn

circuit die hij

riode

heeft. "Over

deze ets veel

'tig'

jaren

geld

waard en daarmee kun-

op

reizigers

Schiphol.

Overvolle treinen van

men-

sen die toch naar huis pro-

nen het Gasthuisplein en het

beren te komen. "Wat zullen

museum worden opgeknapt",
hij van men ing. Voor het

ze

was

college had Bierman

nog een

met een op-

Zwanenburg

zijn in

blij

we

en omgeving", zeiden
tegen

wa-

elkaar. Natuurlijk

op TV

aan Zandvoort. Als afscheids-

ludiek presentje,

geschenk gaf

de raads-

windbaar poppetje dat een

bij

leden goede raadgeving-

boodschap bracht over de
toekomstvan Zandvoort.

te vragen: "Zeker tevreden

en

mee

hij

over het dualisme en

schonk de organisatie een

bouwpakket van een zeppe-

want

de toekomst

ren ze er

om

af-

de kippen

mijnheer dat het nu zo
is?"

Het was een waardig

als

het aan de inwoners

stil

Het antwoord verbaasde

mij een beetje. "Ik vind er niks

mopperde

is

scheid voor een zeer bevlo-

aan",

dat handig (lees de structuur-

gen wethouder, met een

reporter, "je

netwerk van hier tot

wennen aan hetgeluid."Ook

lin,

in

maar

visie

na).

Aan de be-

was op

heerder van het Zandvoorts

die trots

Museum, Sabine

denba-m'.

Huls, gaf

zijn

Tokio,

'hon-

een

hij

tegen de

gaat nu eenmaal

mevrouw miste

'haar

vliegtuiggeluiden': "Joh,

ik

ben er aan gewend. Als je
het niet wilt moetje hier niet

Nieuwe website Zandvoortse Courant

Oplage: 9.250 exemplaren

www.za nd voo rtseco u ra nt
uit

stil.

het vliegverkeer. Gestrande

BV.

en/of teksten

IJsland

alweer vier

dagen. Een catastrofe voor

kunstpe-

gemaakt
is

dit schrijf

ik

etsen van het

in zijn

www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press

in

ishet stilinde lucht. Heel

84 jaar.

COLOFON

Kleine Krocht 2

de ochtend hoorde

in

het. Half

ik

als

Overleden
Brand, Jan, oud

ik

mor-

's

gens vroeg. Zo rond zes uur
vroeg

Tel.

hoe

de vliegtuiggeluiden

en: Booi, Esther Karina.

Paapjilles Alexander en:Terol, Barbara Susan na.

023-

meer

je het pas op.

afgesloten? Dan

je pas

Zo ook nu. Opeens miste

Huwelijk:

Tel

als je het niet

merk

staat

Busbroek, Wendy.

:

luid

hoort. Als de kerkklok

Mahdadi,Sabrina.

El

Beekhuijs, 5ebastiaan en

Gaje wennen aan geluiden?
Volgens mij wel. Je mist ge-

is

Malloul.Ali en:

de lucht

Stil in

als

een positieve spiraal te krijgen. Uiteindelijk

in

Eleonoor, dochter van: Ver heij, Pat riek en: de Haas, Ellen.

Ondertrouwd:

22 APRIL 2010

16

afscheid

aangeboden afscheidsreceptie van Marten

tijdens de

gaan wonen!" Speciaal vind

Nu ik erover nadenk
woonden wij vroeger aan de
spoorbaan. Ook wij hadden
amper last van de trein die
ik

.

n

I

dez

Indien u ons vaker digitaal bezoekt heeft u het

voortse Courant

mogelijkheden

is

geheel vernieuwd.

zijn flink uitgebreid.

Hij

is

al

kunnen

niet alleen in

zien.

De website van de Zand-

een nieuw jasje gestoken, ook de

Hiermee hopen wij u nog beter van dienst

te zijn

op

het internet.

op de startpagina) en met
een simpele handeling kunt

op

u

wekelijks de

krant digitaal lezen. Klik op de

afbeelding van de krant

u

(links

de krant downloaden en

uw computer. Die

opslaan op

service bestond

wel nieuw

is, is

al

maar wat

de presentatie

van de nieuwsberichten.

Om

^Lvfl^HÈEa]/ |iit|

gingen rangeren.

Dan hoorde

Nieuw is dat u ook
kunt meepraten over het
nieuws. Eenmaal een account aangemaakt kunt u

Uiteraard kunt

^r**^,

voorbij raasde. Behalve als
ze's nachts

CARTOON
MEEDENKJONGERE

dat.

u

nog beter van (Zand-

voorts) nieuws te

voorzien

is

kunnen

de layout aan-

gepast. De actuele berich-

ten zijn

in

één oogopslag

te lezen.

nieuwsberichten

alle

uw

mening geven. Met dezelfde
accountgegevens kunt
van

alle

u

ook

maken

via

ik

mijn

wel eens klagen.

de website.

moeder

Zelfs het

geluid van de kerkklokken

Een speciaal gedeelte van

deze website

is

ingeruimd

voor de Zan dvoort Pas. Indien
u

een ZandvoortPas heeft

kunt

u

hier wekelijks

de

andere diensten op

meest actuele aanbiedingen

op

zon- en feestdagen vinder

Het hoort er nu

wij niet erg.

eenmaal

bij.

Voor de

reizigers

op de diverse vliegvelden
hoop ikdat het allemaal
voorbij

is

en

we

's

snel

morgens

ma ken. Zo

vinden. Heeft u nog geen

advertentie zoals

ZandvoortPas? Vraag er dan

van de vliegtuigen horen. "Als

een Zandkorrel of Spotlight

snel een aan... via de website.

je

de website geb ruik
kunt u

uw

digitaal opgeven,

kunt

u

uw tips

maar ook

aan de redac-

weer het monotone gebrom
geen geluid meer

hoort ben je doof of
Wij hopen dat u

met veel

ple-

dood", heb

ik

eens

er-

c
g
Sf

vond

m

eventuele

onze diensten op de website

het wel een grappige

-j£

bezorgklachten kenbaar te

www.zandvoortsecourant.nl.

slagzin.

M

tie

doorgeven. Tevens

mogelijk

om uw

is

het

zier

gebruik zult maken van

gens gelezen.

Ik

J>
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HUGOOS
restaurant

-

BEACHCLUB

crème

weekend

Dit

7

OUT

PAR

café

BY CHRIS KUIN

Naast onze a la carte kaart
driegangen menu voor € 29,50

alles

van de

Check de website voor de

Zalmtartaar met
en kappertjes

Grill.

kaart.

fraiche, dille
of

Reserveren gewenst: 023-5717170

Geitenkaas met gezoete appeltjes
en lavendelhoning

www.far-out.tv

$$«
Kalfsoester met een roomsaus

%*&?-'
''Hl

'••

Strandpaviljoen

BOOIÏI

1

of

teZandvoort

Blackened catfish
met honingtijmsaus

Tel.023-5717580

Goulashsoep
Vissoep

3 soorten vlees
Zeebaarsfilet

-

Palacinka

-

Graag

De gehele week

Gemeenschapshuis

in

met een stralende

zO-^JE Zandvoort

Geopend van

9.00 tot 22.00 uur

Groen estei

Ook luxe schoonheidsbehandelingen voor een betaalbare
Standaard gelaatsbehandeling 50 min € 24,Ultgebrelde gelaatsbehandeling 75min € 32,50

MIJ!

prijs.

Moolen

v.cl.

€ 10,--

:en

*
't

2042 PM Zandvoort.
Tel: 0623972853

^ÉÉjjW|Pv

Café Oomstee
Vrijdag 23

>

c-*d<en rf uw VErcefcefirajspakhjtf neg «nsliHt UJ inr
• pnp w-roAiikrn wij p?k óg Mcxvtjaróen er ieW&mjj
:
1

r.

gevr-n

een pcreomilri.k aéws

rrirt

httdcf c vacrstiücft..

n?n-^7iB73i

www.g8financielBdienaten.nl

'Sporten

april,

aanvang 21 Öü

r..!.!

-

Eü jöult nwt at\ vÈua*m$erï.

mns

\'i ij

Li

levl**I.

^p^^fl

Schoonheids en massagesalon.
Burg.Nawijnlaan 10 Achter

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVIOSSTRAAT 17
TEL. 573 14 47 MOB. 06-10792723

>

a

Betaalt u graag teveel?
h ltjil sutült graag

't

Ab

daghap

Bel: 5712102
kijk VOOr meel' info:
WWW.harocaino.nl

witte lach!

Voor informatie kunt u kijken op de website: www.sourire.nl
en voor een gratis consult mag u mi] altijd bellen.

VERGADERING,
CLUB OF PARTIJ
DAN EENS PRATEN MET

7,— en de

Harocamo

Ked'.sirsat 14,

Wegens succes verlengd!
De zomer

EEN BRUILOFT, FEEST,

U

Brasserie restaurant

Tanclenbleken op de veilige manier van de tandarts. Tegen inlevering van deze advertentie ontvangt u € 25,- extra korting!
Dusi.p.v. €199,- nu €174,-

ZOEKT U RUIMTE VOOR

KOMT

Ook de senioremnenu's a €

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

door.

Boom

tot ziens, fam.

Let op: Wij bezorgen gratis!

Dinsdag gesloten

€10,50
Als brunch, lunch of diner.

Geen zin om Ie kokkerellen.' Gewoon Hmoauno even bellen!

Yoghurtijs

Palacinka of

-

Wij bezorgen voor ieder wat wils, zoals broodjes, saté,
spareribs, diverse visgerechten of een uitgebreid diner.
U kunt het zo gek niet bedenken!

***

Op onze ouderwetse manier
-

HflROCAIIlO

van champignons en cognac

is

gezond!'

uur:

www.sportinzandvoort.nl
Ha lekker!
Wwr hvi wwmtit* tattw tingen wn tutóarm

Spofttajd Zanduoari

r

efl

moot.,

Ntc-ts

Heinekeiis

Beleef

H&tWttyitüpt!
:."

..-.

.

't

(bifttm} altÊS

mee...

in

Vrijdag 7 mei. 21:0D uur
J

i..

y

S .:>

i

,

.-.

,

:<>.' (

033

F,

72

-9

7

tm&

Oamstee.

Courant

*

startkorting tot

JAZZ!

21

Krant niet ontvangen?
0ZANDVOORTSE

Autoverzekering
vanaf € 6,- p/mnd

ttahwti/k kijken.

65%

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Bel vrijdagmiddag

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

Zandvoortse Courant

Prominentenavond

Circus Rigolo

Het programma voor de Prominentenavond van
Rigolo,

circus

ren

de avond waar Zandvoortse amateurs de mooiste

stunts uithalen,

is

maandagavond

in

meer dan

vol.

Maar

liefst 14 acts

werden

Daar doen

lijken.
eri

we

Met

dit al ja-

•

nummer

22 april 2010

16

OOG en OOR

h&E BADPLAATS DOOR

doet ook de gemeente

volop mee", aldus circusdirecteur Dick Hoezee, die het

De Krocht verdeeld onder enthousiaste

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

grootste deel van de oreani-

Zandvoorters.

satie

aan

zijn

dochter Joyce

uit

handen heeft gegeven.

Open

Zin in taart?

Deactsdieopdinsdagi8rnei,

Doe mee met de best

vanaf 20.00

versierde

uur, tijdens

de

Praminentenavond opgevoerd
zullen

worden, staan borg

voor een avond ouderwets
variété en dan

met

kapitalen!

Hoezee heeft een totaal ander
pakket acts dan vorig jaar

Vorig jaar liep het

in

eerste

werd

instantie niet zo storm,

eerst de kat uit de

boom

ge-

keken. "Dit

is

geweldig,

ik

in

slaan! Schrijf

vóór 28

De gemeente,

een intentieverklaring ondertekend die moet leiden tot een

ondernemen

in

onze woonplaats. Het keurmerk

was
toen

dat ook,

samen met de

de winkelcentra

in

veiligheidsdiensten en de

zei hij.

gemeen-

Ook

geprikt

waarop de

politie

uur

Speijkstraat

12.00 tot 18.00

haar atelier aan de Van

dehanden

uit

ook de leden sleepten takken naar de versnipperaar

bekijken op originaliteit.

nig weekend. Op 25
worden namelijk de

12

nopjes

ning op het Raadhuisplein

zondere kunstwerken van

huurder van het

eerste het con-

wordt rond 10.30 bekend
gemaakt welke straat ge-

ruim 150 leerlingen van de

de gemeente Zandvoort.

Zandvoortse basisscholen

Het motto 'Zandvoort nog

wonnen heeft. Wordt
dit jaar uw straat?

College

in zijn

vooruit",

districtchef

com-

op Koninginnedag

ochtends voor 09.00 uur

benadrukte het belang

van de samenwerking en

hij

het

rein

en

april
bij-

Wim Gertenbach

het

in

verschillende ses-

sies geveild.

Pieter Joustra staat garant

bezoek aan afdeling
Kindergeneeskunde

dat

alle

schoon. Na het uitgra-

nieuwe aarde. De

bomen

en heesters

zijn

geschonken door de ver-

groener'

is

hier

in

terrein:

iederge-

val uitgevoerd.

Veilingmeester

Leerlingen brengen

Permanent clubhuis

kunstwer-

ken een eigenaar

de districtscommandant

vinden. De

van de regionale brandweer

sies zijn als volgt

commandeurHenkMunneke.

ingedeeld:

Naast deze drie tekenden

13.00 uur

3

ses-

om

:-

"

namens

worden
de werken van de Nicolaas-

de Ondernemersvereniging

school en de Duinroos ge-

de het bestuur van de

komen om

Watersportvereniging
Zandvoort tijdens een
buitengewone ledenver-

Kuijk,

Maarten

ld,

Duijn, adviseur Bestrijding

14.30

Winkelcriminaliteit van het

van de Hannie Schafschool

en

raadhuis.

en onkruid

en de Mariaschool aan bod
In

het kader van de project-

als

reiding van bijna een half

jaar en een presentatie

4.

een

het

Kennemer Gasthuis

rondleiding door de poli-

meteen

ontwerp van het nieuwe

Wim

in

openbaar

gadering het voorlopige

Nassauschool en het

zwerfafval, graffiti, en onkruid horen daarin niet thuis.

Beheer, diverse (schel pen) paden en het

de laatste sessie wor-

presenteer-

den de kunstwerken geveild

brachten

Afgelopen weken

se onkruid rondeop de bestrating. Er wordt selectief gespoten

in

april

van de Beatrixschool, Oranje

heeft,

SOJQONI7

groen behandeld. Deze week wordt een begin gemaakt met de jaarlijk-

en

6

die dit jaar 'beroepen' als

bezoek aan de afdeling
Kindergeneeskunde van

een schone openbare ruimte. Zaken

uur de schilderijen

Op

weken op de Mariaschool,

ZANPVOUHT

het kader van onkruidbestrijding, volgens

daarna

thema

leerlingen van groep

Haarlem. Ze kregen een

kliniek

Gertenbach College. De totale

opbrengst van de veiling

kinderen.

Onderweg en

na

afloop werden veel vragen

rondom hun woning weghalen, hoe minder de gemeente moet
we samen ZANDVOORT SCHOON!?

van onze plaatsgenootjes

Na een voorbe-

clubhuis.

van een

6-tal, zeer gere-

nommeerde, architectenis
er unaniem

gaat naar het kinderen- en

bureaus

jeugdcentrum Het Spalier

voor het winnende ont-

in

Zandvoort vooreen nog nader

werp gekozen. Het

te bepalen cadeau.

doordacht ontwerp met

Pluimpje

functie,

De Zandvoortse volkstuin-

ches, een

van de afdeling en

de verpleegafdeling voor

toegelaten verdelgingsmiddel. Overigens: hoe meer on kruid bewoners

met de tuinen

een open haardhoek, grote

gelegen aan het eind van de

terrassen en een buiten-

dervereniging,

door deskundigen

grijpbaar Nederlands be-

den met de geweldige

antwoord. Een leerzame

werking van de gemeentelijke

met een aantal

dag derhalve.

groenafdeling. De groenme-

rassende ideeën.

www.dob-verhardingen.nl /DOB methode

in

be-

een

met meer douruime bar met

Voor meer informatie

op de website:

is

een uitstekendejaarrond-

verdelgen. Op deze manier houden

kijk

kleur

de mouwen,

Tijdens de officiële ope-

begaf het gezelschap zich

zelf

in

is

350 hees-

gemeente-

medewerkers staken

zien van

naar buiten voor een eerste

Gemeente Zandvoort

lijke

hele straat van de verdien-

HBD. Na het ondertekenen

Duurzaam Onkruid

Niet alleen de

en maakten het werkter-

schouw rondom het

zijn in

zijn er

met een mooie

op het complex geplaatst.

Het wordt een kunstzin-

Zandvoort,

streeft naar

Tevens
ters

te

de aangemelde straten

ook Gert van

De gemeente

identiteit

samen

kleuren en

herkenning de

als

ven werd het terrein voor-

werd daarin bijgestaan door

ZANDVOORT SCHOON!?

is

warme

in

men met

de taart kan genieten. De

missaris Peter Holla van de

Zandvoort zal schouwen op zaken die

zouden kunnen leiden tot agressie of verloedering.

De

vatten

vloeiende vrouwelijke vor-

5.

duidelijk
hij als

overleg

Kunstveiling

gaan weer een stap

geïnitieerd door het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD)

te,

ren en grafiek.

van haar kunst

welkom van

vrij!

Burgemeester Niek Meijer

is

zoals: schilderijen, sculptu-

datum

datum

venant ondertekende. "We
veiliger

met

door middel van het planten van 4 roze esdoorns, 4
populieren en 4 leibomen.

atelier

spiraalgezichten. Iedereen

in

hebben ervoorgezorgd dat
Zandvoort groener wordt

op 24 en 25

van haar kunstwerken

de straatbewoners een

ondernemen getekend

Zandvoortse ondernemers hebben afgelopen maandag

wordt

bani organiseert ook dit jaar

april

ren, brullen in circus Rigolo

die

Kennemerland, brandweer en de

politie

april in via straat-

straat de prijs dan

's

veilig

straat

wed st rij d@koninginnedagzandvoort.nl. Wint uw

jury zal

Keurmerk

uw

dewerkers en de tuinders

atelier

De kunstenares Donna Coreen open

vervolgens

kende Zandvoorters. Houdt u

Amsterdam

probeer

het Gasthuishofje te ver-

andere woorden lachen, gie-

met bekende en minder be-

had

het niet verwacht. Het gaat op

de Nieuwmarkt

uit

hoge hoed getoverd. Met

zijn

van

straat

Zandvoort en

Keesornstraat.zijn zeertevre-

bar beneden, kortom een

men-

goede mdelingaangevuld

sa

zeer ver-

wO

met uw ZandvoortPas

Wekelijks veel interessante aanbiedingen
Vraag nu

uw Zandvoortpas

MOTORRIJSCHOOL GOEDE

2010 aan! Kijk snel op pagina

mmmmmi

12

en

13

M er 1 u tu r

VOOR DE KINDEREN:

CIRCUS JUNIOREN
PROMINENTENAVOND

Grand Café & Restaurant

HEEFT PER DIRECT DE
VOLGENDE PARTTIME VACATU RES

ZelS optreden als circusartiest bij

Medewerker/ster

CIRCUS RIGOLO

bediening

mwimmmtm mm ?
Zand voort opstappen.
's morgens beginnen
's middags geslaagd.
les op scooters van de rijschool.
Informeer raar de super lage prijs.

€ Sr p.p.

Keukenhulpen m/v
Afwashulpen m/v

Je gaat eerst met ons (gratis)
oefenen, vanaf 15 mei in de circustent.

VOOR INFO EN REACTIES:
E-MAIL CAFENEUF@CAFENEUF.NL

Entree voor het hooggeëerd publiek:

• In
•

•
•

Geef je op

bij

Joyce: 06-2Z23 7788

OF 06-42202785

Het circus staat weer
op parkeerterrein De Zuid

023 5714420

HALTESTRAAT 25,

1

www.goede-rijschool.nl

2042 LK ZANDVOORT

Fysiotherapie Zand voort- Zuid

U kunt

fy,iL:'ili<--'doie

niet

altijd alert zijn

Woon Veilig

l

iherapie

.-iiiinuirJfc

-

lymfdralnage

van Langeveld

B.E,

K.M, Lotte

EJ-MJ. Vernooy
Sinds ?3

maa

£e

"i is

de Patrijzenstraat

praktij'*

Fysiotherapie Eandvoört-iuid

geopend op

10.

Deze nieuwe &e ijkvlocrv: praktijkruimte m-et oefen zaal voor revalidatie
is geopend op werkdagen van 7.30 tot 20.00 uut.
Betoond eïing
VUiji

ejs

wterdcg

is

m&gefijk.

bieden oa:

Fysici

therapie

manueletherapie

SENTINELTffALARM

i

b.v

>

kincsictaping

lymftaping

t

NIEUW

24 uur 365 dagen services
023 5291987 www.sentinelalarm.nl
U«nn Mü

Q

erkend d^ur

alle

Nederlandse

vei'iner'inKiifliAciLl'ipjsi.cri

****«<

in

Zandvcort: manuele lymfdrainage

Fysiotherapie zandvoort

-

Zuid

Païnjïenstra^t tO
201*2 CM.
t.

e.

023

-

ZanaVoort

sn 5900

ïysIo.zandvQort.iuId@gm«il

(

com
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Holland Casino Zandvoort

in

zijn

medecursisten Engelse conversatie. De laatste

les

werd

gezellig afgesloten in het Juttersmu-ZEE-um. Een opdracht
er

wel van docente Joke

Bais:

de rondleiding moest

in

het Engels gebeuren.

nummer

22 april 2010

16

Bar Battle -12e ronde: MysteryTeam

22

Dat waren de welkomstwoorden van Henk van Velzen aan

was

•

EVENEMENTEN AGENDA

Bar Battle-feestje van

'Welcome to our museum'

Laurel

&

Hardy.

3

Aanvang 20.00 uur

Zandvoortse medewerkers van Holland Casino Zandvoort

hebben vorige week donderdag van de voorlaatste Bar

waar

Battle een

feest gemaakt.

De Klikspaan

van de Battle-gangers.

kelijk uit

24 Mojito by Night!

-

Dansfeest

Riche,

bij

20.00-01.30 uur

puilde wer-

24 Dansavond - in De Krocht,
Aanvang 20.00 uur

o.l.v.

Rob Dolderman.

24 Genealogie inloopochtend- Familiestam boom
uitzoeken

in

Museum,

het Zandvoorts

Krocht, i o. 00-16.00 uur

25

Rommelmarkt- De

27

Amsterdamse middag-

in

Wapen van

't

Zandvoort,

aanvang 15.00 uur
30 Koninginnedag
sen gaven

door Nel Kerkman

om
De groep cursisten had

mee een cursus van

hier-

12

sen Engelse conversatie

lesbij

Pluspunt afgerond. De cursus
is

om

bedoeld

lijke

zonder moei-

spellingsregels je

Engels verstaan baar te
bij

in

het

maken

hem

net hetduwtje

Engels
hij

Hoewel erg zenuwachtig

bracht Henk het er goed vanaf
zelfs

de

net uit

uit leg

van de kreeft die

zijn vel

kwam goed

was gekropen

over.

het vervolg worden alle

In

Henk van Velzen, is vrijwilliger

Engelstalige toeristen

het Juttersmu-ZEE-um.
hij

doet en

zijn

vaak rondleidingen
Engels niet

het' was, besloot hij zich

melden

bij

'je

van

aan te

Pluspunt. De 12 les-

Burgemeester

meenemen. Want

ook de aankleding van de

teams.de muziek en deaan-

ment, geïnitieerd door de ex-

als afsluiting zijn

vakantie. Eén van de cursisten,

bij

correctie

de

beslissende fase. Het evene-

uit.

alledaagse situaties of inde

Omdat

Zoals ruimschoots bekend be-

no-

digde iedereen van de cursus

te laten keuren en

en

vindt de Bar Battle zich

ploitanten van La u re

I

&

in

Hardy,

kleding van de locatie tellen

de Klikspaan en Fame, heeft

Vandaag, donderdag 22

en werd steeds uitgebreider

is

van opzet. Holland Casino

Bar Battle. Een

Zandvoort had vooral'gegokt'

radio trapt

collega's

kenden

in

en de vele be-

het Zandvoortse en

in

Laurel

&

20.00 uur af

Hardy.

Na deze

avond wordt het beste Bar

dat heeft zegeen windeieren

Battle-team bekend gemaakt.

gelegd.

Waar de Zandvoortse
Courant vorige week meldde
dat de omzet belangrijk is,
moeten wij even een kleine

Zij

Juttersmu-ZEE-um be-

met

veel plezier naar

Henk doorgeschoven.

krijgt petitie

30 Zeepkistenrace -Oranjestra at, aanvang

het centrum

race 16.15 uur

2

Muziekpaviljoen -JZZZZZP, 13.30-16.00 uur

4

Dodenherdenking

5

Bevrijdingsdag- 5-jaarhjkse viering

team van ZFM

om

nationale school, die regelma-

zoeken,

om

april,

de laatste aflevering van

schoolkinderen van de Inter-

tig het

Festiviteiten in en

zeer zeker zwaar mee.

voor veel publiek gezorgd

op de

-

winnen een weekend

9

Muziekpaviljoen -Soerta

Ferta, 13.30

-16.00 uur

VW Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

in

Sunparks en natuurlijk de

eeuwige roem de eerste Bar
Battle

kampioenen te

zijn!

over hertenoverlast aangeboden

Zandvoortse duinweelde
De bokken vegen jeukend
hun juwelen af
sier meer schelen

het kan ie geen

Afgelopen woensdag heeft burgemeester Niek Meijer een petitie over de hertenoverlast

verhoogd hek, aansluitend

ontvangst genomen. De initiatiefnemer van de handtekeningenactie, Fred ten Brink,

op het reeds verhoogde hek

in

vraagt expliciet de hulp van Meijer

om

vooral binnen de

Amsterdamse

politiek

een meer-

bij

zochte gezinnen,

wonend aan de duinenrand

in

en blijven stilstaan op het plein

Ten Brink maakt zich zorgen

Ook wil Ten Brink dat de burgemeester gemeente Am-

over de verkeersveiligheid, de

sterdam verzoekt

goed

en de volksgezondheid.
stelt dat

Hij

de uitwerpselen

om

regel-

matig veterinair onderzoek
te laten verrichten op de her-

ten en reeënpopulaties

in

van de damherten gevaar

AWD

opleveren en dat de dieren

besmetting. Tevens wil

eveneens vatbaar zouden

de Algemeen

zijn

voor O-koorts en voor

mond
Hij

en klauwzeer (MKZ).

vraagt Meijer maatrege-

len te eisen

bij

de gemeente

de

zoekend naar een nieuw domein
vreten ze

onderweg

de perken en de borders kaal

zegeven overlast
niet enkel

's

nachts,

ook overdag.

naar MKZ- en O-koorts
hij

Plaatselijke

Verordening (APV) aanpassen

met een

regel dat bijvoeren

Diana, godin van de jacht
hield weidelijk de natuur in stand

maar wie houdt haar nu

in

bedwang

Amsterdam...

van de beesten tijdens het

winterseizoen verboden

is.

Amsterdam voor het vervan-

Hierdoor zouden de herten

gen van het resterende be-

te vaak naar de dorpsrand

staande stuk lage hekwerk

getrokken worden. Meijer

de Amsterdamse

Waterleidingduinen (AWD)

zegde toe met zijn collega in
Amsterdam schriftelijk con-

en de Zuid-duinen door een

tact

tussen

Ze steken over vanuit de duinen

naarde tuinen

de zee reep.

Zandvoort Zuid, ondertekend.

veiligheid van have en

hinden moeder zijn.

alle

het Shell benzinestation

aan de Cerkestraat, tot aan
derheid te krijgen tot regulatie. De petitie werd door 261 van de 269 door Ten Brink be-

in dit jaargetij

nu

Het loopt echt

uit de

hand

zonder regulerend wildbeheer
verandert weelde

Dichter

Ada Mol,

in

bij

een ramp.

Zee

77 april

2010

opte nemen.

J>

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

De website van de Zandvoortse Courant

NIEUW

NIEUW

compleet vernieuwd!

is

Het laatste nieuws

uit

Zandvoort

>> Reageer op het nieuws
>> Tip de redactie
>> Lees wekelijks de krant digitaal
>> Bekijk de evenementenkalender
>> Zoek

in

het krantenarchief

www.zandvoortsecourant.nl
Ook VOOr:

en natuurlijk de actuele aanbiedingen

...

het doorgeven van een bezorgklacht

...

...

het opgeven van een Zandkorrel of Spotlight

voor de ZandvoortPas

MR ALK
CfLK
DAK
Bitumineuze

-

LOOD

ito.ï! -.',::

RNET VERKOOP

OPBC

NIEUWE VANAFPRIJS:

Goot vernieuwing en reparatie

in^:::

Pannen doken
Ski:

BIJ

Amsterdam
Zandvoort

EN ZINK KERK

-

Sjiï

1

'

€ 289.000,= K.K.

f'! zi tikwerk

Loo dwerkza armhe/ten

'Mc daken

Zi iksn

Hemelwater afvoeren

Dakterrassen

S!cr"!;p&i<;iic

:'"":

Ook veer

Dit karakteristieke herenhuis, gelegen

ai cndcrlicud

aan de Hogeweg, heeft

o.a, 3

ruime

slaapkamers, 2 badkamers, een

rm' selii'der'.eerkai

voor- en achtertuin én een groot stuk

Voer xl uw voorkomen
ie' :-.-/ z:,atiiheden
Garantie 10 jaar op materiaal eu uitvoering

Bel voor

zn (blij ven de

o ffert,- of dakaivies

Tel:

023-573 1390

F«K

023-573 1393

grond (circa 200 m') wat voor vele
mogelijkheden zorgt! Authentieke
is

zijn V.
is

gelegen op loop-

ntrum, het strand

bij opbod vrijdag 7 m
Woonhuis centraal gelegen met 3 mime slaapkamer
Een object met mogelijkheden, renovatie is gewenst

UNIEKE KANS: Internetverkoop

APK

Onderhoud en

reparatie alle

Occasions

in -

Woon oppervlakte ca. 150 m',

merken

en verkoop

Karim en

EXTRA KIJKDAGEN:
Donderdag 22 april
Zaterdag 24

a.s.

april a.s.

perceel

van 19:30 tot

Mo

www.autob9drijfkarimo.nl

Louis Davidsstraat 15

2042 LS Zandvoort

Curiestraat 10, 2041
F.

CL

023-5733793

E.

CD

Zandvoort

T.

023-5733792

autobedrijfkarimo@planet.nl

306

m

21

van 11.00 tot 13.01

Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.ni

s£{

Zandvoortse Courant

Zandvoort gaat zelfstandig door
De

landelijke organisatie

ting

De Noordzee veel

te hoog.

Zij

Noord wijk en Zandvoort hebben

in

Robbert de Vries, raadslid van D66,

is

het niet eens over de

de activiteiten ge-

gang van zaken rondom de verkiezing van de nieuwe wethouders tijdens de afgelopen raadsvergadering. Middels

uit

moesten de laatste jaren garant staan voor € 100.000.

als

nummer

oktober vorig jaar. De kosten werden voor Stich-

van de Week van de Zee heeft de stekker

trokken. Dat gebeurde na de evaluatie

•

22 april 2010

16

D66 vraagt om openbaar debat

met organisatie Week van de Zee

enige kustplaatsen aangegeven door te willen gaan.

noegzaam bekend
niet alleen

ongenoegen kenbaar

hij zijn

gemaakt.

dat

zijn

het bedrijfsle-

in

maar ook

ven,

de politiek

in

het een goed gebruik

een brief aan de raad heeft

is

dat

ervan bepaalde functionarissen relevante informatie

wordt verlangd. Zeker ten
De

laatste 5 jaren ging het

steeds moeizamer

om

niseerd.

Van

met

23 tot en

Toen de stemming daar was,

Brief

Zand-

Zowel Stichting De Noord-

door middel van stembrief-

krij-

voort weer bol staan van de

zee als landelijk medeor-

jes,

gen voor het organiseren van

culturele en natuurevene-

ganisator Vereniging Kust

klaring afleggen.

een landelijke Week van de

menten.

&

zitter

financiële middelen te

Zee.

In

de

het begin waren veel

kustplaatsen actief maar
het aantal plaatsen

waar

30 mei aanstaande

zal

Jansen en Ben

Hilly

Zonneveld trekken de karen
zijn

van mening dat het eve-

nement

in

Zandvoort zeker

de Week van de Zee niet of

levensvatbaar

nauwelijks van de grond

"Wij vinden dat er best

komt neemt ieder

jaar toe.

is.

Zonneveld:

vensvatbaarheid

is

le-

voor

Zee staan open voor een

om

pleidooi

plaatselijke

organisaties de helpende

hand

te bieden.

Maar

dit

met de finan-

staat of valt

23 tot en
In

met 30 mei

Zandvoort

geval dit jaar

zal

in

ieder

nog een Week

van de Zee worden georga-

ik

en ervaring, geschikt

niet

in

is

het bezit ben

landelijke

meer wordt georganiseerd.

Week

Stichting Natuurbelang

van de Zee

Week van Zandvoort. Of

Voorlopig gaat Zandvoort

Week van de

ieder geval dus wel door!

in

AWD

heeft onlangs 10.000 hand-

tekeningen overhandigd aan Provinciale Staten. Daarmee
vragen ze aandacht voor het verzet tegen het fietspad dat
leeft

onder een deel van de bezoekers van de

de

in

raad.

blijft

recroduct dat wel het geval
verder werd

is),

een motie

in

het Nationaal Park Zuid Ken-

het overleg

om

met de bezoekers

lie-

van de Waterleidingduinen
te hervatten. Natuurbelang

AWD

is

verheugd dat de

poli-

de

tiek heeft ingezien dat

uit

aan de mooiste en /of meest

drie edities zijn er steeds
snel-

heid van de wagens.

breng van de bezoekers

originele zeepkisten. Een van

de juryleden

in-

gebied van groot belang

Amsterdam aan

die tevens het eerste startzal

Over fietsen

geven van de spec-

taculaire zeepkisten race.

De

COO

Weijers,

Het

van Assen op

hier niet

Harry Hobo, voorzitter Na-

af te ronden.

tuurbelang AWD, zet

De verkiezing voor de
is

vanaf

15.00 uur. De prijzen worden

kri-

om

gaan met het recroduct.

van de zeepkisten race
16.15

uuren vindt

is

om

plaats op

cours gaat dan links

leeftijdscategorieën zijn er

de Muziektent, voor de

grote bekers! ledere deel-

geen

1,5

m

breed langs de

Vogelenzangseweg. Vlak

bij

aan hebben mee-

bij

in

gevaar komt

als

de

provinciale steun teveel ont-

bindende voorwaarden bevat,

Amsterdam

stelt zich

om

de Waterleidingduinen

het probleem voldoende

Nu de

liet

de politiek weinig ruimte

oplost.

tot

hardevoorwaarden. Verder

handelingen

sneden, daar komt een hoog

richtte

tonde op het Raadhuisplein

hek en gaat een groot gebied

namelijk op een tweetal za-

de Kleine

verloren voor de bezoekers.

ken: een eenduidig beheer

Meer informatie

Dat moet toch beter kunnen

van de damherten

in

ais je
legd!",

9

maanden hebt

vindt

hij.

over-

AWD

de discussie zich voor-

worden ze

terwijl ten

(in

de

niet bejaagd

noorden van het

op het

standpunt dat een hoog hek

de Waterleidingduinen afge-

www. zeepkis-

om

het recroduct zeker te stellen.

de Oase wordt 6 hectare van

langs, en eindigt

een op-

partijen goedgekeurd.

alle

ro-

Krocht.

zal

damherten

gezocht moeten worden

de Europese subsidie voor

om

ten racezandvoort.nl.

de gemeente

lossing voor de

de Oranjestraat. Het par-

vindt u op:

zeker zwaar

zal

Amsterdam. Ook

ring van het recroduct over

Het gegeven dat de Europese

te drie

te

al

tegen

de Zandvoortselaan door

subsidie

te

tijd

door

uiteindelijk definancie-

dood op een paadje van nog

mers aan een zeepkistenrace en de race mag dan
ook met trots 'De Grote
prijs van Nederland' worden genoemd. Voor elke
deelnemer is er een prijs

eigen

te

om

een lange vergadering

"Het geplande fietspad loopt

het meeste aantal deelne-

zijn

het huidige voorstel van de

klankbordgroep

In

is

dat de bezoekers

meewegen

Flinke discussie

werd

16.00 uur op

Zandvoort heeft verreweg

2 keer starten

bij

het Raadhuisplein. De start

uitgereikt

feit

gewerkt

tijd

en zonder incidenten weten

schoonheidsprijzen

tweede heat

een

Am-

fietspaden door dit gebied.

Kalff.

tische kanttekeningen

een poging

in

uitgesproken:

en -presentator Allard

TT-circuit

nemer mag

men

Zandvoort, en autocoereur

welzijn train ingsdag op het

verbeterer

zet

heeft

raadscommissie

sterdam zich vorig jaar

Circuit Park

Laatstgenoemde moet dan

tijdens de

is.

de Water-

in

leidingduinen

jury bestaat verder uit Erik

winnen en voor de besin de verschillende

als be-

van het

langrijkste gebruiker

de bekende

is

autocoureur Jan Lammers,
schot

meer coureurs met kennis over het opvoeren van de

n

meningvan de

jaarlijkse zeepkisten-

met hun vaak zelfgebouwde zeepkisten proberen de

gave baan zo goed mogelijk af te leggen. De race wordt

want na

zaken

dit soort

ver geen fietspad door of langs de Waterleidingduinen en

het naastgelegen Naaldenveld.
Een jury deelt ook prijzen

openbaar

wil nu een

nemerland opgeroepen

nog volop

van Nederland

race gehouden. Elk jaar schrijven circa 55 deelnemers zich

elk jaar spectaculairder,

D66

collega's

dedelingdat erin 2010 geen

zijn",

aldus de brief van De Vries.

Verzet tegen fietspad door duinen

Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD). Men wenst

in, die

op grond van opleiding

kandi-

wethouders. Het moge ge-

heb waren enthousiast en

Op Koninginnedag wordt weer de

kunnen beoordelen

of kandidaten voor die func-

genoemde

ingaan maar miste een

Misschien volgend jaar een

prijs

steld te

tie,

B&W

alle colleges

gestuurd wordt met de me-

de lokale organisaties ook.

De Grote

moeten raadsleden in de
gelegenheid worden ge-

tegen

daten gestemd. De reden
dat

De Vries wilde echter

de kustprovincies een brief

gesproken

badplaats."

alle drie

laatste

ik

van

naar

Gedeputeerde Staten van

ik

nemen. "Tijdens de
vergadering heb

debat over

van de kustgemeenten en

waarmee

geheim.

zijn

het college plaats te

en vraagt de

te vroeg de

Meerdere kustplaat-

ken.

De stemminzijn

in

gesteld van het curriculum

De Noordzee

sen

zijn.

om

Vitae van de drie beoogde

stekker eruit heeft getrok-

or-

echter jaarlijks

mogelijk

gen daarover

van de wethouderszetels

voorgestelde kandidaat-

niet

de zee, maar dat Stichting

is

verklaringen over personen

zou moeten blijken dat de

wethouders geschikt

inhoudelijk op de personen

houden. Voor een goede
het dubbele nodig.

De voor-

week

het belangrijk

€ 100.000 om de landelijke
Week van de Zee in stand te
ganisatie

een stemver-

ontnam hem
woord, omdat er geen

aanzien van de invulling

dat deze

is

om te weten

een landelijke week van

rlijks

hij

echter

ciering van deze activiteiten. Verder

minimaal

Het kostte jaa

het

wilde

curriculum Vitae waaruit

nog

in

volle

coalitieonder-

Amsterdam
gang zijn, zal

in

gewacht moeten worden of
een nieuwe gemeenteraad
een oplossing heeft voor de

damherten en het huidige
fietstracé

ook

afwijst.

J>

,

pluspunt
."

Vaste planten

Buite-s hoolse opvang

pro

ngen leren

T:023- 57 40 33C

Tal.ï/ r/üirj

opvang voor uw

,„lo® luspuntz jidvoort.nl

kind.

t afwezig zijn.

sfeer

Iijke

Flemï gstraat 55

kiyw^-J

e

"ZZ

net ander

Bemesting voor gazon en border

t/m B

1

Openin ^tijden van 07.30- IB.30uur

met een g

Spd.n

an groep

ideren

*™S£*

BSO D Boomhu C biedt

Struiken en heesters

De Boomhut

*

*

.

Crea

.

.

.

VW

304
Zandvoort
F: 023-57 16 665

WWV,

ZANDKORRELS
Behang- en schildersbedrijf

L Paap medische

Arnold Nijkamp
Plezier

P u ,p„„«,„d ra „„.„,

Tel/Fax 571

31

hulpmiddelen.

ADL-hulpmiddelen,

72

Mobiel 06-54 264259
uw behang-,wit-en

schilders werkzaamheden

o.a.

po-

stoelen, loophulpmiddelen,

aankleedhulpmidden,

Vooral

Grijpers,

bad-bed-en

toillet

i

www.arnoldnijkamp.nl

accessoires,

wand beugels

enz. Vergoeding mogelijk
via PGB.Bel

Kabel-internet/adsl

VAN AACKEN

installateur helpt

5luïÏ5

GLASZETTERSBEDRIJF
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen

&

OoK voor Mw weeKend

schilderwerk.

bloempje

vrijblijvende offerte!

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

Haltestraat é) Zandvoort
2>f»eeialkït

tcl.i

OVi-JT 120 éO

voor al Ww blnemurerken.

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstatïon

3

L7SS3HEÜ33

APK KEURING

Administratie en
belastingaangiften

Alle

merken vanaf €

29,-

grote beurt gratis!

Deze zomer genieten van
prachtig verzorgde voeten?

Re p-it, totaal service voor

Dat kan! Voor maar25euro

computergebruikers.

een complete pedicure be-

023-5719666

handeling inclusief nagels

of 06-44696001.

lakken! Bianca Kuipers

Met

garantie en KvK.

bij

tel:

M

BOVAG

Max

Planckstraat 44,

tel.

BUIS

n

centrum Z'voort

in

groot

2/101,

5720108

centrum

in

Z'voort,

groot ca. 65

€

565,=

rri2

p/maand

Greeven

Info

r:

Makelaardij

maand.

per

80 rm

795,= p/maand
GARAGE/
OPSLAGRUIMTE

of 06-48318230

115,-

ca.

€

Te huur

garage Van Galenstraat.

€

IT12

p/maand

GARAGE/
OPSLAGRUIMTE

www.auluuHh IHaandvooruil

ZANDKORRELS INVULBON

250,=

Te huur

I

MYRNA

Te h u u

Z'voort,

groot ca. 30

€
.

204iKL Zandvoort.

Tel.

Zandvoort
E kittywillemsei

centrum

in

5730519/

Beautysalon

GARAGE

Te huur

en NAP.

06-53498304
www.tra d e-a rd

GB te

06 45 30 45 31

De Salon

06-28234588

Autobedrijf TradeArd.

Behandeling volgens

Witte Veld 56, 2041

u thuis;

(draadloos) netwerk.

afspraak, ook's avonds.

T 023 573 92 72

voor een

bij

06-51815360

Ook avonden/weekend.

Van Speijkstraat
Bij

voor particulieren en ondernemers kleinbedrijf

afspraak

alle

Advies en aanleg

Lid

E

bij

PC-PROBLEMEN.

o.g.

Telefoon 023-5739234

06-53256274

Tel.

Home Holiday Zandvoort

Met ZandvoortPas

korting op een zandkorrel

Het kan

2

altijd

Bel Patrick

Info:

of

kijk

op

Te koop:

witte mountainbike ATM.

www.autoverkoper.nu

5

nieuwstaat, slechts drie

In

uw advertentie

niet voldoet

(excLBTW)

6
7

aan de

1)

2)

In

redactie vin de krant, Kleine Krocht
BrunaBalkenende.CroteKrochtlS

keer

op gereden. Vaste

prijs:

€75,-.

alles te

koop

;.

WEIkcger, leesteken e 1

2

onisiaan door verkeerde of on UlS e

van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.

elke letter

ofspatie

in

is

Te

*.

Info:

geopend

072-8200020.

Foto's ziefunda.nl.

Vr.pr.€ 188.000,-

10-17 uur

Info: 06 - 53693409
Noorderduinweg 48,

oud

5717978

Zandvoort: app.

Geheel gerenoveerd.

tot boeken.

De winkel

In

in

Palace hotel, 10e etage.

een apart vakje plaatse

-

Jongewerkendevrouw
zoekt woonruimte.

(Corodex)

Zandvoort.

Q.

in

en van kleding

bij:

op don-vr ij-zat

van welke saiü dan 0-

Te koop

glaswerk tot meubels

fgeven

Tel.

is!

Van serviezen en

9

gesloten envelop [met gepast contant geld)

De

Het Pakhuis,
een kringloopwinkel waar
van

8
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon

www.homeholiday.nl

of 023-8223331 /06-57535040.

06-55383624

4

€ 5 oo,-

Geen personeels- of zaken advertenties

Indlen

hoon maker/

tijdens schooluren.

goedkoper!!

van Kessel

3

Geen onroerend goed of auto's
Geen goederen met een waarde boven

Zakelijke zandkorrel €12,50
Met ZandvoortPas €10,-

se

gastheer m/v Meestal

APK of schade?

1

€5,-

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst

onder de volgende voorwaarden:

de

zoekt zelfst.,repr. en be-

trouw ba re

Een dure reparatie,

onderhoudsbeurt,

Particuliere zandkorrel €7,50

Met ZandvoortPas

Auto kopen of verkopen?

Tot

€

600,-. Tel. 06-20815155

Zandvoortse Courant

•

nummer

22 april 2010
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Sine

Nomine

geeft een mooi concert

Door het mooie weer was de Protestantse kerk afgelopen

zondag matig bezet. Maar het wel aanwezige publiek heeft
volop kunnen genieten van een bijzonder concert

in

de reeks

en

Nomine

uit

Alkmaar onder leiding van dirigent Paul Valk.

chant des Oiseaux'

in 'Le

van Clément Janequin (1485-

Met name

1558).

Kerkpleinconcerten. Voor hen speelde het kamerkoor Sine

Hilly

Josquin des Prez (1450-1521)

in dit

moeilijke stuk kwinkeleerden

op

donderdag

Hilly Jansen, die

aan de kunstmuur op het Van Fenemaplein werkte, kreeg
na

circa

een uur bezoek van een

drietal

agenten. De kodde-

graffiti

De gemeente had aan de
woners gevraagd
een beetje

om

be-

de boel

de gaten te

in

houden en dat heeft duide-

laatste

en kwetterden de vogeltjes er
lustig

Jansen 'verdacht' van

De Zandvoortse kunstenares

beiers

hadden informatie

uit

de Van Fenemaflat gekregen

over een mogelijk geval van graffitivandalisme.

lijk

gewerkt. Jansen was be-

zig

om

letters ter verfraaiing

van de muur

los.

uit

te

meten en

dat heeft uiteraard niets van

Sine

Nomine beschikt over

doen met vandalisme. "Het
systeem werkt dus wel.

een veelzijdige samenstelling.
Uit eigen leden

horen van grote klassete
in

'Mille

regretz'van Tielman
als ter

in

tuurlijk niet

DyaaH',waarbijdemens
Het openingsnummer zet-

meteen de toon:

'In

the

a living soul'. Heel indrukwek-

uit

Poolse

ouders geboren Amerikaan

Aaron Copland (1940-1990).
Hierin

wordt het scheppings-

kerke (1975)

liet

Ra

If

met een

raakt

met de

in

Volop lachen bij'Wim Hildering'

de

telling van

maar eveneens

klok,

hel-

dere orgelimprovisatie horen

gezongen,

lied

bij

het

opzichten

is

mit mirkriegen'van Hans Leo
Haszler (1564-1612).

in alle

Tot besluit van dit prima op-

treden door de hechte groep

in

Seven' van John Rutter (1945),

mezzosopraan Karin ten Cate

met de zevendag verElke scheppingsdag

waarbij de diepe klanken van

werdopnieuwde

het orgel de hele kerkvulden.

sage

eindigde met een refrein

in

het koor 'And the evening

Bij

and the morning were the

men

day',

...

steeds hoger qua toon-

hoogte. Het verhaal eindigt

met de schepping van de
zevende dag
rust,

als

een dag van

echter uitmondend

in

renaissanceliederen denkt

snel aan

zware, wat

gedragen, muziek, doch het

'Now
ing'

is

the month of may-

van Thomas Morley

(1557-1603) klonk heel vrolijk,

typisch Brits en modern!

een aangrijpend fortissimo

dieren

op de tekst 'and man became

in

El

De

werden bezongen

Grillo (de krekel)

van

in

'In

op zaterdag heeft het publiek

in

een

De Krocht uitbundig genoten van het

De Gevulde Snoeshaan', geschreven door

uit 'In

doch
en

in

werkelijkheid

Wendy

een

stel...

enige

al

De

rollen

zijn

Hein

maanden
van hun

wederzijdse moeders, "kap-

Mart Moors. Vooraf waarschuwde voorzitter Paul

Oliesla-

een zeer overtuigende professor neerzette,

soneswijven" volgens

werden

Fieke,

zoals altijd heel

goed

dat het heel erg zou worden en er onder de stoelen helaas

vertolkt door Lu cie Peet en Ina

geen spuugzakjes zaten. Dat bleek geen loze mededeling

Vos. Hil Nieland zette als Jet

te zijn,

want de hygiëne

in

het pas geopende exclusieve

goede amateurzangers en

Karin ten Cate van de eerste

tot en
tolkt.

als

uitverkochte zaal

gers, die zelf

geslaagd. Dat

bleek ook uit de 'Toccata

Zowel op vrijdag

toneelstuk

'Mei n tieb will

dat de restauratie van het
fraaie Knipscheerorgel

wel het 23-koppige koor

als

Nagel-

zei

bij

verrassende, achtstemmig

Dejon ge organist

verhaal uit Genesis door zo-

de veelzijdige mezzosopraan

war
de

kend.

Beginning' uit 1947 van de

mezelf mee",

de kunstenares relativerend.

begeleiding

Ciocke or the song upon the

oorspronkelijk

na-

ik

nummer 'Perslis

het komische

te

had

het dan door aan de politie.

Maar daar bedoelde

'Pavane

van het koor. Niet alleen

Ik

op de muur kloddert, geef

die

liet

zijn,

zowel

Susator

de solo

gezegd: als jullie iemand zien

een blok-

is

fluitkwintetontstaan,dat

Kroket een hysterischesnack-

gek neer, terwijl Vera Koper
restaurant (fraai decor!) bleek ver te zoeken te

zijn!
als

gestoorde bezoekster met

mossel Juffrouw Liselore na-

laatste pas-

mens

the Beginning'van

het 'zeevruchtenbevrij-

Copland met veel overtuiging

dingsfront' het publiek volop

gezongen, wat door het pu-

overtuigde.

bliek

met

veel applaus

gehonoreerd.

In

werd

het volgen-

Alle spelers

de concert van de Stichting

rolvast,

waren bijzonder

een compliment

h ier-

zondag

voor aan regisseur Ed Fransen.

worden onder anEmmink de

Souffleuse Sylvia Holsteijn

Classic Concerts, op

16 mei,

hoefde zelden

dere door Lisette

Ook de andere

mooiste duetten ten gehore

in

te grijpen.

vrijwilligers

achter de schermen werden

gebracht.

door Erna

kauwgomkauwend

Meiji

Eigenaar Gaston, prima neer-

gezet door Liëndo Bos, had
veel te stellen

met

zijn niet

bepaald representatieve per-

de zeer

in h

et zon n etje gezet

ciale

met verve ten tonele

Duijn en

bracht.

met spe-

aan dacht voor G reet van

'behulpzame' dienster Fieke

Herman

Leising, die

De capriolen van chefkok

na zestien jaar het grime- en

Dylan Kokernoot (niezen en

kapwerk te hebben verzorgd,

overgeven

een stapje terug gaan doen.

in

het pas bereide

Hij

heeft beslist de lach

eten) kwamen zo overtuigend
over,dat menigeen zijn maag
voelde opspelen. Amusant
waren de verwikkelingen
tussen het zogenaamd verliefde paartje Harmen (Hein

zijn

kont hangen en dat

Schrama) en snobistische

Een prima ontwikkeling voor

het publiek zeer regelma-

Margaux (Wendy Jacobs). In
het stuk neemt Harmen het
niet zo nauw met zijn trouw,

jongste lichting, bestaande

tegenspel van collega Martin e

Adegeest, die met een lekker

hij

heeft eveneens een relatie

eni7jaar, zal op vrijdag 4juni

soneel. Zonder

menten voor
zijn

al

meer compli-

Kevin

uitgebreide

Joep, die

Marcus

rol als

in

kelner

opzijn eerste werk-

dag een snipperdagwilde ne-

men.
aan
liet

tig horen. Hij kreeg uitstekend

plat accent, veel

mimiek en

met

Kattelijn (Joyce Drayer),

Het was trouwens opvallend
dat,

in

één van de leukste stuk-

ken van de afgelopen jaren,
vooral de jeugdige acteurs

de meeste rollen vervulden.
de vereniging want ook de

uit vijftien

leden tussen de 12

een voorstelling geven.

Jï

Voor

Bestel

alle
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Addie Ottho

otTho

f
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2041 PC
Telefoon 023-57172Ë7
Mobiel 06-5577 BS63
Mobiel 06-1887 6726

Kssa

week

biedingen van deze

;

Lijst
(in

van deelnemende bedrijven

alfabetische volgorde)

Winkeliers:
Bruna Balkenende

Grote Krocht

-

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp- Grote Krocht

Koene Clearing Servies
10% korting op schoonmaakartikelen
Voor

al

uw schoonmaakwerk!

nfo@koenecleaning.nl

•

Slagerij

Horneman - Grote Krocht

Slagerij

Vreeburg

06-14 32 44 44

Foto

bij

Rosa en Carla

en Carla Poel

aan de

lijst

U kunt

zich sinds kort

In

samen met

2007

pedicurespecialiste Carla Poel.

Bibi for

ontspanning en de

die ze voelde na

liseren

ze

is

zich te

in

haar.

als

Thailand meteen

een cursus Thaise massages. Terug
in

Sea Optiek

Wonen
Avenue
lijke

ontspanning van een massage

te laten ervaren.

Ik blijf

steeds bijscholen,

ressevoor
leerd",

dit

mezelf nog

want met

inte-

vak ben je nooit uitge-

aldus Rosa. Haar collega Carla

Poel heeft

in

Drente jarenlang een

Nederland behaalde ze een jaar

eigen pedicurepraktijk gehad en gaf

haar diploma sportmassage

daarnaast ook Hot-Stone massages.

later

bij

het Nederlands Genootschap voor

Zij

Sportmassages. Nog een jaar

pedicure en

later

volgde haar diploma voor Shiatsi.

Daarnaast

is

Rosa gecertificeerd

heeft ruim tien jaar ervaring
is lid

in

kruidenstempelmassage,

lypossageen aromatherapie. "Ik ben

komen of

dat ze erachter kunnen

een behandeling

iets

voor hen

introductiebehandeling

is

is.

De

een aan-

gepaste behandeling, waarbij de

wensen van de
licht

klant centraal staan",

Pro Voet.

Rosa werkt op dinsdag envrijdagde
hele

dag en op woensdag

tot 14.00

ZandvoortPas

uur. Te l.o 6 -22443 639, e-mail: r_van-

Voor ZandvoortPashouders hebben

derstaaij@hotmail.com.

Bij

haar

kunt u terecht vooralle massages.
Carla werkt

het functioneren van het menselijke

naar keuze voor slechts €17,50. "Het

dag de hele dag en woensdag vanaf

op maandag en donder-

een mooie gelegenheid om
mensen kennis te laten maken met

14.30 uur.

de

werking en de geeste-

de behandelingen die wij doen, zo-

recht vooreen pedicurebehandeling.

lichaam, gezondheid en sport.
ik

iedereen de kans geven

Haltestraat

-

Haltestraat

en onderhoud:

Living

& Giving

-

Kerkstraat

om

Nu

leek ons

De Bode woonaccessoires

-

Kerkstraat

Koene Cleaning Service - 06-1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat
Mariene Sjerps Internet

-

-

o6-\

Pa kve ld straat

Horeca:

Rosa en Carla een bijzondere aan-

kan

-

Kerkstraat

Versteege's IJzerhandel

bied ing: een introductiebehandeling

geïnteresseerd geweest

vit aliserende

-

Haltestraat 61A

Rosa toe.

www.massagebijrosa.nl.

in

altijd al

-

Voor meer informatie:

van de organisatie

in

het geven van Hot-5tone massage,
stoel- en

Grote Krocht

vita-

gaan specia-

massages. Gedreven

in

volgde ze

-

Graveer een keer- 023-888 jj 58

de massages

maakten een enorme indruk op

om

Alphenstraat

Kosterstraat

-

Kinderkleding

Shoes

Blitzkickers

ij

liteit

v.

trends:

Belli E Ribelli

kruidenstempelmassage.

Ze besloot

Onnesstraat
traat

Grote Krocht

-

www.massagebijrosa.nl

startte Rosa haar eigen

De Zandvoortse Rosa van der Sta a
is all-round specialiste op het gebied van massages. Tijdens een
reis door Azië in 2003 maakte ze in
Thailand kennis met massages. De
geestelijke

-

Piony's Haarwinkel

Mode en

zoals sportmassages, Shiatsu, Hot-Stone massage,
stoel- en

Gorter

Rosa

bij

Toerkoop Reisbureau

hen terecht voor diverse behandelingen,

bij

tijd:
K.

toevoegen

van deelnemende ondernemingen aan

de ZandvoortPas.
praktijk

mag

-

Zandvoort -Burg.

Menno

Massage

De massage- en pedicurepraktijk van Rosa van der
Staaij

Haitestraat

Autobedrijf Zandvoort
Circuit Park

Massage en pedicure

-

Verzorging en vrije

Tel.

06-46098 91 9.

Bij

haar kunt u te-

Harocamo
Het

-

Kerkstraat

Wapen van Zandvoort

eten en drinken

Gasthuisplein

Mollie&Co Restaurant

-

Verlengde Haltestraat

Open Golf Zandvoort

-

Duintjesveldweg

Take Fiveaan Zee Restaurant -Strand nr 5
Zaras, Café Restaurant -Haltestraat

-

i

del

Hong Kong
Direct

in

het Verre Oos-

Hong Kong

nacht, Boeddha's en Oosterse ornamenten zorgen daar-

bij

Wat

voor.

opvalt

dat het kraakhelder

is

van een sterrensysteem geclassificeerd

is,

met gesteven

damasten tafellakens en servetten. Eigenaar

Xi

Hu heeft

De voorgerechten voor diegene

Hong Kong, op de hoek van de

restaurant

Zeestraat en

de Haltestraat, goed op orde. Volgt u ons naar een stukje
China

in

van de

gebruik wil maken, variëren van diverse soepen

€

Chinees) tussen de

warme

en

€

2,80 en de

voorgerechten.

Ma

i,

Zij

rijsttafels

(al

dan

niet

tot aan aantal koude

5

bewegen

tussen een Ha

zich

een gestoomd vlees past eitje (€4,20). Een

aantal bekende gerechten

zijn

eveneens opgenomen

in

de

dinerkaart. Ze gaan van een aantal nasi-of bamigerechten tot

diverse bereidingen

Zandvoort.

die niet

Tok salade, een salade met vruchten, ijsbergsla en krabvlees
(€ 5,40) en Sjie

zijn

verband met de

in

pikantheid van de gerechten. Een goede zaak!

binnenkomst voelt het alsof je

bij

ten bent beland. Reflecterende schilderijen van

zijn

met mihoen.TjapTjoyof FoeYong Hai.Ze

allemaal geprijsd tussen de €11 en €17,10. Deze gerechten

worden geserveerd met witte

nasi of bami.

rijst,

De specialiteiten van het huis slaan werkelijk
als je

ten minste

alles,

ervoor open staat. Zo staan er varkens-,

kip-,

ossenhaas-,

garnalen- en visgerechten op de kaart waarbij het water mij
in

de

mond

de smaak-

loopt. Stuk voor stuk juweeltjes voor

papillen!

Tipan gerechten

zijn

waarmee Hong Kong

de gerechten

zich

onderscheidt. Opeen loeihete stenen plaat worden perpersoon

ossenhaas, garnalen, Peking eend en een groot aantal andere

Inschrijven voor dansles

gerechten geserveerd. Stuk voor stuk het proberen meer dan

Het restaurant

is

door middel van tussen schotten gezellig inge-

waard. De prijzen lopen uiteen van €15,60 voor Tipan Ha

i

(kip-

filet]

erextra privacyontstaat.Maarookwat kleinere gezelschappen

nalen) en Tipan Hoi Sien (garnalen, inktvis, tongfilet en krab).

vinden gemakkelijk plaats

kunnen

het nodig

is

een lange

tafel

u

tafels

voor

in

aaneen worden gesloten waardoor
personen ontstaat. Mocht

circa 16 tot 18

daarvan gebruik willen maken dan kunt

u

dat het beste van

le

is

zomaar een opsomming van de

niet

traditione-

gerechten die Westerse gasten zullen verwachten

keukens, en dat

in

zijn er

uit

een

in

moderne 'Chinees' echter

gerechten

nogal een paar. Dit

immense

land kent

nog

natuurlijk een zeer grote verscheidenheid aan gerechten,

meer ingrediënten en kook- en snijdtechnieken. Allemaal zaken

breide kaart,

Als

we

met

we

blijkt als

bijna

een

blik

200 gerechten

Hu

zijn. Xi

heeft dat

op de meer dan uitge-

(!),

Yang Koe (€

soorten paddenstoelen met diverse

11,50), drie

viertal

€

dat uiteenloopt van

mix van verse ananas en groenten

18 tot

gerechten kiezen

uit

worden met witte
kig leven,

een

rijst,

lijst

€

37

van 18 gerechten die geserveerd

Deze men
en

u's

worden geserveerd metCantonesenasiof mihoen

zijn te bestellen

zeven varianten
zeer

in trek. Ik

Chaun

vanaf 4 couverts. Ook de Chinese

de

in

ben

(€ 21,50

prijsklasse van

zelf zeer

p.c.)

maar

€

15

rijsttafels,

tot 21,50

gecharmeerd van de

ik

p.p., zijn

rijsttafel

Sze

ben dan ook een liefhebber van

de Szechuan-keuken. Overigens

CL

Xi

kan vinden.

Uiteraard

zijn alle

zijn alle rijsttafels

door mid-

rijk

%

kunt

u

uw

iets

maar

te verkrijgen,

Wilt

nieuwe cursus:
-

5

u ook leren dansen op

spannen wijze,

zet

gezellige en
dan bij ons de eerste stap.

Hong Kong

Dan gelden wel andere,

voor het afhalen niet

al

lagere,

te lang wilt wachten,

anders willen:

mmer gebruiken

Hong Kong

meer dan uitstekend Chinees

en mocht

u

serveert voor groepen een

Buffet.

Dat weet

ik uit

ervaring!

Vraagt uXi Hu er maar eens naar, zeker het aanbevelen waard.
Restaurant

start

ballroom - latin

bestelling telefonisch doorgeven via: 5717897. Voor

reserveringen kunt u hetzelfde nu

eens

leven. Kiest u zelf

hierboven beschreven gerechten ook via de

wat oneerbiedige 'afhaal-Chinees'
prijzen. Als u

in

V

*t

is!

verdient namelijk zeker meer!

ieder zich

-D

f VM
o Zandvoort

basis van Foe

nasi of ba mi. Sam-sin staat voor geluk-

gezond en lang leven en

Hu

hoofdgerecht serveert

waareen

op

Hong Kong wilt genieten,
kunt u gebruikmaken van het zogenaamde Sam-sin menu
(minimaal 2 couverts voor slechts € 27,20). U kunt dan drie

vijf

eter. Als

een zoetzure saus.

Uiteraard zijn er ook vegetarische gerechten

per persoon en dus van een tweetal gerechten gaat naar

specialiteiten schotels

een speci-

Yong Hayen mihoen goreng.

gerechten voor de grote

4 of 5

in

11,50),

Als u eens van de specialiteiten van

watvoor uvan toepassing

werpen!

de dinerkaart openslaan valt direct een aantal verras-

singsmenu's op. Een

kiezen voor San

heeft

de traditionele Chinese

die voor de authenticiteit zeer belangrijk

goed begrepen, zo

Hong Kongkuntu

Bij

ale

De kaart

Rob

Een goed Chinees-lndisch restaurant serveert natuurlijk ook
vegetarische gerechten.

groenten, of het zeer speciale Tja Bor Lok (€

Chinees-lndisch restaurant. De

-

,o\

de dinerzaal van Hong Kong. Als

tevoren aangeven.

zich gespecialiseerd

voorjor

en Tipan Yuk (varkenshaas), tot € 19 voor Tipan Ha (gar-

deeld en heeft, voor partijen, een soort van 'op kamer' waardoor

Hong Kong, Zeestraat

tussen 16.00 en 22.00 uur.

64,

is

de hele week geopend

is goed voor lichaam en geest"
www.sportinzandvoort.nl

"Sport

Zandvoortse Courant

Heden

door Nel Kerkmai

Wim
2i

Amsterdamse

in

gaan en moest op zoek naar een andere

te

ker géén illegale krant.

waarin

hij openlijk

aarzelde geen

De Heemsteedse Willem de

de NSB bestreed. De

Tello wist

ook dat

Tello wist

Parool, Frans Goedhart, durfde

maar

drukker. Hij besefte

Wim

dat

hij te

al te goed: zonder druk-

Certenbach de Zandvoortse Courant

vertrouwen was en zocht

hem

op.

Wim

uitgaf,

Certenbach
door Erna Mei,

moment en nam deze taak op zijn schouders.
Een innovatief idee heeft Zandvoorter

met: "Zo,

is

onraad?"

er

Samen met Poos
Jong naar

de

in

maar kreeg

Potgieterstraat

de auto nog op benzine
reed. Echter het
laat,

kwamen

januari 1942

2handlangersvandeSD, Leo
Poos en Marten Slagter, met

een auto naar Zandvoort.

kwam eerst alleen

Poos

naar

de drukkerij Gertenbach en

Co'lega Piet Paap, dietoevallig

naar de drukkerij kwam,

zich eerst van

den

werd

hij

hield

domme

zich had.

was

al

te

na het afhalen van de

toverkoper. nu boort

hij

een gat

In

Utrechtstonden De

en Gertenbach
2i

Tello

samen met

jaren

met het

en dat

lijkt

idee rond

met

dit

nieuwe concept werkelijkheid

andere verdachten te-

recht

het eerste Parool-

bij

proces.

Op

december
met 14 an-

19

Zowel bedrijven
lieren

als particu-

kunnen hem op huur-

aspect, waarvoor de diensten

sprekende voordelen,

van Patrick zich uitstekend

doorde

werd

listigeverrader

genomen naar

hij

mee-

dedrukkerij.

ochtend op

Leusderheide voltrokken.

Pasop

Uit

de gehele gang van

zaken

blijkt

overduidelijk

februari 1943

werd het doodvonnis op de

Wim

Noodlottig briefje

5

de

in

5

februari 1948 kreeg

Gertenbach postuum

basis tijdelijk als multifunc-

een uiterst flexibele

zoals:

inzet, al

mogelijk vanaf een halve dag,

geen verplichtingen, transparant

in

de kosten, geen

het verzetskruis uitgereikt.

verrassingen en een scherp

De naaste medewerkers

uurtarief,

Us

geen extra loonad-

de Jong en Piet Paap wer-

ministratie, zelfvoorziend

opleiding, auto en laptop, en

zin had,

bekende ook

Paap. Us de Jong zat net

de tram naar Haarlem toen

kwam

van Het Parool
len.

ha-

Gertenbach reageerde

met:

"Al

zelf.

Echter Poos

blijken

straks

U ïurt

riep.

nen: Patrick heeft

.,;

il

25 jaar

Haarlem. Us de Jong stapt

www.autoverkoper.nu staan

en ze ar-

Gertenbach.

1SM

iu .«i_.

al

Ford, Nissan, Audi en

heeft

;.-. l

.i«r-

hij

Bij

Peugeot

de kneepjes van het

Op

zijn

website

op de

zeer lovende reacties van

hem onbekende man toe
hem toefluisterde: "Ik

voormalige werkgevers te

die

lezen.

kom de kop van Het Parool
halen." De niets vermoedende De Jong reageerde

(Ford) kwalificeert

en

liep

W

mm

een

bij

het inventariseren

is

en op de

zetten van een

rails

goed wagen parkbeheer. Voor

om

bedrijven diete klein zijn

een eigen beheerder
te

nemen

Van

is

in

dienst

Kessel,

met

ervaring en netwerk,

zijn

om

staat

gen en

dit

er

op orde te

in

krij-

een overzichtelijk

Om met dat laatste te begin-

Het

naar De

de tram

uit

ook inzetbaar

ik

lenen,

en kostenbesparend geheel

zich-

hij

ben

van te maken.

Ma rijn

van Kalmthout

den dat de drukkerij be-

kregen later elk 15 jaar ge-

als

trokken zou kunnen

zijn

vangenisstraf opgelegd. Na

verkopers die

ille-

vele zwerftochten

bij

het drukken van de

gale krant. Het vermoeden
was gebaseerd op het feit
dat de naam Gertenbach
Zandvoort in verband met

der de

naam

1

voort on-

'Gertenbach's

Bron: Zandvoortse Courant

ken die Goedhart

oktober 1948

bij zijn

arin

één van de waardevolste

'En zij

hij

heeft ge-

kozen voor

Naast deze zakelijke
teiten kan

belang
culier.

activi-

Van Kessel ook van

zijn

voor u als parti-

Indien u een auto wilt

kopen of verkopen bent u

hem aan

bij

het juiste adres. Het

kan bijvoorbeeld zijn dat

een inruilauto

u

h ebt, die u zelf

maar geen zin
heeft in mensen aan de deur.
Tevens weet hij alle 'ins and

wilt verkopen,

outs' over financieren, leasen

en verzekeringen. Maar ook

vooreen reparatie of een onKessel: "Men kan mij bij-

voorbeeld benaderen voor

een

tijdelijke

altijd al

derhoudsbeurt kunt

u

hem

raadplegen.

bezetting van

een showroom, want dat

is

een probleem ge-

op geworden

werd gevonden tussen stukdoor de Duitsers

zelfs

had!

Van

weest en dat

Drukkerij'.

vergeten was doorte geven)

restatie

hem

zijn

zetten de drukkerij aan

de Achterweg

(wat

diverse

Zandvoort teruggekeerd.
Zij

bezorging werd gevonden.
briefje

in

Duitse gevangenissen

ze na de bevrijding naar

een opdracht tot papierHet noodlottige

e

professioneler dan een uit-

zendkracht.

niets

hij

liet

en Slagter

kwamen terug
resteerden

al

dood veroordeeld maar

in

vak geleerd.

en meldde dat

Hij

naam

die

ter

in

ervaring als autoverkoper.

nog wel even terug

zou komen.

zijn

vermoeden had-

eerste instantie ook

waar zijn vrouw niets vermoedend vertelde dat haar
man net op weg was naar

zijn,

mij te gevaarlijk!"Met deze

woorden verraadde

iemand

was Poos

alleen het

in

Jongs huis was geweest

weer een ander?

Dat moet afgelopen

op deze manier wordt het

dienst nemen. Daarnaast

beurs of show." Een ander

Dat biedt een aantal aan-

zij

den

geen

in

veroordeeld. Vroeg

Duitsers, Poos en Slagter,

opdracht van Den

inclusief auto van de zaak,

tioneel verkoper inzetten.

vraag naar enkele exempla-

dat de handlangers van de

hij in

worden.

dere Pa rooi mensen ter dood

maar toen Gertenbach hem

Hartogh (schuilnaam van

Au-

Hij liep al

te

1942 werden

vertelde dat ontkennen

Goedhart) wat exemplaren

de markt aan.

in

om een allround verkoper te worden

Wim Certenbach

dat

zijn bedrijf

Doodstraf

erin te laten lopen. Hij zei

probeerde

en nieren Pa-

in hart

van Kessel (44) recent ontwikkeld. Met

trick

kop van Het Parool en een

merkte onraad en wilde
verdwijnen maar

tegengehouden. Paap

bij

ontkennend antwoord op de
ren van die krant,
31

Scheveningen

reed De

huis

zijn

opeens achterdocht omdat

Op

m

werden verscheidene drukkers

drukkerijen. Er

De hoofdredacteur van Het

22 april 2010

16

*

Certenbach, Us de Jong en Piet Paap

oktober 7941 deed de Duitse politie een inval

gearresteerd en afgevoerd naar concentratiekampen.

daarna niet verder

nummer

nagedachtenis aan

Ter

Op

•

Patrickvan Kessel,
autoverkoper, nu

üferle.

is

er niet beter

in

tijden van

reorganisatie en recessie.

Nu

Patrick van Kessel

per

55383624), tenzij

hij

treden heeft met
laire

een op

zijn

band 'Van Kessel

de economie weer wat aan-

Maar

trekt.wiljeals werkgever niet

website

meteen een dure verkoper,

nu

is

24 uu

is

dag bereikbaar (06
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via zijn zeer duidelijk:

www. autoverkoper

contact

altijd

mogelijk
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HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

pluspunt

het weekeinde weer(!)

In

mooi weer
Pluspunt Zand voort

Het afgelopen weekeinde en begin deze week beleefden

Flemingstraat 55
023.574 03 30

we

Filmprogramma

www.pluspuntzandvoort.nl

totale absentie van het vliegverkeer was er

geen

22 t/m 28 April
Curso de Vcrdana de Espatïol
Zomercursus Spaans
Enige kennis van de Spaanse taal

13.30
Zo 13.00

20:00 - 22:00 hora

Woensdag

HOE TEM

26 ma/o t/m 30 junio

1:00- 12:00 uur

I

EEN

IE

Zomercursus Fotografie

uren zon opgeleverd en

bare vulkanische as trok

daarmee beleven we een

zeer

Nederlandse Ve'sre

juni

Do/Vr/Za/Ma/Di/Wo

Zomercursus Hatha Yog a
14 mei

I

1

:00

-9

-

15:

HqJ

Senioren Computercursus
Snuffel cursus voor diegene zonde)
3 juni

-

I

19.00

Zandvoort Noord.

in

tegen vergoeding
Je krijgt

-

Lijkt

het

leuk

je

sbartling@pluspuntzandvoort.nl of
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II

€

3

maand

I©

Kom
bij

gezellig eten

Pluspunt.

I

op dinsdag

0:00

-

1

OOK

Loket Zandvoort informatie en
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in

-

I

1

Zandvoort:

.00

8.

15

-

I

rest

staat
vrij
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nog

koel

van deze week

by Alvara Pastor
Antonio Naharro

film

Filmclub Stmo*

I

&

Woensdag

uu

0*Oz**\
19.30

11

in

de allerlaatste fase van

dezetot dusver

beeld toch wel vast en april

weerprimeur.nl

tien

dagen

al

Do.

bel verlopen

formida-

al

grasmaand.

Meer weerinfo
eigenzinnige

is

er

site

op de

www.

de laatste

bijna

even weken:
I

Dinsdag

1

5.00- 6.30 uur
1

9.00-20.30 uur

voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl of 023 574 03 30
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Regie: CIrvl Eastwood
mei: Morgan Frccmqn

Maïl Da man

Circus Zandvoort
Gasthuisplein 5
2042 jm, Zandvoort
Tel:

023-5718686

www.circuszandvoort.nl
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de 25 graden zelfs niet ondenkbaar een enkele keer

en

maakt een noordwestenwind het extra fris bij nog
maar 11 graden. We houden
dat (vrij) zonnige weer-

IIMVICTUS

de spreekkamer.

Sociaal Raadslieden Kontext:
elke vrijdag inloopspreekuur 9:00-1 0:30 uur.

we

binnenkort en wellicht

het teken van

in

weer met dagtem-

graden. Deze donderdag

Key. U kunt een wijkmeester

op de oneven weken: Dinsdag

O.

\

1.00 uur

uur

dat

zijn

welhaast zomerse(l)
Meer dan 20 graden zit er vrijwel zeker in
in

advies over voorzieningen,

elke dinsdag van 15.00 tot 16.00 uur

De wijkagent op de

TAMBIEN

WhywwJdywl*etoberK?fm;il

op het gebied van wonen, welzijn

kunnen

2010 gaan afsluiten

sferen.

heeft alleen

en zorg. Elke donderdag van 09.00

de middag.

16-17.

peraturen tussen de

Medial: Bloedafname maandag en donderdag

instellingen en regelingen

in

Waldemar Torer.stra

2:00 uur

Spreekuren Steunpunt

op zeewind

Het zou dus best eens mo-

De

Pluspunt

met

bijna -5 graden

april

[Verwacht Ladies Nightl
7 Mei

bij

de 20 graden-

de randstad. Prima

hier in

gelijk

de bibliotheek, donderdag

bij

we

pen

strandweer wordt het
op de zondag met een kleine kans
waarschijnlijk

en op perceelniveau

minima tot

14.00-1

Van tevoren opgeven

woensdag

grens bijna alweer aan

het zondag een graad of

Inlooppunt Bibliotheek Zandvoort
Elke

temperatuur) waren er

Ca'ice von Hou "en

per keer inclusief consu;

eettafel van 12.30 tot 13.30 uur

ons.

het weekeinde stip-

In

even buiten de bebouwde

YO,
Open

bij

Een beduidend zachtere
fase breekt dan aan.

gebieden. Overdag werd

30 18 08

Dansmiddag voor senioren
Bijdrage:

consequenties voor het
temperatuurbeeld

het mooi

vroor het lokaal matig

HUISVROUW

om

ook pedagogische begeleiding aangebode
contact met Sandra Bartlingvia

Elke Iste vrijdagvan de

als

Crote amplitudes (verschillen dag - en nacht-

ma

& 21.30

GELUKKIGE

de kinderen tijdens de lunch op te

Neem dan

Interesse?

zuidoost. Dat heeft direct

men

gaf vooral zeer lage mini-

lil.

vangen?

brandschone
zo'n hon-

zo'n

weekeinde. Zaterdagnacht

13.30

Do/Vï/Za/Ma/Di

jur

1:30 u

Tussenschoolse opvang
Wij zoeken versterking voor het huidige tso-team van de
Golfscholen

wel bijzonder

trouwens het voorbije

DoM/Ma/Di

- 22

Dinsdag 18 n

Nederlandse Versie

7 juni

10:00- 11:30 uur

het

In

kentert de stroming en
wordt meer zuidwest tot

viel

tenminste
weer was.

DE VIKIN&

1

-

nachtvorst geven.

weekeinde (zaterdag)

lucht had

WICKIE

woensdagmiddag van 13:30van 6 tot 2 jaar. Bijdrage: € 2.-

10:00-

De nachten blijven eerst
nog kans op (zware)

Bentveld. De afwezigheid

derd jaar terug dagelijks,

juli

1001 Dingenclub
Elke

Donderdag

zeer zonnige grasmaand.

het voorbije

van contrails (vliegtuig-

op en

16.00

12:00 uur

in

doorgaans bedrieglijk
blauw in Zandvoort en

strepen)

Vrijdag

vlagen door

ijle

en vooral

weekeinde was de lucht

Maandag 20:00 -22:00 uur
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letterlijk

Het nauwelijks waarneem-

in
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Pilates
Zaterdag

Vanwege de

soms

aan de lucht boven het zonovergoten Kenne-

vuiltje
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vereis
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Dreamcatchers
De Oosterburen
Het meest popuia

Stefan Verhoef

Voor de 26-jarige Stefan Verhoef begon
leeftijd.

mijn

de

zijn carrière in

moment

de beste opleiding die er is!"

is

licht

-en geluid branche

Een blond knulletje met ambities. "Voor mijn 10e verjaardag gaf

klas,

ik

al

muesli,

om nog

even met de lampen te spelen,

begon voor mij dedisco-feverl", vertelt Stefan.

;

i

creatieve wijze leerde Stefan

talent te

zijn

van het ondernemers-

skills

Zandvoort. Tijdens mijn stage
dacht

ik

New

in

Inmiddels

York be-

LUXLIFE. Het feest was 12 keer uitverkocht

Stefan

is

beursbezoeken en

keer

3

om

i

China geweest voor

in

ik

in

het Patronaat

van LED verlichting te onderhouden.

Haarlem!"

in

we

tijdens het

volkslied'blerren'datweDuits
bloed hebben. 'Wilhelmusvan

Nassouwe, ben

van 'Duitse

ik

heb-

bloed'. Dit klopt niet, wij

met fabrikanten

relaties

j

hoe het begon: "Zelf wilde

zijn

tegenwoordig zo gek op
Duitsers dat

Stefan Verboef

combineren met de

ingre-

Nederlanders

vakantie.

de

ik

zomaar enkele

diënten voor een geslaagde

een feestje voor

j

Op

vakantie-

Duitsland. Duits

is:

brood, Duitse worst, Duitse

op jonge

waarvoor mijn vader discolampen had geregeld. Het was helemaal top! Toen

volgende ochtend weer vroeg naast m'n bedje stond

vak. Stefan legt uit

re

i

land va non s'Hollanders'op dit

"Een eigen onderneming starten

ben geen Duits Bloed. De cor-

heeft

Hij

recte spelling is'Duytsen'.wat

ook verschillende klanten

net zo'n discolamp als op mijn feestje en zodoen-

het buitenland,

in

hij

refereert

de maakte

ik

aluminium

folie

van een voetbal, kerstlampjes en
mijn eerste discobol. Mijn klas-

genootjes mochten de lamp voor

avond huren voor hun eigen
een

klein kapitaal

op

om

5

gulden per

feestjes.

Ik

bouwde

mijn eerste professio-

Tegenwoordig heeft Stefan een nieuw
LEDisVET.nl. Verhoef: "LichtCeluid.com

maar ook zwaar. Lange dagen en weinig

Duitsland,

leuk,

met je geboortegrond.

Zweden en Engeland. Ook voor de

De Hollandse en Duitse poreizende musical HairSpray verzorgde

slaap.

hij alle

litiek

Na 4 jaar
gedaan,

bij

Bloomingda Ie de techniek te hebben

kwam

er

in

LED verlichting.

de zomer van 2007, na een

In

Nederland

Verhoef

levert

jaren een-

al

en Angela er hoogstper-

'JP'

Zandvoortse ondernemingen

werken

drachtig samen. Zo hebben

aan de Bijenkorf, KPN, Holland Casino en ook

avond werken, een omwenteling. Op de Zeeweg

nele discolamp te kopen."

producten aan de VS, België, Oostenrijk,

levert

bedrijf:

was

aan een trouwe band

Chin Chin,

als:

soonlijk voor gezorgd
viel

Stefan werd

ondermeer bekend door LUXLIFE,

een dancefeest dat

hij in

samenwerking met

DJ

Tettero organiseerde. Verhoef:"Eerder organiseer-

de

ik

feestjes

het toenmalige Club Chateau

in

in

ik

achter het stuur

boom.

Dit

moment

in

slaapen reed tegen een

zette mij aan het denken...

maakte een switch en besloot het

and Hardy, de Klikspaan, Fame, Yanks

Laurel

Coffee Shop, Club Jade en

Ik

HET evenement

2010: Zandvoort Alive. Stefan tot

rustiger aan te

komen

doen. Na het volgen van de ontwikkelingen op het

gebied van LED verlichting ontstond LEDisVET.nl.

er

nog

slot:

dat

Griekenland niet op kosten

in

van de Europeesche Unie de

"Hopelijk

staatskas kon spekken. Het

heel veel leuke projecten

op mijn
Nederlandseen het Duitse be-

pad.lkzeg:LEDisVET!"

ook een goede

drijfsleven zijn

combinatie. Vraag een willekeurige Nederlandse onder-

What's Happening?

Ben jLKfPhi p-tip

Zaterdag 24
Zet

Heb

eens

je altijd al

Down Under willen gaan?

Wil je

in je

april:

hele

bij

aan Zee: MojitoBy

strand.

01.30 uur. Entree:

€

Locatie: Riche

maak

u

Berlijn

de place to be ook voor

De

talent.

Hollandse zuinigheid zorgt

aan Zee. Tijd: 20.00 tot

ook voor ongemakken.

8 (verkijgbaarvia www.bynightevents.nl

heeft een aantal

of www. rich eaanzee.nl) Stuur voor donderdag 22. 00 uureen

e-mail naar riche@zandvoortsecourant.nl en

kunst,

Nederlands

dansen, een lekker drankje drinken ofchillen? Dat doe jeaan

weten

Woodstock 69 aan het Bloemdaalse

na de Benelux

al...

Cultuur en

DJ
is

doen aan de andere kant van de wereld? Ga dan zaterdag 24

naar Aussi Beach Event

Rich

Dirtcaps, Guilia noS& Mister Rhyt hm. Even bijkomen van het

de bru ise ndeMojito-bar.

april

bij

avond feesten en swingen op beats van

hij

producten wil afzetten;

raadt het

agenda: big beach party

De

Night!

/Mbês Baastta &mê ë| MaaMDelk (§g>
Aussi's allemaal

nemerwaar
zijn

Berlijn

musea waar

een vrijwillige donatie wordt

kans op

gevraagd. Deze musea

zijn

een van de 10 vrijkaarten!
zeer

Zaterdag 24 april:
Nope is Dope bij Beach Club Vroeger met

Wat kanjeallemaal doen, beleven en zien op het Aussi Beach Event? Wat dachtjex
power kiten, beachvolleyballen en surflessen.Je kunt meedoen aan een worksl"

Billy

o.a.

didgeridoo, een Aboriginal blaasinstrument. Of wie zin heeft

een Aussie kookworkshop. Verder

zijn er

om te

koken doet

mee aan

speciale Aussi bites snacks, dr inks en f ree

€

Ti rr

Tams. Wie meer wil weten over het land kan te recht op de uitgebreide informatiemarkt,

waarnaast informatie ook producten van het land te vinden zijn. Woodstock 69 biedt
met zijn 'the laid down sfeer' de perfecte locatie voor dit evenement.

the

Klit,

Jean en

Mc

Bloemendaal aan Zee.
10,-

Ouintino,

Lijkt

we come!

het je helemaal te gek

zet

op de surfsimulator wint de

Dewinnaartakes
vliegtickets naar

it

zelf

in!

d

naar Australië af te

Wie de beste tijd neer-

roomt rip naar Australië

all.Het prijzenpakket

is

niet mis:

twee

Oueensland, surflessen van voormalig

wereldkampioen golfsurfen MisterMerrick Davis himself
en duiken

in

het indrukwekkende Great Barrier Reef.

juich

Bloemendaal aan Zee.
Tijd: 12.

00

tot 19.00 uur. Gratis entree en activiteiten.

Voor meer informatie: www.australie.nl

Ik

tegenwoordig voor het

Bayern

Munchen van

'der

Louis van Gaal', wie had dat

25 april:

Zin in een voorproefje van de Free Your
alvast

in

Mind

Festivals?

Om

ooit gedacht?

de stemming te komen geeft Woodstock 6g de Free

& Smaak, ErickEen

Bloemendaal aan Zee.

Zondag

Tijd:

Woodstock

Pitto. Locatie:

15.00 tot 23.00 uur. Entree:

Ook de perscon-

DJ DennisFerrerbij

Bloomingda

maar ook met Sun nery Ja mes & Ryan Ma rciano, Glenn
LeroyStyles.And

l<

Helder,

manymoreto come.... Locatie: Bloomingda Ie,

Bloemendaal aan Zee. Tijd: 16.00 tot 00. 00

ferentiesvan Bayern
zijn
i

tegenwoordig

Munchen

leuk.

Op de

vraag van een Duitse journalist

waarom

Bayern

Munchen

uur. Entree:

€10,-

woordde Van Gaal gortdroog
'Siehabeneinengutes

trainer'.

Maar vanaf 11 juni tot 11 juli
zijn jullie gewoon Duitsers
en niet onze geliefde Ooster-

25 april:
bij

BLM

van DJ Waren Fellow, zoals

9.

aan Zee. Tijd: 16.00 tot 00.00

€

7,50

(deur€

Een 8 uur durende solo set

we van hem gewend

weer vette house en techhouse!
daarna

69,
10,-

kampioen gaat worden, ant-

BLMXXLmetspecialguest

Zondag

€

25 april:

Smaakstof Sessions
Aussie Beach Event, strandpaviljoen Woodstock,

'minder'

|

gu es, Kraak
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reizen? Zetje beste surf moves

iets

bied 'verbroederen' wij.
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bij

doneren. Ook op sportief ge-
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o.a.

Bizzy Locatie: Beach Club Vroeger,
Tijd:

in

Locatie:

BLM

uur. Entree: tot

9,

buren. 'Ohne Holland fahren
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Oplossing Breinbreker

Oplossing Kakuro

door en breng de

tapenade op smaak met zout en peper. Leg de tilapiafüets op vier borden en schep

©.

"

gete, n "e"

een hete grillpan

halverwege. Snijd intussen de tomaten

tomaat, knoflook en peterselie. Schep

detapenade
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-::"
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Zandvoortse Courant

seniorenpagina
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Heeft u tips? Mail dan naar senioren@zandvoortsecourant.nl

Afgelopen vrijdagmiddag werd een groot aantal

vrijwilligers

als

tegenwoordig met muziek gebruikelijk

op een e-reader gedownload. En omdat de e-reader

via internet

van Pluspunt uitvoerig bedankt

22 april 2010

16

E-books wordt door sommigen de grootste vernieuwing sinds de uitvinding van de boek-

drukkunst genoemd. Net

Bedankt voor 170 jaar vrijwilligerswerk

nummer

•

Digitaal lezen in Bibliotheek Duinrand

li

honderden boeken op. Handig voor op

geheugen, passen

er

volle accu staat dit

handzame apparaat garant voor vele uren

is

is,

wordt een e-book

voorzien van een groot
voorbeeld.

reis bij

Met een

leesplezier.

voor hun jarenlange trouwe dienst. Directeur Albert Rechtei schot. Nathalie Lindeboom, Gerc

ie

Rutte en

Amber van

Tetterode

willigers kan Pluspunt, en al haar diensten voor

geweldig hulpvaardig

met

het volmondig

zijn

elkaar eens: "Dankzij de vele

Bibliotheek Duinrand heeft

u

een Sony e-reader pocket-

waarvoor de bibliotheek

de oudere Zandvoorters en Bentvelders, zo

edition, die

de

in

biblio-

theek gratis uitgeprobeerd

zijn."

kan worden.
raat van

Op

dit

appa-

A^-formaat kunt

Interessante
In

samenwerking met de

ningstichting

gen. Daarvan

Namens de gemeente was

ben gemaakt, kennen hem

ve, actief voor Pluspunt. Rieke

waardering voor het

allemaal. Tijdens het rijden

Visser

mensen

zwaait

in

het

de vrijwilligers. Wethouder

dorp gedag. Bekend met

alle

Gert Toonen roemde de

vrij-

routes

noemde hen

"het

ving

cement

in

de samenleving".

Vrijwilligers die 5,10,15,

20 en

25 jaar als vrijwilligers voor

Pluspunt actief

zijn,

ontvin-

bij

alle

hij

Zandvoort en omge-

in

was

overal inzetbaar

hij

kleine of grote problemen.

Inmiddels

is

het rijschema

krompen, gaat

met de

een pen, een heerlijke fles met

vert

hij

hij

rijdiensten

januari 1995,

1

2560 so-

de huurtoeslaggrens van €
647.

200 woningen

in

het

i5jaar geleden dus, als vrijwil-

bestand vallen onder de ca-

André Banning,

tegorie seniorenwoningen.

ligster actief.

Wim

Brethouwer, Margriet

Busscher, Bep Hendriks-de

Pendavingh,

Graaf, Truus

Jeanne de

Rijk,

Bob West hoven

Natuurlijk

er veel vraag

is

naar woningen

in

het cen-

trum, maar daar kan helaas

wonen.

niet iedereen

Er zijn

stoppen

hebben
weer io

maar

en Mart ha Jacobs konden niet

nioren

aanwezig

en de aanwezigheid van een

op eigen verzoek wat inge-

gen een speld, een oorkonde,

sinds

is

zijn

woningen, dus onder

ciale

er veel

le-

wel nog vele hand en

ondertussen

al

echter vele woningen/flats

jaar opzitten. Klaas

die heel geschikt zijn voor se-

er

Ron Beks en

zijn.

met

alles gelijkvloers

afgelopen dinsdag informatie gegeven door

gens kan dat met

3

jaar wor-

gebeurt aan de hand van
'100.000' regeltjes. Men

aanleunwoningen

moet toch wel rekenen op

De toewijzing van deze wo-

een wachttijd van ongeveer

ningen loopt via Woonzorg

voor een

5 jaar

en 7-8 jaar

flat

voor een eengezinswoning.

Heeft

men een

(eventueel

medische) indicatie dan gaat
het sneller.
zijn

Miepvan

Hoe kom

eveneens

jaar vrijwilliger,

in

ning. Daarnaast speelt het

konden

aanwezig

Inschrijven

inkomen ook een

dienst bovenaan deze mid-

kan erop rekenen dat

dag. Slager

is

begonnen

belbusvrijwilliger

1985.

als

op 1 januari

zet

in al

vergeten

zijn in-

die jaren zeker niet
zal

Elly Korting

belbusservice gebruik heb-

tember 1990, 20

is

Een gezellig feest

met een

hapje en een drankje was de

worden.

De meeste senioren, en

vooral die wel eens van de

sinds to sepjaar derhal-

Verder

de moge-

Alzheimer Nederland heel dringend op

zoek naar een collectecoördinator. De collecte

van 8 tot

13

is

dit jaar

november. De activiteiten voor de coördinator

vinden vooral rond deze week en

ix

per jaar, plaats.

is

de col-

lecte niet mogelijk! Verder

is

men ook op

zoek naar collecgrij-

bedoeld

om

te wonen.

huur-

in

heel Nederland

Nieuwe woningen

hebben vaakeen

hogere

passend wonen, de

huur.AlsdeAOW niet toereikend is, komt u in aanmer-

dere vrijwilligers.

'Leven Lang Thuis Plan' van

mogelijkheid te geven te ver-

kingvoor huurtoeslag. Indien

kennis te

mensen
zijn er

maken met nieuwe

Key.

We

lichten er

mogelijkheden

twee

uit:

in

de buurt. Daarbij

heel veel

mensen

die

iemand kennen met demenzodat u zomaar

in

een

met de man
over

u.

of

Meldt

u

vrouw tegenaan of vraag

u

kom

men

jaar een

dan hoeft dat

u

wo-

Key. Tenzij

in

u niet

zomaar daarvoor

aanmerking, dan gelden er

bepaalde grenzen.

gaan wonen,
Wilt

niet.

u

meer informatie over
maak dan

huursubsidie,

Mogelijkheden
Er werden veel vragen gesteld en uit de antwoorden

kwam
tie.

veel nuttige informa-

Veel vragen

kwamen

er

eens een afspraak met een

medewerker van De Key, zij
kunnen u vertellen hoe dat
berekend wordt,

Wat

u

gaan doen, het

Daarvan heeft De Key slechts

eigen

50 huurwoningen tot

zelf

5

jaar en vervol-

zijn

tel. 5717741.

ook besluit

over het Louis Davids Carré.

men

betaalt

€31,50 voor

zich

u kleiner wilt

inschrijven.

Eenmalig

met M.Guijt 078-6429290.

kan

5

ning huren van De

veel

een eigen vermogen hebt,

huizen naar een passende

woning. Daarvoor moet
wel langer dan

via de
Woonservice:
De Woonservice staat voor
het woningaanbod van
Zuid Kennemerland: Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort, Bennebroek en Haarlemmerliede
& Spaarnwoude. Daarvoor

meer informatie via m.guijt@

om

om

recht

Leven Lang Thuis Plan:
De Key in Za ndvoort,

alzheimer-nederland.nl of bel

eens een praatje te

wet kunnen Zandvoorters
geen voorrang krijgen.
Bovendien hebben mensen
van 65 jaar en ouder het

is

pen de collecte dan ook aan

maken met de buren, of

Volgens de huisvestigings-

is

rol.

Dit plan

tie,

tanten. Veel collectanten

mee

die niet

er

om weer

is

een indicatie hebben en

Huurtoeslag

ders van

is

woningruil

haar werk afhankelijk van de

Daarom

men

daar heeft De Key niets

van doen.

(zelf

loopt.

Alzheimer Nederland voor
hulp van anderen.

het

bij

de Duinen en het HIK.

lijkheid tot

boeiend gesprek kunt raken

Zonder coördinator

in

Nederland, daarvoor moet

te regelen) en tot slot het

De

is

Huis

aandacht voor de vele bijzon-

Huren

Zandvoort

de 'Zorgwoningen', zoals de

afsluiting van deze jaarlijkse

Alzheimer Nederland zoekt coördinator
In

de zogenaam-

dan ook

de zoekduur

ten van een huur of koopwo-

de gemeente

zijn er

afhankelijkvan het achterla-

ders,

urgentie, die via

Tevens

nieuwbouw

Bij

detoewijzings regels an-

Jan Pellerin en Brigitta Breur,

daarvoor

niet definitief.

de woningen, met

zijn

ook geschikt voor senioren.

juni 2005, alweer 5 jaar dus.
je

Wel

een oppervlakte van 8om2,

die

op

aanmerking?
moet via Woonservice. Dan is er de WMO-

beschikking. De toewijzings-

formule is nog

meespeelt voor het

aanmerking komen van
aangeboden woningen. De
verdeling van de woningen
in

het inlooppunt en vooral ook

lift.

heten.

duur

en de vrijwilligersfeesten.

zijn.

welkom

den verlengde €31, 50. Hierbij
gaat hetom de inschrijvings-

de microfoon

5

Wo-

senioren. Voorzitter Jaap Mole-

zeer grote groep belangstellenden

spandiensten. Post bezorgen,

Duijn helpen sinds

over hoe het ap-

apparaat gaat.

middag over woninghuur

fotograferen tijdens Kerstmis

niet

bij

omdat hetorn een kostbaar

menhulde.

Hij

uitleg

paraat werkt. Er wordt wel

een onderpand gevraagd

vreemde

Met kop en schouders stond
met zijn 25 jaar

klaar zetten

een beknopte

10 Neder-

zo'n

titels in

Jan Slager

inhoud en natuurlijkeen bloe-

is

landstalige boeken op en

Er staan

een paar

ANBO werd

De Key bezit 35% van de
woningen in Zandvoort,
dat zijn 2600 huurwonin-

willigers en

talen. Er

zelf licenties heeft gekocht,

De Key over het hoe en wat van huren door

ANBO mocht een

naar van de

vaak uitputtende werk van

een aantal e-books lezen

vrij-

om

blijven

te

uw

wensen en u bepaalt
wat u uit wilt geven.

£>9 Gemeente Zandvoort
AA
it2,

Postbus

Gemeentelijke publicatie week 16

-

2,

Zandvc

2040

Ingekomen vergunningen aanvragen

2010

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen
Zandvoort:

Bouw-, sloop- en reclameaanvragen

Vergadering college

De

besluitenlijst

verdere

week

in

in

week

van de collegevergadering van week
15

door het college

16 vastgesteld.

De

genomen

besluitenlijst

Is

en de

15

besluiten zijn

Kerkplein 4, vernieuwen.veranderen van de woning, ingek;-

-

Helmersstraat

ingekomen op
In

werking treden Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2014

In

het kader van de

Wet milieubeheer

is

het Gemeentelijk

ingsplan 2010-2014 tijdens de raadsvergadering van

R olei

16 februari 2010
In

door de raad vastgesteld en

Gemeente

het

li

k

in

het kader van rioolbeheer en de tariefsverhogingen van

in

de '100 heffing

de Centrale

om

Balie

een kostendekkend tarief te hebben. Het

van de gemeente en

is

-

36, plaatsen

van een dakkapel en vaste

trap,

2010,2010-083^

12 april

''B* t er inz.'ge

Tollensstraat 67, geheel vernieuwen van het hekwerk, inge-

komen opg

april 2010,

2010-084RV

Helmersstraat 42, plaatsen van ee- dakkapel, ingekomen opi2

-

Heimanstraat

165,

12 april

2010, 2009-o6gVr.

-laatsen van een volière, verzonden

13

aan

Bakkerstraat 4, dichtzetten vide en plaatsen toiletgroep,

-

2010, 20io-o86Lv

12 april

-

souterrain,

ingekomen op

15

20io-ogiRv

Parnassialaan

2010, 2010-072RV.

13 april

2010, 2010-062L.V.

Verkeersbestuiten

bouw van

Brederodestraat 65,

april 2010,

2010-044RV

Brederodestraat 102a, plaatsen van een dakkapel, verzonden

15 april

-

2010,

13 april

Haltestraat 63B, verplaatsen rookgasafvoer tbv wassalon,

-

plaatsen van een aanbouw, ingekomen op

25,

Bentveld:

is

ontheffing bestemmingsplan gebruik

116,

woning, verzonden

Zandvoortse aan

-

verzonden

-

digitaal beschikbaar

op www.zandvoort.nl.

Winkeltijdenverordening 2010

-

verzonden

werking ge-

Rioleringsplan staat het beleid

Gemeenteliike "uole-ingsplsn 2010-2014

Ko;tve Molenstraat

als

-

de

in te zien bij

Centrale Balie en op de website.

treden.

-

Zandvoort:

gedeeltelijk slopen van de

12,

woning, ingeko-

vastgesteld

Vanwege:
-

het aanbieden van een parcours voor Koninginnedag 2010;

-

het verzekeren van de veiligheid op de weg;

-

het

-

het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het

beschermen van de weggebruiker en passagiers;

voetgangersverkeer.

De gemeenteraad van Zandvoort heeft een nieuwe Winkelt

jde^yerordening vastgesteld. De belangrijkste twee gevolgen

om

Verzoek

ontheffing bestemmingsplan

heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten

om
ONTHEFFING artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening
1.

Dat

alle

gebied;

winkels (dus niet alleen de winkels

2.

in

het toeristische

Zandvoort, naast de werkdagen, ook op zon- en

In

feestdagen open

mogen

zijn

tussen 6.00 uuren 22.00

uur.

Het college van Burgemeester en Wethouders

om met

is

voornemens

toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke

dergenoemde

mingsplan en bouwvergunning te verlenen voor

-

het:

De bovenstaande openingstijden gelden

jaar.

plaatsen vaneen dakappartement op het perceel Bakkerstraat

2d te Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 20og-i43Rviefase).

het heie jaar rond.

retro reflecterend materiaal) inclusief
I

de

van het Reglement

locaties:

op het Gasthuisplein

Dat er geen onderscheid meer wordt gemaakt naar de

periode van het

op Koninginnedag fysieke afsluitingen (middels drang-

hekken voorzien van

borden conform model Coi van bijlage

Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 te plaatsen op de on-

ordening ontheffing van de voorschriften van het bestem-

direct ten

oosten van de Kruisstraat;

n

de Roze nobel straat direct ten oosten van de Kruisstraat;

n

de Pakveldstraat direct ten oosten van de Kruisstraat;

n

de Prinsenhofstraat direct ten oosten van de Spoorbuurt-

straat;

Mandaat hoofd vergunningverlening

Voormelde bouwaanvraag met het conceptbesluit

en handhaving

Het afdelingshoofd vergunningverlening en handhaving

gemandateerd

om

een (preventieve)

is

het opleggen van een bouwstop ook

bij

dwangsom op te

ingang van 16

Centrale Balie van het gemss'~tel"iL

sdvifte

maken

in

de raadzaal. De deuren gaan

vindt u aan het Raadhuisplein.

om

27 april vanaf 20.00 uur

19.30 uur open.

Op de agenda

2010 gedurende 6 weken ter inzage

Gedurende de termijn van de

leggen.

Commissie Raadzaken

De Commissie Raadzaken vergadert op

april

De entree

,_,

ijk

bij

aa r/zi n
1

ensw

z

2,

"t

bij

de

jdensdeope-i''gs:i ae-

teri-z.igeligg -g <an een ieder

jze

omtrent de aanvraag kenbaar

uw

brief "zienswijze" te

Zendtijdtoewijzing

Goedkeuring begroting 2010 Stichting Openbaar Primair

Kapvergunningen verleend

Onderwijs Zuid Kennemerland

-

in

In

deze

is

niet

nod

g.

De vergadering van de commissie Planning en Control van

Zandvoortselaan

één esdoorn

54,

in

de achtertuin, met her-

zaaknr:20io-ooni5

Belanghebbenden

die

in

ben ingediend, kunnen tegen bovenstaand besluit

gaan

bij

komen

te vervallen.

Wijziging ophalen huisvuil

in

op

wordt

i.v.m.

3

mei opgehaald.

n

de Willem straat direct ten westen van de Prinsesseweg;

n

de Oosterstraat direct ten noorden van de Prinsesseweg;

Koninginnedag geen huisvuil

de Schoolstraat direct ten westen van Louis Davidsstraat

n

de Oranjestraat direct ten noorden van de Hogeweg;

n

de Poststraat ten noorden van de Hogeweg:

n

de Grote Krocht direct te noorden van de Hogeweg;

n

de Cornelis

S legersstraat direct

ten noorden van de

beroep

de rechtbank te Haarlem, afdeling Bestuursrecht, Post-

voorde duur van de te houden festiviteiten op Konlngtnnedag
in

de dorpskern van Zandvoort op 30

april

van

7:

oou tot 23:00

uurenop28

pas bereikt nadat de president van de rechtbank dat

glement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met onderbord

spoed kunt

plaats daarvan wordt het huisvuil van de betref-

westen van de

de Kanaalweg direct ten westen van de Oosterstraat:

heeft geen schorsende werking. Een schorsende werking wordt

bij

vrijdag 30 april

direct ten

de Koningstraat direct ten westen van de Oosterstraat;

n

een eerder stadium zienswijzen heb-

voorlopige voorzien ing heeft bepaald.

vviik

de Diaconiehuisstraat

n

n de Prinsesseweg direct ten westen van de Koninginneweg;

bus 1621 2003 8R Haarlem Hei nd e-e- va- een Lisioesschpft

fende

de Haltestraat ter hoogte van de Zeestraat;

in

Nieuwstraat;

het verschijnen van deze krant nog gewijzigd

pen op de agenda. Aanmelding vooraf

In

in

-

de rechter bovenhoek van

n

commissie kunnen burgers het woord voeren over onderwer-

opgehaald.

-

Verzonden besluiten

plantplicht,

Op

Achterweg;

ZFM

De meest recente agenda vindt u op de website.

a.s. is

indeSpoorbuurtstraat direct te westen van de Swaluëst raat/

vermelden.

Plan van

-

28 april

-

staat:

Aanpak Parkeernota

-

zijn.

is

met

het college van Burgemeesteren Wethouders, Post-

2040 AA Zandvoort. U dient

bus

-

De agenda kan na

ligt

u

een verzoek

In

in

een

geval van onverwijlde

om voorlopige voorziening

indienen

de president van de rechtbank te Haarlem. Een dergelijk

"vrijdag

april

a.s. "te

2010 de borden E01 van bijlage van het ReI

plaatsen op de locatie van de parkeervakken

in

het gebied van de festiviteiten, zodat het gebied van de festiviteiten

op Kc- -g --edag vij

s

van ge-a'kee'de voert., gen.

verzoekschrift dient vergezeld te gaan van een kopie van het

Vergunningshouders voor de desbetreffende wegen kunnen

om voorlopige

parkeren op de Fava..geplein va-af donderdag 20 april 12:00

beroepschrift. Voar het indienen van een verzoek

voorziening wor;t gr

ff ig

recht geheven.

uurtot zaterdag

1

mei 12:00

uur.

Gemeente Zandvoort
.!

:;!«:"

e8-;e

i

ke-

p..;:.

o

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft tevens
besloten,

omdat rondom het

vinden, een

tijdelijk

Centraal telefoonnummer

busstation festiviteiten plaats-

bushalte te plaatsten inde

Hogeweg

Tollensstraat zijn dagelijks

open tussen 08.00 - 18.00

uur.

57401 oo.maand igt/m

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (02:

nabij

Collegelid spreken?

donderdag 8.30-17.00 uuren

de Oranjestraat.

vrijdag 8 30 -16.00 uur.

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het

Melding of klacht?

centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover

Bezwaarschriften
Bel

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen

met de

Centrale Meldlijn (023) 57402 00, óf vu op de

website het digitale formulier
besluiten liggen

óf stuur een brief n aarde

in

u het collegelid wilt spreken.

Het kan

zijn

dat u eerst naar een vakafdeling verwezen

de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze

bij

wordt.

klachtencoördinator.
inzien tijdens openingstijden.

Belanghebbenden kunnen ge-

Vragen over een bouwplan?

durende een termijn van zes weken na bekendmaking een

Openingstijden Centrale Balie

gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-

Maandagt/m woensdag:

08.30

-

16.00

uur

Donderdag:

08.30

-

20.00

uur

is

Vrijdag:

08 30

-

12.30

uur

telefonisch bereikbaar tussen 08 30 en 16.00 uur.

making

is

de verzenddatum van de vergunning. Indien het

geen vergunning betreft

is

de publicatiedatum. U

dit

bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar"

bovenhoek van uw

brief

en Wethouders, Postbus

in

richt

uw

de rechter-

Tijdens de donderdagavondopenstell

aan het college van Burgemeeste'
2,

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen

het

is

in

of aanbieden van vacature?

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van

www.werkeninzandvoort.com.

Openingstijden begraafplaats
schorst

de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen

Op zoek naar werk

beperkt aantal zaken terecht: paspo rten en rijbewijz ene.d.

2040 AA Zandvoort. Het bezwaar

beginsel niet de werking van het besluit waartegen

gericht. In geval

van spoed kunt u een verzoek
nd enen

/iXülop ge voorziening

bij

om

De algemene begraafplaats en

dier nbegraafplaats

2003 BR Haarlem. Een de -gel jkve-zcek
"":

V'ooi

r-

vinder o~ aar:- er -er

et

v.ïii oa-'iei

1
"1

Zardvoo't

de voorzieningenrechter

Gemeente Zandvoort

van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621

van een ;rschr

an de

een

dis'~t

vs'gezeld te gaan

Dichtbij strand

van net bezwaarschrift.

en zee, maar vooral dicht

bij

mensen

AUTOSPORT
Pech en succes liggen voor Ard Keff dicht
Het tweede weekend van
Keff speciaal begonnen.

april

De

op

Circuit Park

rijder uit

de

BMW

Zandvoort
Ejoi

Cup

is

voor onze plaatsgenoot Ard

viert dit seizoen een tien jarig

racejubileum. "Dat kan alleen als je trouwe sponsors hebt en die wil

ik

daarvoor bedan-

al

te best. Al na

verloor zijn

vermogen.

aan de kant en
ken", aldus Keff.

warm

De Zandvoortse Courant

is

een van de trouwe sponsors die Keff een

hart toedragen.

vijf

ronden

motor ineens

Keff zette
in

door na acht ronden de

pits

De prestaties op zaterdag
stonden

in

met

op zondag. In de
de BMW E30ZEC

waren Bakker en

partner Matthijs Bakker

BMW E30ZEC uitkomst.
zijn BMW uit,

de

maar

moest daardoor

races.

DNRT

kende een vrijetraining, een

deZandvoortsecoureur

races

op het

"Sport

circuit,

is

om

succesvol.

schril contrast

In

Keff zeer

de eerste race

begon Bakkeren reed
race uit

Keff de

om vervolgens te ein-

opdetweede

zijn
"Ik

Zandvoortse collega.

had te maken met onze

concurrent voor de dagzege. Eerst blokte

hij

mij

de Tarzanbocht, maar
reed

ik

voorbij.

hem
Ik

in

later

de S-bocht

in

heb het tempo

erop gehouden, maar kreeg

In

vlak voor het e inde wat schrik

toen het benzinelampje be-

plaatsgenoot. Zonder pro-

gon te branden en de brand-

Keff

zijn

kwalificatie in rook

plek

en

kwam

uit

op de achttiende

in

de eerste race
plaats.

de tweede race sloeg het

twee

pech duiveltje andermaal toe.

De vrije train ing begon

opnieuw
veel motorvermogen, en

niet

die

de tweede race begon onze

In

kwalificatietraining en

klasse waarin Keff uitkomt

races

dat

54 begon de Zandvoorter
aan een fraaie inhaalrace

De 54 deelnemers tellende

twee-

wel achteraan starten, om-

was opgegaan. Vanaf

Cup vormt

zijn

de startpositie behouden en

de race het stuur over aan

waarin Keff uitkomt, bracht

in

De lange afstandsrace over
70 minuten verliep naar

wens. Bakker kon

gaf even voor de helft van

was

Bakker leende

E^oi

pits

in",aldusKeff.

Aangezien de BMW E^oi
cup niet de enige klasse is
zijn

BMW

wagen op

moest daar-

de

constateerde de monteurs

vastgelopen.

De

op de tiende plaats

ik

belandde, reed de
vijf cilinders. Ik

dat de motor compleet

een vast onderdeel van de

elkaar

bij

nadat

de auto

BMW

"De

verloor

digen

blemen

plaats.

verliep deze

race niet. Dat

tweede

kwam omdat
de

start.

"Het was een rollende

start.

Keff zich verslikte

Die deed

ik

in

niet zoals

ik

het

normaal zou doen. Daardoor
ging

ik

pas als zesde de

Tarzanbocht

in",

coureur na afloop.

aldus de

stofmeter

Gelukkig
bijtijds.

met de

in

het rood stond.

de finishvlag

viel

Daardoor waren we,
drie

tweede

sen, uiteindelijk de
naars.

Met

al

die

hadden we daar

plaat-

dagwin-

problemen
niet

op ge-

rekend", aldus een tevreden
Keff na afloop.

goed voor lichaam en geest"

www.sportinzandvoort.nl

Ad Z
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HENGELSPORT

wethouder
kunnen weer door een deur

Voorzitter Sportraad en

Wedstrijdvissers vangen veel vis
De Zeevisvereniging Zandvoort (ZVZ) heeft afgelopen zondag

in 'de zuid', in

het grote gat tussen de zandbanken ter

hoogte van paviljoen

Safari,

weer een strandviswed strijd

georganiseerd. Slechts een zevental leden had zich hier-

voor aangemeld. Uiteindelijk

won

voorzitter Ton Goossens

maar langzamerhand
en met regelmaat kwamen
de andere vissers ook met
botten aanzetten bij de
rijk,

wedstrijdleiding. Vooral Ton

Goossens en Fred 5chilpzand

Voorzitter Wim Buchel
ring van

'zijn'

vorige

is

week boos

uit

de vergade-

Sportraad gestapt. De aanleiding was kritiek

wethouder Gert Toonen

die

worden

gezet. Het

onmid-

uitte

van de Sportraad Zandvoort

heren het uitgesproken en kunnen ze weer door een deur.

kwamen langzaam maarze-

de wedstrijd.

druk kon er een punt achter

dellijke vertrek als voorzitter

de vergadering

tijdens

aan het adres van Buchel. Afgelopen donderdag hebben de

Wim

wordt door

getrokken. Zijn

Buchel

in-

eerder ge-

al

plande afscheid, Buchel zou
een goed gesprek onder

ker dichterbij. Terwijl ieder-

In

een nu ging vangen bleef V.d.

vier

Horst met

ogen bespraken Buchel

den getrokken dat het belang

indebinnen kortnieuw aan

van de sport

stellen Sportraad

Zandvoort en

in

niet

te

meer

zit-

en Toonen de aanleiding en

de reeds decennia lang be-

terugkeren.zalopeen waardi-

ten. Schilpzand ging al snel

het verloop van deonderlinge

staande goede versta nd nou-

ge wijze plaatshebben waar-

met

irritaties die

aanleiding gaven

ding tussen beide heren, op

bij

zijn

4 vissen

vissen (129 cm) aan

5

Goossens 10 mi-

kop. Toen

mag

tot het per direct terugtreden

geen enkele wijze

fluit-

van Buchel. Al snel kondecon-

onder de recente gebeurt e-

nog twee mooie bot-

clusievan beide kanten wor-

nissen.

nuten voor het laatste
signaal

lijden

Met een ferme hand-

Toonen

zijn

grote waarde-

ring voor de inzet van Buchel

voordesport

Zandvoort

in

zal

onderstrepen.

ten ving, waaronder een van

38 cm,

en zat

kwam

op 154 cm
er voor V.d. Horst nog
hij

slechts een derde plaats
In

'blessuretijd'

Vos met twee

in.

Dat niet

alles tijdens

op

de wed-

rolletjes liep blijkt

werd

Al snel

er bot gevan-

gen maar niet

al

te grote,

de prijzen

zelfs buiten

viel.

gewin kattengespin
dus op zijn plaats.

Eerste

het feit dat nog voor het

Binnen een half uur na het

was

eindsignaal topvisser Peer

beginsignaal werden door

Iedereen heeft vis gevangen

Warmerdam hettopoog van

Tom v.d. Horst 4 botjes, totaal
99 cm waarondereen mooie

en met totaal 618

uit

een van

zijn

hengels verloor

en dus met één hengel door

van

33

moest gaan.

V.d.

Horst rekende zich

cm, binnen gehaald.
al

Beste wedstrijd van het seizoen

kwam Jeff de

voorbij,

st rijd

-dames

lilliputter bot-

nogio cm (totaal 110 cm)
waardoor V.d. Horst

jes

BASKETBAL

hier

cm

vis

en

heerlijkweerwas het einde-

De dames van The
strijd

Lions

hebben zaterdag hun beste wed-

van het seizoen gespeeld. Dat

nummer

drie

van de

Gezel-

hebben tot op

ranglijst,

de bodem van hun kunne moeten gaan. Na

vier keer tien

OG

Haarlemse formatie overeen

letje

balverlies

In

had

zijn ver-

plaats van een man-to-

manverdediging of een
zone gaf

van Lions
ves van

in

Haarlem een mooie overwinning op de

Onze Gezellen (OG) gehaald. Niet

reser-

alleen Martina

verdedigersvanOGen

scoor-

de (en rebounddel) er op

hij zijn

los. Dit

was

door

routinier Bart v.d.

Storm was verhinderd.

1-3-1

ploeg aan

om

speeld. Dit voelt aan als een

overwinning", aldus Koper na

de zeer rappe Martine Loos
pijlsnel

druk naar de schutters

meer oo< omdat

Komende zaterdag ontvangen

Lange

de Zandvoortse dames de

tijd

hielden de beide

ploegen elkaar

in

evenwicht.

we

natuurlijk

slagploeg 26 honkslagen waaronder 4 homeruns, die

samen

kwam

met

te weinig spelers aan-

wezig te

zijn.

Lions moet, als het

wil

worden,

alle

kampioen

resterende

wedstrijden winnen. Door de

De eind-

de 4e klasse met een overwinning afgesloten.
tegen DSS

in

In

Lions en hierdoor

is

er

het gevolg

was één punt

pioenschap. Topscorers: Ron

dan 16 runs ging de winst met 20-16 mee naar Zandvoort.

verschil

het ingaan van

bij

rust, in het

voordeel van

de Zandvoorters.

3e kwart na, heeft Lions de

een leien dakje. Vooral

tweede

slecht

helft

beginvan het
gedomineerd.

Ron van der Meij was onder

beste van het spel. Dat kwart

het bord

werd dan ook met 14 punten

niet af te

in

de tweede

helft

stoppen door de

v.d.

Tjeerd Buijs

Afgelopen dinsdagavond
werd een wedstrijd gespeeld waarin zij het kampioenschap konden bin-

ie

nenhalen.

Bij

het ter perse

gaan van deze krant was de
nog

de redactie.

niet

bekend

bij

Jeroen van Soest en Ernesto

Vonsee ieder een homerun
sloegen.

In

de 5e inning wist

ter wel 2 keer

stand

bij

opende

al in

inning de score, terwijl

de
in

de 2e inning de voorsprong

dere door een

Jeroen van Soest,

7

Vonsee en
Peter Douma werd opge-

te scoren, 7-9.

voerd tot 0-4. Nadat
inning

vijf

in

de 3e

ZSC'ers de thuis-

plaat bereikten onder an-

kwam DSS

sterk terug door op basis van

door runs van Jeroen van
Soest, Ernesto

homerun van

honkslagen evenveel runs

waardoor de

het ingaan de zesde

en laatste inning 10-12 was.

ZSC zag

Meij 30, Paul Wessels 22

en Philip Prins 18 punten.

uitslag

18.30 uur.

ZSC niette scoren. DSS echzo runs opleverden. Omdat de thuisclub niet verder

de

in

de uitwed-

Haarlem produceerde de Zandvoortse

het voordeel van The

steeds alle kans op het kam-

Op een

in

helft.

strijd
in

weer en

absentie van een belangrijk

het

de tweede

stand werd uiteindelijk 76-

vielen

ging het niet bepaald van

OG

in

De softbalheren van ZSC hebben ook de tweede wedstrijd

De schoten

speler als Marvin Martina

het eerste kwart had

volledig hersteld van zijn

89

de Korver Sporthal en

om

ZSC softballers winnen opnieuw

nog

te doen, an-

in

SOFTBAL

Haarlemmers

rugblessure, wist de basket

vaak van ver weer te vinden

om mee

re-

Amsterdamse

Deze wedstrijd wordt ge-

peeld

begint

Paul Wessels, weer

In

reglementair verloren door

serves van het
US.

"Door onze fanatieke verdediging liepen

tweede kwart kon Lions
zich herpakken. Onder aanvoeringvan Philip Prins werd
er weer verdedigd en was de
aanval weer georganiseerd.

ders had Lions de wedstrijd

afloop.

omschakelen naarde

break, hetgeen ook gebeurde.

de gastheren afgesloten.

staat

ben we! trots op mijn da-

van het seizoen hebben ge-

'youngsters' van Lions, Ken

het

deze wedstrijd.Jammer, maar

met

kan Lions

is,

van Rhee en Lars Leferink,

in

OG

22 vrije

wij slechts

en daarin zat het verschil

beschikt. Als er dan

verschil

het voordeel van

5

niet over een inside spel-

Gelukkig waren de beide

in

OG mocht

worpen nemen en

niet het enige

gers van de

want ook

er

ontstaat, te

probleem voor de verdedi-

was afwezig, ook

erover

de hele wedstrijd 22 en

mes, die de beste wedstrijd

Koper wist vooraf dat de
drietal sterke afstandsschut-

een 3-2 zone te spelen waar-

Zonder clubtopscorer Marvin Martina heeft het herenteam

op. Totaal kregen wij

ik

minuten stond de 59-53 eindstand op het scorebord.

dediging daarop aangepast.

kunnen
winnen

AAartina

ook veel persoonlijke fouten

slechts 9.

len (OG), de

ters beschikt en

Lions heren

coach Richard Ko-

maar de tegenstandsters van het Haarlemse Onze

lijkweereens een geslaagde
strandwedstrijd.

BASKETBAL-heren

ook zonder

zei

per na afloop. Weliswaar werd er een klein verlies geboekt

in

die inning kans

de voorsprong op te voeren
tot 20-12. Dat

DSS

in

de ge-

lijkmakende slagbeurt nog
terug

kwam

de ZSC

tot 16-20 deer-

niet. Buijs

en

Douma

sloegen ieder vier honksla-

ZSC voegde
nog eens
totaal toe

in

de 4e inning

drie runs

aan het

omdat Ruud

Bijl,

gen. Pitcher Buijs wierp 1x3slag, ix4-wijd en

honkslagen tegen.

kreeg 18

Zandvoortse Courant

VOETBAL- zondag
SV Zandvoort moet weer buigen
De zondagvoetballers van coach Marcel Paap hebben weer
moeten buigen. Op sportcomplex Duintjesveld werd
diep

in

de tweede

helft

tot

tegenstander DIO moedig bestre-

De

nummer

6 van de rang-

lijst

had de grootste moeite

om

onze plaatsgenoten, die

nog steeds op de op een na
den maar uiteindelijk trok Zandvoort met

i-j

toch weer

aan het kortste eind.

laatste plaats

in

de 5e klasse

doelmond

en werd tot

in

doelpunt verheven, 0-2. Even
later kreeg

Zandvoort de te-

rechte aansluitingstreffer.

Aanvoerder Ferry Boom zette

zich af te

moet ook gezegd worden dat
Zandvoortse kansen,

de eerste

in

helft,

om

goed voor maar de

werd

bal

gemist. Hierdoor

kwam

de voeten vanTedSaunierdie

de tweede

in

kwam

pas

helft.

Een

er wel raad

mee

de stand op

hij

vlak voor tijd er

wist te

positie

om

de bal achter de

maken

langrijk voor

1-3

van

alleen be-

de statistieken.

Komend weekend komt
DIOS

voor de

prijs

in

Zandvoort op

die wedstrijd

visite,

begint

om

14.00 uur.

HANDBAL
Handbalsters boeken ruime overwinning
De ZSC-handbaldames hebben afgelopen zondag op het
eigen Duintjesveld een 16-12 overwinning geboekt op
uitslag

teams

is

tot stand

er alles

gekomen na een

aan deden

om

een goed

resultaat te boeken. Die strijd ging echter ten koste van de

de

sfeer binnen

standsters alsook richting
scheidsrechter.

Ondanks deze

negatieve zaken

was

er toch

Drift

de score

namens ZSC

deze

rally

zal

op 23

april

vanaf

Koning tweemaal op

rij

had

12-10),

was

in

heeft een aantal' lijn-

er veel familie

zijn

klassiekers

ingeschreven waaronder

een aantalVolkswagen Kever
cabrio's. Niet

zo vreemd, want

Zandvoort

de organisatie

is

in

handen

van Keverevents.nl. Gestart

wordt met een 'rondje

aan

cir-

waarna aansluitend een

tijdrit

met

Katinka Beckeren softbalster

Miranda van der

Ham vertel-

den voor de microfoon wat
ze drijft tot sporten en

Houtkamp had

diverse navigatie-

avond en vroeg een aantal

Na ook nog eens een aantal

op

Zandvoortse sportbestuur-

sporten voor senioren voor-

1-3

voorsprong

Romena Daniels

nog eens

vier keer

rij

wist te scoren, waardoor de

eindstand op 16-12 kwam.
Daniels

was met

7 goals de

meest productieve aanvalster,

gevolgd door Charissa

hattrick

Kon ing die 4 keer raak schoot.

ZSC op een 7-4 voorsprong te

Naomi Kaspers en Laura

ZSC

hield tot

aan de

Mede door

treffers van Charissa

Koning gig de rust

in bij 9-7.

Koning vonden ieder twee
keer het net, terwijl Lucia
v.d. Drift

het speeltuig

1

keer

achter de sterk optredende

Monnickendamse keepster
Naon

Kaspers zette ZSC

wist te schieten.

waaronder sportwet-

ders,

houder Gert Toonen en het
hoofd van de Sportservice

Heemstede/Zandvoort
fen

v.d. Pol,

het

hemd

laten,

tot topprestaties.

gesteld te hebben werd het

sportcafé beëindigd. Een zeer

geslaagde vrijdagavonduit-

5tef-

zending die druk bezocht

van

werd door belangstellenden.

ADVERTEERDERS
Administratiekantoor K.Willemse

Fysiotherapie Zandvoort-Z uld

Algemene ultvaartbege leiding
Zandvoort

Greeven, Makelaardij

o.g.

Groenesteln& Schouten

Autobedrijf KariMo

AutobedrijfZandvoort

Fin.

diensten

Banana Moon

Haar

Beach ClubTien

Harocamo

Bertram& Brood

H u goos

BloemsierkunstJef& Henk

Boom

Strandpaviljoen

11

Café Neuf

Oomstee

Circus Rlgolo

Bluijs

Motorrijschool Goede

PvanKleeff
Pluspunt
Pluspunt

Boomhut

RicheaanZee

Circus Zandvoort

Sea Optiek

Club Nautlque

SentlnelAlarm

Dakcent rale

Uitvaartcentrum Haarlem

b.v.

Dansschool RobDolderman

Van AackenGlaszettersbe

teamopdrachten

DorsmanAssurantien

Zandvoortse Vereniging

zal

om

Daniels,

die

initiatief

en

technieken en verschillende

Rotterdam

wat

nieuw voor Romena

nickendam dat het

(11-9

Café

cuit'

Glen Koper, landelijk judoka

van onder andere Jong Oranje

BeterMoblel

Circuit Park

vijftig klassieke auto's zullen

deelnemen.

meer dan 50

hij

bijTZB gevoetbald.

CenseenvanLlngen
Al

van

Zandvoort en heeft

tijd

Daarna was het even Mon-

rust het initiatief.

De Rally4fun

is,

naar onze woonplaats.

hem

enige

komen

twee

van start gaan. Meer dan

baller

Zo woont

het

tot 15 jaar

kg.

moeten doen, en

zetten.

Klassieke rally

klasse -45

ze

met een onvervalste

de richting van de tegen-

van huis uiteen honk- en soft -

Zandvoortse top-

te

Koning daarna voor 4-4 had

in

Nederlands judokampioen

werden voorgesteld.

zich bijzon-

Kaspers voor 3-3 en Laura

waarop ZSC reageerde met
mondelinge reacties, zowel

geëngageerd. Houtkamp, die

lijf.

der goed voorbereid op de

had en een

probeerden met fysieke mid-

publiek

satie drie

het slot van de wedstrijd op-

gezorgd, wist

De Monnickendamse dames

door Houtkamp aan

Heemstede/Zandvoort was

tjes'

twee of meer doel-

gescoord

wist te nemen. Nadat Naomi

delen hun doel te bereiken,

na de doelwisseling

punten was. Nadat Charissa

opende.

lijnen.

kort

het

talenten uitgenodigd, die

kamp, die door Sportservice

van ZSC de gehele tweede
helft

Ook had de organi-

Presentator en gesprekslei-

derwas de bekende langs de
lijn-verslaggever Andy Hout-

op 10-7, waarna de voorsprong

sprake van een aantrekkelijke
wedstrijd, waarin tucia

v.d.

streekse radio-uitzending vanuit 'het Wapen'.

Dat DIO

nog

Zandvoortse goalie te schui-

Scha Ikwijkers. Een onterecht

recht-

Met

wist.

1-2.

is

ven. Een paar minuten later

was het weer

is

het

in

voor de ge-

officieel

meente Zandvoort geopend. ZFM verzorgde een

een diagonaal schot bracht

handsbal van DIO, die door
de scheidsrechter gemist
werd, bracht een DIO-speler
in

Zandvoort

in

bijzonder geslaagd. Door middel van een sportcafé

Wapen van Zandvoort werd de week

het

speelobject onverwacht voor

deZandvoorterszelf. Het eer-

stetegendoelpunt

De opening van de Nationale Sportweek

door de Zandvoortse spits

zeep werden geholpen door

ver

Nationale Sportweek

kwam

trap

vrije

van circa 35 meter hoog de

houden

D staan, van

er grote

duel, waarin beide

22 april 2010

16

Sportcafé opent

toegekende

en het scoren te beletten. Nu

vooral

Monnickendam. De

nummer

•

SPORTCAFE

richting

volgen.

FAR

OUT

riff

van Huurders

^D

Dr.

de Visserstraat 3

Deze uitgebouwde 2 onder

woonomgeving gelegen

Jhr. P.IM.Q.

kap woning

1

nabij

is in

een rustige

de beschermde duinen.

van Uffordlaan 27

Goed onderhouden
en grote garage

in

vrijstaande

villa
n

Dr.

Royale L-vormige

•

4 slaapkamers, badkamer met

•

woonkamer met open haard
o.a. ligbad

Nieuw pannendak

Woonkamer, woonkeuken en badkamer

en separate douchecabine

(geïsoleerd) en goten

in

v.v.

Garage, oprit en beschutte achtertuin met achterom

AchteiiuiMJRiniPBnn eterras aan

: slaaiKarrers, 2

Geheel

m

200 m*

,

inhoud

ca.

650

ligt

op de

badkamers

ca.1

Amsterdamse Waterleidingduinen

5 in'

1

m'

?

Vraagprijs:

2''

kap

dubbele beglazing en kunststof kozijnen

Perceeloppervlakte 325

m3

€ 529.000,-

(ZW)

v.v.

Prachtige ligging, grenzend aan

voorzijde

Woonoppervlakte

wSippe n/lakte ca.

Wilhelminaweg 42

Deze 4 kamer maisonnette met royaal zonneterras
ca. 37. Sm-'

badJ^^M|^^^og bad/douche

WaskamerJjflbJ^gmE-^p Wijnkelder

Van Lennepweg 155
van

1

Royale woonkamer, voor- en achtertuin

Aii Mubfcy^Bpparatuur

dubbele beglazing en hardhouten kozijnen

Woonoppervlakte ca 150 m', perceeloppervlakte 308

Vraagprijs:

woonkamer,

3 slaapkamers,

achtertuin

vloerverwarming

Nagenoeg geheel

•
•

Lichte

2009

•

v.v.

2 onder

uitzicht over

(gas)

Moderne woonkeuken met openslaande deuren naar

•
•

Kuyperstraat 22

Op schitterende locatie gelegen uitgebouwde
woning met garage, oprit voor ca. 3 auto's en
beschermd natuurgebied.

msko püi W^L

een rustige groene

gelegen.
•

In

en 3° (tevens hoogste)

een doodlopend laantje

Zandvoort

ligt

in

€ 450.000,-

Frans Zwaanstraat 24
Fraaie tussenwoning (type 3-onder-1 kap) aan de overzijde

het groene hart van

deze verbouwde, keurig verzorgde en

van de Zuidduinen.

gezellige tussenwoning.

verdieping.

Doorzon woonkamer, dichte keuken, voortuin, achtertuin
•

Woonkamer met toegang

•

tot 2" terras

Royale

woonkamer met haard en houten

3 slaapkamers, ruime zolderetage

vloerdelen

•

Moderne open keuken

•

Moderne woonkeuken

•

3 slaapkamers

•

3 slaapkamers

•

Badkamer met douchecabine en whirlpool

•

Moderne badkamer, (berg)zolder

Kindvriendelijke

•

Voor- en achtertuin

Centrum, scholen en openbaar vervoer op loopafstand

•

Woonoppervlakte ca.140rn ; perceeloppervlakte 204rn*

v.v.

•

Eigen parkeerplaats

•

Woonoppervlakte

Vraagprijs:

€

ca.

1

inbouwapparatuur

in

08

de afgesloten parkeergarage

m2

(excl. terrassen)

329.000,-

v.v.

Voor- en achtergevel gevoegd en gereir gd

apparatuur

met vaste kasten

Geheel

£êo

Vraagprijs:

€ 395.000,-

v.v.

kunststof kozijnen en dubbele beglazing

woonomgeving

Woonoppervlakte

,

@3

Vraagprijs:

ca.

1

1

5m ;

,

perceeloppervlakte

€ 349.000,-

1

80m 2

1*$

;

6 e jaargang

week 17

•

©Zandvoortse

29 april 2010
Het wekelijkse nieuwsblad

Courant

voor Zandvoort en Bentveld

www.zandvoortsecourant.nl

Herdenken aan toen

is

CULTUUR

JPORT

Zandvoort voor,

Basketballers

tijdens en na

behalen verdiend

W.0.

kampioenschap

II

Mooie opbrengst

denken aan nu

Kinderkunstveiling
De onthulling van de gedenkplaat

week 17:

Actie

10 witte bollen

•

• Tijgerwit

ter

nagedachtenis van

€

Lijnzaadstokbrood

Gertenbach, Piet Paap

De

schonken door Lavertu steenhouwers Amsterdam,

scholieren in het kader van de Kinderkunstlijn zijn ge-

is

een eerbetoon aan degenen die

legaal de verzetskrant 'Het Parool' drukten en daarvoor
•

Wim

en Us de Jong trok veel belangstelling. De mooie zwart granieten tegel, gemaakt en ge-

hun leven op

spel

il-

hebben gezet.

kunstveiling van de werken die door Zandvoortse

maakt, heeft een schitterend bedrag opgeleverd. De

dit jaar

1.000 overmaken op de rekening van

Spalier in Zandvoort.

tompoucer
5,95

Raadhuisplein 14
61

OCK Het

ons terecht

4stuksvoor€

023-573 64

€

kunt uop

bij

/oor heerlijke oranje

T.

or-

1,95

ganisatie kan
Ook

Koninginnedag

-Zandvoort

^
,

Inkoop

Goud en

Zilver

Contante uitbetaling
Wij komen naar
Zandvoort en Jmuiden
I

op 5 en 6 mei
.

Lees meer op pag 8
Onder grote belangstel-

Deeigenaarvan de voormali-

zuster en de dochtervan Piet

dochter Kee werden onder
andere door de aanwezige
oud medewerkers van de

zondagmiddag op

ge drukkerij aan de Achterweg

Paap was het een bijzondere

Gertenbach's drukkerij veel

Raadhuisplein de kunstwer-

maar ook emotionele belevenis. De woorden van dochter

herinneringen opgehaald.

ken geveild. Veelal praatte

Zandvoort

Kee:"Mooi dat het 65 jaar

historie

door Nel Kerkman

stelling.

Voor de aanwezige

familie, nichten, neven,

Auói

ï

was

zo vriendelijk orn spe-

voor de gelegeheid

ciaal

zijn

pand aan de buitenkant te
laten verver.

De zwarte tegel,

Auto Strijder
Zandvoort

waarop de firma Lavertu een

023-5714565

1940 en begeleidende tekst

kwam daardoor

Koninginnedag

la-

is

weer een

rijker,

ter er toch van komt", gaven

niet alleen

deze emoties weer.

is

stukje

want erfgoed

is

een gebouw maar

ook geschiedenis die her-

ling heeft

veilingmeester

Pieter Joustra

hij

het

zo lang dat er vanzelf

mensen een bod deden.
Uiteindelijk stopte de teller
bij

computer of een leuke
voorde kinderen.

het mooie bedrag van

De kunstwerken waren
gemaakt in het kader van
de Kinderkunstlijn. Onder
leidingvan H

illy

Jansen en

Marianne Rebel hebben
scholieren uit de groepen
8

van

alle

Zandvoortse ba-

€1. 000. Vooraf was bepaald

sisscholen en de brugklas

Na de onthulling door bur-

Hoe moei

dat de opbrengst naar Het

van het

gemeester Niek Meijer en

zijn

lij

ken zwaar die ook

geweest.

Spalier zou gaan, die dank-

Wim

Gertenbach

College schilderijen ge-

nog mooier op de witte muur

baar aangaven een hoop

maakt, welke de afgelopen

Tevens mocht Stichting
Behoud Zandvoorts Cultu-

met

weken

doen. Gedacht wordt aan

het centrum van Zandvoort

Erfgoed (BZCE), die deze

de aanschaf van een speel-

te

uit.

reel

dit

bedrag te kunnen

in

diverse etalages

bewonderen waren.

gedenkwaardige gebeurtenis
organiseerde, een ma lig

in

het

pand.

Stemmen

in

een andere

gemeente met kiezerspas?
Doortoedoen van een schenking van de originele rouw-

i\
'Zie

het als oefen stage

voor het

WK voetbal'

reis

afgelopen

innert aan vervlogen tijden.

afbeelding van het pand anno

had geëtst,

E3QEEE2E3L1

een

kaarten en een kopie van de
laatste afscheidsbrief van

Wim

Gertenbach aan

vrouw, was

er

zijn

tevens een

kleine informatieve tentoon-

U leest er meer over in
de gemeentelijke advertentie
G'.-iii* ..nti.

!.:.!

in

WATERSTANDEN

FAMILIEBERICHTEN

n

Rudy van Dam

Het leed i> geleden
Ze beeft haar strijd gestreden
Een roos zo teer ei: fijn
Kan heia-ji met m-:er bij i>iu ::.ijn.
RustZi:/:t

Hoofddorp,
26 april 2010

Sentirei

Met dankbare herinner in gen

.1.1

n

les

.il

-

saudadet

Dam

Oza van

wat zij voor o;

Petronella Elisabeth Drayer

Club Nautique

Intens geleefd!

Amsterdam,
26 december 1946

Laag

Hoog

Laag

DO

29

23.59

04.37

12.35

16.58

VR

30

Hoog

00.50

05.17

13.25

17.42

ZA

01

01.34

05.59

14.36

18.29

zo

02

02.36

06.41

15.15

19.11

MA

03

03.16

07.25

15.55

19.56

04

03.57

08.09

16.25

04.14

08.54

16.56

21.24

05.00

10.04

17.25

22.25

C o rresp ondentieadres:

Schouten

Zeestraat 22 flat 7

Nd

De crematie plechtigheid

heeft reeds plaatsgevonden.

Dirk Drayer

Dick Drayer

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

Omdat

u voor kwaliteit kiest!

Hasebroeksrraat 2

2041NH Zandvoo

middels

iö>

~ Verzorging van overledene

r

;.ii."..".:sgcv.ii"idcii.

LiU

~ Begcleidirigvoor nabestaanden

BEACH CLUB

- Persoonlijke aandacht
voor

U

en

Uw

TIEN

dierbare

Dag en nacht bereikbaar

Na een kortstondig ziekbed
en

is,

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

temidd.

vrouw, moeder, soh

/.oig/.'.nie

20.34

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart

crematieplechtigheid heeft

!

Hoog

apr/mei

2042LCZandvoort

AlidaWijnandaTheodoraKooijman

-

stijlvolle en

verzorgde uitvaart

Freriks

ontbijt,

lunch en diner

moeder met

volwassenen €
kinderen

€

17,50
7,50

Reserveren gewenst:02ssjis200

rerdnef:^

be-.'/

geopend voor

Verras

een Moederdag brunch

SPOTLIGHTS

Ud
W'i/ zij n

Iedere dag

Evert H. Scnweitzer
Voor een

www. beachclubtien. nl
Zandvoort
26 april 2010

V;) ge Ier

Herman

Een

lintje

voor Cees Wester!

Vandaag wordt mijn
vader eens goed in
het zonnetje gezet!

Kooiji

Anneke en Ma;

'

"""'.

uzz

'•

UiTvv^JirzoRCi.:3XTRVM

GEFELICITEERD PAPS!
hebt het verdiend!

WillemiekenEdward

Ie

Abel, Jip

Ben enorm trots op je!

Brederodestraat 26-B

Veel

liefs.

is

waar

thuis,

uw

uitvaartondernemer

in

Zandvoort.

Sas

2042 BE Zandvoort
Lyd

Zandvoort

Sinds 1992

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort

u afscheid

van haar kunt nemen op

2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.

Tollensstraat 67,

/.oiid.ig

2 mei van 14.00 tot 16.00 uur.

www.nzn-nederland.nl
.

er iiagedr,.:h:en:S

aan

l.vd

wordt

er

een

Avond wake

ïielv.ide:'.

opzondag2 mei om 19.30 uur in de parochie- kerk H.H. Antonius
en Paulus, 5 p.uren laan

14.15 uur

in

L'

te

Aerdenhout,

w.\:-.:

geen

ij.dr.jcn riekl

Zaterdag wordt
Suzan 1 8 jaar!

te

Driehuis.

"Vatifiarte,
Xa

afloop

Ah

,7

is

er

gelegenheid tot condoleren

aeoi k.tart b-r/t anti an^:n,
al;

ii'ilt

in

11

dan

uitnodiging b; .t:brui:icn.
:

de ontvangk.i.niér

dit bericht

KW

Parklaan 36,2011
Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.

nhaarlem.nl

de aula van het crematorium Westerveld, Duin

en Kruidbergerweg 2-6

Uitvaartcentrum Haarlem

mama, en papa

Zandvoortse Courant
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Commissie Raadszaken

I

Commissievergadering nieuwe

nummer

Volgens mij

stijl

Geboren:
en:

De nieuwe gemeenteraad

Met

start gegaan.

waar

is

na de verkiezingen weer van

als eerste

als belangrijkste

de commissie Raadszaken

agendapunt het Plan van Aanpak

ShelleyWicky Elisabeth.
Jon

ne

Meis

Geert Robert, zoon van: Val kern a, Nienke Marloes.
Eeffïe

Janne Vere, dochter van:

zoon van:

Ondertrouwd:
van der Wouden,

Pastor,

de Grebbe

r,

Sanne.

Overmars, Marcel Gerrit Joh an nes en: Straeter, 5elena

lljoeska.

Groenestein, Leo en: Schouten, PeggyAlexandra.

Berndsen, Edwin en: Kreijger, Sandra.

stijl

was

worden zonder dat het

Dijkstra,

grale parkeerbeleid gereed

Buiten de wethouder ga-

is.

ven ook de desbetreffende

der alsnog

beleidsambtenaren antwoord op de gestelde vragen. Bovendien was er eerst
een technisch gedeelte met

in

mogelijkheid voor de pu

Wouter Rudolfen: Daalhuizen, Bianca Catharina

Georgiades, ArnoldusTheodoreJean en:Meijer, Johanna.

Overleden

:

Geert s, Johannes, oud

71 jaar.

Ceyranjlyas, oud

Schmidtjohan

71 jaar.

Christoffel,

oud 69

jaar.

Draijer geb. Schouten, Petronella Elisabeth,

oud 80

van den Berg ge b.Ouwer kerk, Hendrika, oud 85

KERKDIENSTEN
KOMENDE ZONDAG
Protestantse gem. Zandvoort

10.00 uur

ds. A.

Mak

uit

Bloem en daal

www.kerkzandvoort.nl

jaar.

jaar.

met de bewoners

gesprek te gaan. Eén van

de gemeenteraad. Inspreker

is.Na

Yvo Bos, penningmeester van

iemand wakker en vindt het

8.200 wooneenheden niet
klopt,

volgens het CBS

aantal hoger.

Met een

richting

ongehoord. Het
ik

meer naar

en

kruisje'

je,

boompje, beestje gevoel.

is

ZFM werd

vakantie

hamerstuk.

het sterkst.

leiding van

het externe bureau

Grond mij

men dat

heeft.Verderwil

het

Plan van Aanpak wijkgericht
wordt aangepakt met een

Parkeernota
De nieuwe voorzitter Belinda Göransson (VVD) had
de touwtjes strak in handen
en hoewel de portefeuilles
nog niet zijn verdeeld, beantwoordde wethouder Andor Sandbergen adequaat

mijn huisjesgevoel

is

In

eerste instantie

was de

goedkeuring conceptbegroting 2010 Stichting

Open-

Ik

weet nog goed onze

St.

Beetslaan.

We

gehannes want een

veel

goed voor enige aanvullen-

echt populair. Onze ouders

de informatie voordat het

vonden het maar een groot

Sandbergen

een hamerstuk zou worden.

belooft alle

mee

te

nemen.

Hoewel de andere commissieleden het een hamerstuk
vinden, neemt Jerry Kramer
(VVD) het Plan van Aanpak

de vragen van de commis-

Parkeernota

sieleden over het Plan van

zijn fractie.

mee terug naar

Echter Ruud Sandbergen

namens D66-

(D66) wilde,

"Waar beginnen

risico.

jullie

aan!",was hun reactieoponze

aankoop. Maar

we werkten

fractievoorzitter Robbert de

alle

twee hard en verhuur-

antwoord op de inge-

den

als

Vries,

diende

schriftelijke vragen.

Wethouder Gert Toonen gaf
daarop uitgebreid antwoord
en stelde dat

hij

straks

in

de

gekken. Het geluid

van de rinkelende kassa was
geweldig. "Weer een nieuwe

dakpan", riepen we.

hebben we nooit

In

spijt

feite

gehad

Bos was niet tevreden over

Zendtijdtoewijziging

ZFM

raadsvergadering niet meer

van onze eerste aankoop. Na

de wijze van communicatie

Het Commissariaat van de

op de vragen terug zou ko-

20 jaar werd het huis te

naarde bewoners toe oven 5

Media heeft zendtijd toege-

extra parkeerplaatsen die

men. Met een

flinke uitloop

wezen aan de Zandvoortse

en een korte rondvraag sloot

(Park

Omroep Organisatie ZFM

voorzitter Belinda

Duijnwijk) geplaatst gaan

voor vijfjaren die eindigen

de vergadering.

de Petrus de Blockstraat

in

Göransson

en

we

De verkoop ging zo

vlot

we minstens een

half

hebben gezocht naar

nog steeds

Wilfred Tates alsnog wethouder
is

met 9 tegen

8

stemmen alsnog benoemd

tot wethouder.

De benoeming

liberaal

vond plaats

speciaal daarvoor

tijdens een extra raadsvergadering die vorige

was uitgeschreven.
hun stemformulier moesten invullen aan een aparte

ger van

lessenaar, dit

partijgenoot

Ik

om

heerlijk

wil een

moet

wonen.

in

bij

het

mens nog

er niet

aan den-

nogmaals te verhui-

zen, of erger, naar een andere

plaatste gaan.

Na de beëdiging van CDAerGertJan Bluijsalsvervanzijn

week woensdag

wat

meer?
ken

van de

waar we

liefde

Lekker groot en dicht
dorp,

Wilfred Tates

klein

besloten het te verko-

pen.

dat
jaar

Agatha

ORANJEBITTER

kochten het

met

koophuis was destijds niet

(Stopoz)

www.aap-parochies.nl

CARTOON

eer-

woning aan de Nicolaas

ste

baar Primair Onderwijs Zuid

Kennemerland

goede communicatie naar
de bewoners. Wethouder
facetten

Aanpak. Inspreker de heer

10.30 uur Pastor D. Duijves

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Woord en Communieviering

Ik in

ieder geval wel. Vooral na een

onze tweede

RK Parochie

het huis-

Misschien kent u het?

de zendtijdtoewijziging een

het te

wel! Nee,

zal

betrek de uitspraak 'huisje

het

kleine

discussie en veel lovende

woorden

twee jaar wordt opeens

de commissieleden

is

niet het

ik

huis van de burgemeester

waar zoveel opschudding over

de belangrijkste punten van

bordgroeponder

blie-

ketribune.

Bettina.

van der Kroon, Geert rudus Anthonius, oud 82jaar.

verzocht de wethou-

Hij

Daarmee bedoel

nieuwe periode vraagt het
Commissariaat advies aan

korte tijdbestek dat de klank-

en vervolgens een inspraak-

Sander en: de Jong, Renate.

Lu nstroo,

inte-

voor iedereen even wennen.

daarna een discussieronde
Huwelijk:

opi augustus 2010. Voor een

ZFM, stelt dat het aantal van

De aanpak nieuwe

Daphne.

Philip Xavier en:

Parkeernota veel vragen en discussie opriep.

Casper

Fischer, Bart

Siegfried en: Maijers.Afïne Henrieke.
Frankie,

heeft elk huisje zijn kruisje.

...

Oostromjohannes Wilhelmus

Djoeke, dochter van: van

van Overdijk, Catharina Johanna Maria.
Jayden Niek Jan, zoon van: Verhoef, Niek Robert en: Dekker,

29 april 2010

17

27-04

d.d.

in

tegenstel-

daat

in

Daarom kan

te vullen.

ik

me

moeilijk

voorstellen dat tijdens de
In

de

praktijk

werd Tates dus

Tweede Wereldoorlog

(bijna)

Andor Sandbergen, kwam
het agendapunt verkiezing
wethouder aan de orde.

de vorige keer toen

gekozen met 9 stemmen

alle

de raadsleden vanaf hun

voor en 8 tegen. Opmerkelijk

huis en haard van de bezetter

vaste plaats het stembiljet

daarbij

is

Burgemeester Niek Meijer

konden

partijen

VVD, CDA, PvdA en

gaf een uiteenzetting van

de stand van zaken.

ling tot

len

invullen.

van de

Na het tel-

stemmen

bleek

dat de coalitie-

Sociaal Zandvoort

samen

Zandvoortse inwoners

moesten

De meesten

verlaten.

vertrokken naar Heemstede
of

Haarlem en weer andere

dat 9 raadsleden zich voor
een wethouderschap van

over lo zetels beschikken.

gingen verder het land

Niet iedereen binnen de

kon niet teveel

meenemen

gestemd worden. Wie tegen

Tates hadden uitgespro-

coalitie heeft

me verteld.

terugkomst

was kon ook de naam van

ken.

Twee stemden voor

gestemd. Nadat Wilfred

moest

een ander persoon invullen.

zijn

partijgenote Belinda

Tates de belofte had afge-

je

Er

kon

voor of tegen Wilfred Tates

nam

dus voor Tates

is

je

Bij

lopen had Meijer besloten

gaan buigen over de porte-

beestjes gevoel

zat raadsleden één vooreen

naam van een andere

feuilleverdeling.

terug te krijgen.

1

mogelijk te laten ver-

kandi-

legd,

zijn

partijgenoot

Hans Drommel
in.

zijn plaats

Het college kan zich nu

kon. En zo

van voren af aan

Je

of

huis terug

begon men

Göransson en stem ging
naar Carl Simons van OPZ.
De overige vijf stemden alleen tegen Tates zonder een

Om de stemming zo ordentelijk

in.

maar afwachten

weer injeoude

om

het huisje, boompje,

weer

c
£

£
^
|j

J>

1

fc

Strandpaviljoen
te

BOOITI

Grand Café de Vier Geboden

1

12 de (KL)AB v/d

I

Tapasbar

Piripi

Vrijdag 25 juni 2010

Op onze ouderwetse manier
Goulashsoep
Vissoep

-

-

MOOLEN

GOLFTOERNOOI

Zand voort

Tel.023-5717580

3 soorten vlees
Zeebaarsfilet

-

-

aanvang 10.00 uur

Palacinka of

18 holes op

Palacinka

Spaarnwoude

Spelsoort: stableford.

GVB

verplicht

€10,50
18.00 uur: prijsuitreiking + koud buffet/BBQ
Als brunch, lunch of diner.

Graag

De gehele week

tot ziens, fam.

door.

VOOR VERDER INFO 023 5712537.

Boom

Gemeenschapshuis
Alleen van het koud buffet gebruik maken kan
in

ook:

J&L
Zaterdag

1

BEACHCLUB

PAR

LIVE MUZIEK

mei

Jazz Combo

iViüinsTrenm

MOEDERDAG

Zondag 9 mei

7

Check de website voor de

Inschrijfgeld

kaart.

High Tcö vünaf € 24,50

€

80,- p.p.

Inschrijven uitsluitend d.m.v. overmaking
op rek.nr. 562411836 tnv A J v/d Moolen
Vermeld naam en HCP of GVB. De betalingen
moeten voor 21 juni binnen zijn.

Informatie starttijden via

Reserveren gewenst: 023-5717170

(tufr-nl vooraf Tr .-K*rr*r.<™)

16,- p.p.

(inclusief: greenfee, 2 consumptiebonnen op Spaarnwoude, 4 consumptiebonnen in het gemeenschapshuis en koud buffet of BBQ)

OUT

Deze week Keuzemenu

*

€

tel.

5714085

(= tevens faxnr),

5731447 of 06-10792723
E-mail aj.moolen@casema.nl

www.far-out.tv

:

Dierenartsenpraktijk

Groenesteilin

ÖraflwAdjk en
Mevr. A.C. Dekker

-

Lukkassen

*/

V
Spreekuur: ma. t/m

vr.

ma.- wo.-

13.00

vr.

-

-

20.00 uur

Lijsterstraat

7

-

2042 CH Zandvoort

- Tel.

(023) 571 58 47

Buïi'eidirig lijdere het gehete hyiKöteekjarcdiKt,

zorgen OvCr contacten n*ct bank,

14.00 uur

avond 19.00

en volgens afspraak

scho
outeri
"5IIN

duidelijk iijpotheefcadwöi

Dtaüe berekening va« waar u maandelijki aan 10e bent

't

taraateur

tn

geen

notaris

ll^potheekadviesdoor Erkend HypotnccaT Panner

Vaste planten
Struiken en heesters

nummer

Zandvoortse Courant

Campagne 'zon verstandig'
Wethouder Gert Toonen heeft vorige week woensdag het
goede voorbeeld gegeven.

mens

het

KWF

Hij

bij

29 april 2010
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OOG en OOR

DE BADPLAATS DOOR

onderde aandacht te brengen.

Omdat de

was uitgenodigd om na-

Kankerfonds lespakketten

Met

op jongeren

richt zich vooral

kinderhuid nog

ontwikkeling

de Oranje

is, is

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

in

deze extra

gevoelig voor beschadiging

Nassauschool (ons)

uit te reiken.

voorlichting over het

Deze lespakketten geven

voorkomen van huidkanker.

doorUV-straling.Verbranding

Waar

van de huid op jonge

Tijdens

leeftijd

vergroot de kans op kwaadaar-

dige huidkanker (melanoom)

op

latere leeftijd.

Daarom

is

het heel belangrijk dat kinderen al van jongs af

om

aan leren

beschermen

zichzelf te

tegen de zon. Niet alleen op
het strand

daagse

maar ook

alle-

bij

activiteiten zoals bui-

tenspelen.

De groep

8 van de

een korte
veel toeters

dacht voor de campagne en de

KWF ontwikkelde

en bellen door onze lokale

door

brandweer naar de ONS ge-

Verstandig Zonnen.

in

onze regio van de

KWF
GGD

Kennemerland en de gemeente Zandvoort haken aan
bij

de campagne en vragen op

descholen

in

hun gebied aan-

ONS

heeft

gekregen van

kregen

kleinkinderen. Hij wilde de

op de han-

kleintjes wijzen

dige zoekpalen die op het

te—

een bezoek gebracht aan

Het kwartaal blad van Genoot-

een fusilladeplaats waar

in

de Tweede Wereldoorlog

in

Klink'

strand stonden, u weet wel

staat dit keer

waar bovenop bloemen,

de verwoest ing van Zandvoort

vlinders, vogels en Nijntje

in

geheugensteuntje op de

palen staan. Een heel goed

en doordacht

Na

initiatief.

het teken van

in

de krant er meer

(lees elders in

over).
ciaal

om

het

besloot de

GOZ een

gemeente

subsidie toe

"Meneer, de palen komen

te

hem geschreven

vanwege een geldkwestie
niet meer terug!", was zijn

deze 'kaalslag aan de kust'

deze primeur. De komende zo-

om

antwoord. Dat kan toch niet

aangeboden zouden

verschillende ac-

om

het later buiten ten geho-

te brengen. Overigens

re

Toonen

het

belang van verstandig zonnen

zich na afloop dik

liet

door

de kinderen insmeren!

waar

hé,

zijn

opent komende zondag het muzikale seizoen

in

het Zand-

kennen zodat de schoolkin-

deren van de hoogste klassen

Inmiddels

is

krijgen.

op vrijdag

april het eerste

23

exemplaar

door vicevoorzitter

GOZ An kie

plein!

Kinderziekenhuis, onderdeel

pen. Ben benieuwd of dit
echt zo
snel

Thomas

Streutgers.

De vijf

hebben een ruime ervaringen
de meest uiteenlopende

muziekstijlen: van rock tot
ska,

van punk tot hot-club-

de-france en van dance tot

En zo ja, dan heel

is?

defout

uitgereikt. Een

leerzaam

initi-

Adoptie oorlogsgraven

circa

Even opknappen
Navraag over de bovenge-

noemde strandpalen

le-

De strandpachters moeten,
sinds

twee

zelf betalen

jaar,

de palen

en onderhou-

werden de

in

1985 opge-

De laatste aflevering van

Oomstee

was een
eerste

maardat

De reden

een monument. Aan de hand

plaatsgenoot Henk Jansen

pach-

daarvan kunnen ze leren be-

bij

is

voorbij.

dat lang niet

mee

alle

willen betalen en

is

er besloten

meer te

plaatsen.

om

ze

Maar

misschien voor de kind-

om

die

met het

tegeven.Deze kunnen een prima bestemming

de

grofvuil

krijgen

in

mee

de kring-

gemeente een
eerste palen

gen nog

in

tip:

met

de

aller-

Nijntje

lig-

een hoek van de

het gratis te laten ophalen.

Kijkvoormeerinformatieopwww.de-schalm.nl

grijpen
in

als doel leerlingen

waarom

er

mensen

de Tweede Wereldoorlog

bereid zijn geweest.en

erook

vandaag de dag nog mensen bereid zijn hun leven te
geven voor vrijheid. Ook de
Zandvoortse basisscholen
hebben oorlogs- en verzets-

de karaoke

en

om

hij

in

café

zeer bijzondere. Ten

was onze zingende

toeval

in

was

het café beland
niet te beroerd

een aantal van

zijn

suc-

cesnummers ten gehore

te

brengen. Tot opeen gegeven

moment
uit

klassieke

muziek

de speakers galmde. Een

van de gasten, Kees Staal,
bleek een

buitengewone en

monumenten geadopteerd.

geschoolde stem te hebben

Onlangs bracht groep 8 van de

en bracht een deel van een

Hannie Schaftschool een be-

opera ten gehore. Een tijdens

Zandvoort:

opslagplaats aan de Tolweg

tewachten opbeteretijden.
Likje verf

194.1

is

activi-

Haarlem. Daar krijgen bruikbare artikelen

gemeente Zandvoort ondersteunt graag de

een zinvolle kans op hergebruik. U kunt daar overtollig huisraad

om

is

ontstaansgeschiedenis van

niet

brengen. Of een afspraak maken

met

van reclame deels gedekt,

daarom

Zonde

monument'

humoren staatgarantvoor

Kon inginnedag = overtollig huisraad ver kopen op de rommelmarkt.

in

Het project 'Adopteer een
zet door de Stichting Februari

vertrouwd te maken met de

vriendelijke pachters en

De Schalm

elkaar

totaal van

2.400!

verde ons het volgende op:

ters

blijven er spullen over.

€

herstellen."

den. Voorheen

ZANDVOORT SCHOON!?

loopwinkel. De

met een

gelopen,

bij

onkosten nog door middel

en rommelmarktspulletjes
Soms

hebben een

Bijzondere karaoke

is

teiten van

Amsterdam.

schitterend bedrag

schap heeft een gezonde do-

stampen en swingen.

Gemeente Zandvoort

in

Alle leerlingen

atief.

jazzcore. Het jumpjazz-gezel-

sis

XANIWOORT
9CHOOW7

Emma

goede doel was het
van het AMC,

zit,

zeep gehol-

dag complete jazz-gekte die

in

leerlingen. Het

alle

8 van de Hannie5chaftschool

om

wordt aangevuld met spette-

doorgewinterde muzikanten

heeft de Duin-

de doel en voor een T-shirt

Joustra-Brokmeier aan groep

kinderen op het strand

JZZZZZP staat voor een mid-

telg

week

roosschool een sponsorloop

georganiseerd voor het goe-

voor

zekerveiliggevoelalsjemet

rende saxsolo's van de jongste

van 13.30 tot 16.30 uur gegarandeerd swingen op het

Vorige

werkelijk bijdraagt aan een

wordt het
Het in 2001 opgerichte Haarlems jumpjazz-gezelschap JZZZZP

"Is

wat daad-

er eindelijk iets

Aftrap optredens muziekpaviljoen

voortse muziekpaviljoen aan het Raadhuisplein. Het wordt

vond opa en

mailde de krant. Want:

Sponsorloop

een geschied kundige waarde.

met

ontwikkeld

ge-

Deze uitgave heeft spe-

Daarom

de palen waren gebleven.

DirkScheele hetspeciaal door

merworden

zijn

voor de jongere generatie

de strandpachter waar

De Oranje Nassauschool werd

tiviteiten

mensen

totaal igg
fusilleerd.

de Tweede Wereldoorlog

enig zoeken vroeg opa aan

insmeerlied

werd

plaats. Aansluitend

schap Oud Zandvoort 'De

Hommen.

kinderen instuderen

een verhaal te

rond leidde op de ere begraaf-

zijn

preventiecoördinator van

alle

zij

horen van Sybout van der
Meer, die de kinderen daarna

oplettende opa met

door loting geselecteerd voor

reden voor de officiële start

Kankerfondsactie. De

les

van Hannie Schaft. Vooraf

Zo ook onlangs een

Vervolgensging kinderpopster

het KWF, Karin

lesbrief

Klink cadeau

mooie zomerse

sen een bezoekje aan het
strand.

als

Toonen werd met

De

Nijntje?

is

dagen brengen veel men-

erover en klaar

zoek aan de Erebegraafplaats

zijn

optreden muisstil café,

ook voor de kleine strand-

Bloemendaal

gaf

hem daarna een

bezoekers.

legden een krans

Nijntje. Zin in

in

Overveen en
bij

het graf

ovatio-

neel applaus.

wO

KfrT7T¥7u3 PjTÏi ySTTPHïE

|

Bel

ÖZANDVOORTSE

o

ra=ti

APK

Onderhoud en

reparatie alle

Occasions

Karim en

F.

023-5733793

jij

vrolijk, vriendelijk

en enthousiast?
jij onze nieuwe

Sunparks

Dan ben

Zandvoort aan zee

en verkoop

in -

CD

06-1139 1478

-töpetBen

merken

TERRAS TIJGER

Mo

www.autob8drijfkarimo.nl
Curiestraat 10, 2041

vrijdagmiddag

of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Courant

Zandvoort

T.

023-5733792

parttime/fulltime

BenJUopzotkffiissj
I

ma Imü» vttantteteJi®

autobedrijfkarimo@planet.nl

E.

Wij zorgen voor gezelligheid en uitstekende

pDiVK

kwaliteit op een perfecte locatie. Bij ons
werken wil zeggen vaste gasten, leuke
collega's en geen dag hetzelfde.
Hard werken betekent ook goed verdienen.

Amsterdam
Zandvoort

\^KNTRALi:
DAK-LOOD-EN

ZIN

[!

ERF.

VV

Ervaring geen must, gastvrij

zijn

lasatfSte aaoSteoBse

ma

aso sostó miïm MlsmÊ&m

mmsêaammA

wel!

Goot ver nieuw: ng en reparatie

Kaper en zinkwerk

Funni'n d'Arn

Zinken en koperen

Steruu-tfis-tc en

Voor

Ook voor

ioletie

al

iin'

voorkomende d

e,

':;'(" y.zü er:

ah?

i

<:v:

jij

ons team versterken?

Bel 023 5713546 of mail

Hemelwater afvoeren

dt

ï?i<l''i';".'ïï;!f.:';i

Dgk

Wil

Loodwerkzaamheden

Slinigk' dikees

onderhoud

info@cafekoper.nl

e:i:-'d:

ie ':

cvoeriux

Tel: 023-573

advies

Fax: 023-573 1393

Haal meer energie

uit

1390

de nacht!

as
gn

Ee~ ïlaap-syïteern van
contouren van

uw

Ivl

Line vormt zich automatisch n

lichaam. Het resultaat

is

een ergonomische

ondersteuning en betert b'oeclj omloop. Bovendien kunt u op

M

Line eenvoudig draaien tijdens

een perfecte
van twee
prijs.

M

Dan

ventilatie

Line-matrassen het

hoeft u hier

uw

slaap en bent u verzekerd van

en hyg e"e. Tijdelijk omvangt u

ook

niet

meer van wakker

te liggen!

Dreams & Daytime
10c
2042 LM Zandvoort
023-5737494
Haltestraat

Tel:

bij

aanschaf

tweede matras voor de halve

PB
lïfïTTcU

wtrkMbUiMtfvosftMiuM

nummer

Zandvoortse Courant

dit jaar biedt

de Stichting Viering Nationale Feestdagen Zandvoort weer een gevarieerd programma op 30
30 Koninginnedag

april.

da.

Vaste elementen zoals de rommelmarkt,

Na een

jaar afwezigheid

de Oranjestraat, zullen

Programma

in

is

officiële

29 april 2010
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EVENEMENTEN AGENDA

Programma Koninginnedag Zandvoort 2010
Ook

-

Festiviteiten

in

en

om

het centru

opening en kinderspelen staan natuurlijk weer op de agen-

ook de zeepkistenrace weer terug op Koninginnedag. Op een nieuw parcours, vanaf

de namiddag een groot aantal zeepkisten strijden

overzicht:

om

de Zandvoortse

titel.

30 Zeepkistenrace -Oranjestraat,
aanvang race 16.15 uur

Ballonnenwedstrijd

Taartenwedstrijd rond zonsopgang

10.35 UL,r Raadhuisplein

Onder de vroege vlaggers worden 20 taarten vergeven,
aangeboden door Br una Balkenende.

vanaf

Straatwedstrijd

n.15 uur, Kerkplein

-

10.15

uurophalen

bij

Combo

1

Livejazz-Mainstream Jazz

2

Muziekpaviljoen -JZZZZZP, 13.30-16.00 uur

4

Dodenherdenking

5

Bevrijdingsdag- 5-jaarlijkse viering,

9

Muziekpaviljoen -Soerta

13

Schaaktoernooi -30e Louis Blok Rapid

Gemeenschapshuis

bij

Richeaan zee, aanvang 16.00 uur

Wie wordt de nieuwe Dorpsomroeper?
Welke straat
Uitslag

het mooist versierd? 09.00 uur.

is

om 10.45

uur tijdens de

officiële

Kinderspelen

opening

De kinderspelen voorkinderen van

Rommelmarkt
uur.

toegestaan op de gehele

L.

Rommelmarkt

met

2 tot en

vinden van 12.00 tot 1 6.00 uur plaats

van heel vroeg tot 14.00

in

12 jaar,

de Haltestraat

en deSwaluëstraat. Kinderen kunnen zich inschrijven

is

vanaf n .00 uur

Davidsstraat en op de

Prinsesseweg (met uitzondering van het "bustraject")

in

bij

de

inschrijftafel

de Haltestraat. Deelname

is

o.a.

Gasthuisplein en De Krocht

naast café Neuf

uiteraard gratis.

Ferta, 13.30

-16.00 uur

rommelmarkt toegestaan.

Buiten ditterrein wordt geen

Zeepkisten Paddock

Demonstratie OSS

Kerkplein -Technische keuring vanaf 14.30 uur

g. 50 uur, Raadhuisplein. De jeugd van Turnvereniging
OSS geeft weer een spetterende demonstratie.

Zandvoortse Zeepkistenrace

Schaaktoernooi, Gemeenschapshuis

15+16 Historische Zandvoort Trophy

Aanvang:i6.i5 uur-Oranjestraat
Officiële

opening

Circuit Park

10.30 -n .15 uur, Raadhuisplein

Programmadetails

M.m.v. Koper Ensemble en muziekschool

NewWave

er.

actuele infan latie

is

te

-

Zandvoort

vinden op

www.koninginnedagzandvoort.nl

16

Muziekpaviljoen -Zeemanskoor De

Skum koppen,

13.30-16.00 uur

Programma 4 en
Komende dinsdag 4 mei

5

Laatste Bar Battle

mei

Eens

in

de

5 jaar is dit

een landelijke feestdag, zo ook

jaar 2010. In Zandvoort

ma samengesteld

is

dit

voor beide dagen een program-

door de Stichting Viering Nationale

De

laatste aflevering

was

oergezellig.

degene

die de

en spijslokaal

17

Strandpachters volleybaltoernooi

18

Circus Rigolo

in

Laurel

al

om

&

Kerkpleinconcert,

Hardy

te druk,

maar

ker geen spijt van gekregen.

-

pakeerterrein

naar het drank

de Haltestraat te komen, hebben daar ze18

Feestdagen.

-

oergezellig
van de Bar Battle

Weliswaar was het niet

moeite hadden genomen
in

De mooiste duetten
Protestantse kerk

was

vindt de jaarlijkse Dodenherden-

king plaats. Een dag later wordt de Bevrijding gevierd.

16

Prominentenavond,

De Zuid

ANBO jaarvergadering- ALV

in

Gemeenschapshuis,

aanvang 14.30 uur

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!
Programma 4 mei, Dodenherdenking:
monument, Dr.J.G.Mezgerstraat

12.00 uur Joods

14.30 uurVerzetsmonument,Verzetsplein

Medina Woninginrichters
Nieuw!!!

15.00 uur Oorlogsgraven algemene begraafplaats,
Tollensstraat 67

19.00 uur Herdenkingsdienst
19.30 uur

stille

in

de Protestantse Kerk

tocht naar herdenkingsmonument

in

de

Nu ook

tinnaeusstraat

20.00 uur- 20.02

Programma

5

stilte

Disney vossenjacht en de hele dag springkussens,

Gast hu is plein. Aan vang 10.30 uur

Bingomiddag voor ouderen

in

De Krocht,

van 13.30 tot 16.30 uur

De Duitse kunstenaar Michael Weber komt naat het
Zandvoorts

Museum om

stelling 'Bahnhofst rasse',

te vertellen over de tentoon-

van n. 00 tot 1 6.00 uur

het kindvriendelijke Juttersmu-ZEE-um aan de

Strandweg/Rotonde zijn niet alleen juttervoorwerpen
te vinden maarerisookeen gedeelte van de collectie van
Sticht ing

ZEE-um

Bunkermuseum

is

geopend van

te bezichtigen. Het Juttersmu-

13.30 tot 16.00 uur

Medina verkrijgbaar:

www. me d inawo nin ginr ie ht in g. nl
Een team van ons lokale

van deze eerste jaargang.

ZFM nam de
handschoen op en presen-

De organisatoren gaan nu

teerde met veel trots de

om

bekende Zandvoortse zan-

palen welk

023-53178 40

•

Halte straat 56

•

2042 LP Zandvoort

radiostation

ren van de

in

om te

be-

ster-

hemel zong en

Tevens zullen ze dan bepa-

geres Joyce Meister, die als

zingende bardame de

applaus

de tafel zitten

team de mooie
prijs, een weekend Sun parks,
in ontvangst mag nemen.

na ieder optreden een stevig
In

bij

en en zonwering voor binnen en buiten.
Knikarm schermen en markiezen

herdenkingsmonument

mei, Bevrijdingsdag:

ontvangst mocht

nemen. Tel daar bij op de uitstekende muziek die werd
gedraaid, dan is het niet ver-

len of er

een vervolg van

dit ludieke evenement zal
worden georganiseerd. De

uitslag zal op

donderdag-

wonderlijkdat velen spraken

avond 13 mei vanaf 20.00
uur in taurel & Hardy be-

van de gezelligste Bar Battle

kend worden gemaakt.

^>

h:
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mosselen,
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Vers aan zee!!!
Café Oomstee

OUD GOUD & TANDHEELKUNDIG GOUD

Wijdag 7 mei: aanvang 21:00

Contante inkoop van Goud

uur.

& Zilver

Top Jazz op Vrijdag

Gratis ontreci
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JNlotarissen
Augusta Hotel
Kostverlorenstraat 121, Zandvoort
Telefoon: 023 57 168 41
E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

CL

II

1975 DD Umuiden
n

10.00-17.00

H Hotel Zandvoort

Burg. Van Alphenstraat 63

Oranjestraat 98

2041 KG Zandvoort
u

S

&

6 mei van 10.00

Contante uitbetaling

Voor meer informatie

Gratis advies

www.kelimidor.nl

-

17.00 sur

zie

irliniatie

verplicht

nummer

Zandvoortse Courant

'Kaalslag aan de kust',

thema de

De nieuwe kwartaal uitgave van het Genootschap Oud
Zandvoort, 'de

weer een om
heeft er

Klink',

is

inmiddels
zijn.

nummer

Het

Hoofdredacteur Peter
in

is

er

Commotie om

Klink

liever niet over wil spre-

Maar

ken laat staan lezen.
Bluijs

zuinig op te

meer dan 300 uur tijd

vrouw Marianne, Martin

zijn

uit.

men

er

is

in

geslaagd

om

de

Bluijs

metamorfose

gestoken, bijgestaan door

Kiefer en Arie Koper.

helft

Meijer

in

die

ontstaan

is

de vrijstaande

woont en daar

van de der-

tiger jaren, de verwoesting,

het desolate dorp kort na de

storm

in

villa

schrijfster

trokken na consult

van woonstichting De Key

college, het presidium van

te weinig huur voor zou betalen,

een

is

meldde aan het Haarlems Dagblad deze, in

melijk puin en kale vlakten
restten, en het prille begin

zijn/

haar ogen, 'belangenverstrengeling'. Niet alleen het

meldde het maar ook het Financieel Dagblad was
overgegaan.

Tijd

voor Meijer

om

HD

tot puza-

ken te geven.

zijn

te herontwikkelen gebied en

wust voor gekozen. Ook kan
Meijer, met zijn salaris, normaalgesproken niet zomaar

zijn uitge-

On deraan de

een

pagina's

met

geplaatst

tijdlijn

daardoor veel meerwaard

periode elders

uit die

de

in

2010.

De Key heeft de woningen

nog geen

Bent

u

het

Genootschap

Hij,

en

vrouw, hebben daar be-

een bedrag van

Herontwikkeling

er een verwijzing naar de
in

is

geworden", aldus Meijer.

wereld.
is

situatie

drie jaar, en zon-

moeten verhuizen.

onderdeel uitmaakt van een

is

Klink, voorjaar 2010, be-

heeft getekend,

periode

maximaal

der huurbescherming zou
van behoorlijke oppervlakte,

basiselementen

belangrijke gebeurtenissen

De

gaven allemaal hun
om de woning te hukomt nog dat

ren. Daarbij

badplaats waarvan alleen de

voerd.

door Nel Kerkman

Koningin Harry Borghouts.
Zij

fiat

Meijer voor een beperkte

opening van

van een modern opgezette

lil

het

in

de raad en contact mettoen-

malig Commissaris van de

een glas water. Een anonieme briefschrijver/

bevrijding, toen er voornablicatie

29 april 2010
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niets

omdat burgemeester Niek

tonen van

te

het bruisende Zandvoort uit

de tweede

De commotie

€

2.300 per

maan d,€ 1.500 huuren omwoning oud en zeer

dat de

van

aan de Kostverlorenstraat 77

slecht geïsoleerd

Oud

en 79 vanuit strategisch oog-

eens € 800 voor energie-

lid

is

ook nog

staat uit 65 pagina's en gaat

Hoewel de beelden

toch

puntaangekocht,ten behoeve

over de verwoesting van

deren en kenners van oud

in

komen van de

van de herontwikkelingvan de

paar heeft daarop besloten

deTweede

Zandvoort bekend zullen

geweldige uitgave dan kunt

Sophiaweg. Door de aankoop

om

vóór.tijdensen na

Wereldoorlog. Van een badplaats

met

allure naar een

zijn,

is

bij

ou-

deze kwartaaluitgave

de moeite van het inkijken

Zandvoort en wilt

u

het bezit

u

één van de twee dingen

doen: snel

worden of het

lid

m mer voor €

De

villa

van De Key werd zeer

kosten, neertellen. Het echt-

een deel van hun eigen

van de woningen en tuinen

spaargeld te gebruiken voor

aan de Kostverlorenstraat,

deze kosten. Meijer heeft

kaalslag van de

mooie ge-

miljoen euro

grenzend aan dete herontwik-

uitgelegd

waar dat vandaan

bouwen aan de

boulevards.

gisch overzicht gelardeerd

pen

is

door de ontwikkelaar van de

kelen locatie, biedt die locatie

komt.

wilde niet

waar het gebouw

met bekende en onbekende
foto's uit een tijdperk waar

veel belangstelling voor dus

woonstichting aangetrokken

meer mogelijkheden voor de

en doorgeleverd aan

dewoonwoonde Meijer

planontwikkeling. De wonin-

gemeente aankloppen voor
een woning en heeft privé

sticht ing. Toen

gen aan de Kostverlorenstraat

gehandeld.

Als ijkpunt

of

monumentale

huis stond,

waard. Het

een chronolo-

is

losse n u
bij

let op:

ko-

5

Bruna Balkende.

Er

op = op!

recent voor

en

Unieke

inruilactie eigen

woning

zijn

echtgenote er

waar vroeger het Posthuis stond, wordt door ontwikkelaar VOF Cocarde

terrein

in dit

Een unieke

complex kunnen hun huidige woning, indien gewenst,

inruilen

verkocht wordt voor de ople-

elk geval

vering van het gekochte ap-

zich het recht

maar

in

er

principe

met dubbele

komt

u niet

lasten te zit-

Zo wordt de

te ruilen

in

partement, dan

is

de totale

gebouw

of

appartement voor

de 'oude' eigenaar. Zodra

overeenstemming

makelaar.

De ontwikkelaar garandeert
daarna een
vrije

inruil

tegen

90%

van het nieuwe appartement.

in

er

over de

waarde van de won ing, kan de
garantie

worden opgesteld.

blijft

de verkoop

de woning

bij

uw

makelaar. Indien de

eigen

woning

om

in

nemen. Zij worden tijmet nadruk op tijdel ijk,

tatie te
delijk,

verhuurd

om

leegstand te

voorkomen.

"Als

ik

geweten had dat men

mijvan belangenverstrengeling
ik

zougaan verden ken, had

toentertijd een perscon-

Uitleg

gehandeld.

dewoning

Meijer heeft de woning be-

transparant

en dat de grond,

de

ferentie gegeven of anders

echter dat het een gedateeris

bij

exploi-

ten worden. "Men vergeet

3D LED

of

In

zijn

op

dit

moment

nog 7 appartementen te koop.
Reageert u dus snel

als u

Ik

wil

volkomen

zijn", zei hij.

televisie bij Radio Stiphout

Er

is

eindelijk

verbluffend

is

een televisie met een beeldweergave die zo
dat het echter dan echt voelt: de

Samsung

LED C7700. Door de explosieve jD-mogelijkheden en de

van

deze uniek actie voordeel wilt

contrastniveaus geven een

ongeëvenaarde

op een manier

die u niet voor mogelijk

kijkervaring.

En Radio Stiphout zou Radio

Stiphout niet

Hyper Real Engine wordt u helemaal ondergedompeld en
ervaart u de wereld

hebben!

verkoopwaarde

van de woning en neemt de
woning over bij oplevering

Tot die tijd

is

voorom wel

het appartementen-

ven.

woning

onafhankelijke

1.500

bedoeld

geen inruilgarantie af te ge-

opbrengst van de'oude'eigen

woning getaxeerd door een

van de

Cocarde.

€

meer voor betaald moe-

zijn niet

Hij

houdt VOF Cocarde

een aantal

ten.

bij

actie!

moet

zaken afgesproken worden

Uiteraard

bijna

er in plaats van

de huidige huur van
veel

het appartementencomplex Residence Pandora gebouwd. Kopers van een nieuw appar-

tement

al

twee jaar. Volgens de huidige

normen zou

Op het

1,9

zijn als

ze deze

nieuwste serie van Samsung
niet

huis

in

zouden hebben.

had gehouden.

De

inruilgarantie

is

een ze-

kerheid voor het verkrijgen

Meer informatie kunt
gen

bij

5714165 of

nieuwe won ing. De

Makelaardij,

ste

ligt

moment

tot

bij

beslissing

op het

laat-

de eigen aar.

In

bij

Samsung is de eerste fabrikant die momenteel 3DTVS

u krij-

VOF Cocarde,

van een financiering voor de

tot inruil

tel.

Van der Reijden

leverbaar heeft. Daarbij gaat

het

tel. 5715531. Er is

om

de nieuwe

ook een website:

LED TV

www.residence-pandora.nl.

en dan wel

serie

LCD

7

van 5amsung

om

de C7700

modellen. U weet niet wat
u ziet als u
bril

Uitvaartverz

Het

met de

speciale

op naar een 3Dfilm
is

DORSMAN.NL OF 023-5714534

TV komen.

Het LED-scherm vergroot

zo'n ultraslanke

beelden zodanig dat

Een combinatie van war-

u

het

zich waarschijnlijk moeilijk

mere

kunt voorstellen dat ze

overgangen en ongelooflijke

uit

kleuren, vlotte beeld-

kijkt.

alsof u zelf op de set

aanwezig bent! Stapt

Snel en eenvoudig te regelen

rust eens binnen

bij

u

ge-

Radio

aan de Grote
Krocht 34 in Zandvoort en

Stiphout

laat u verrassen.

MOTORRIJSCHOOL GOEDE

Öluïjs

Haltestraat

Ö Zandvoort teL OVi-JÏ 120 60

^pecial^t voor al

•

VAN AACKEN

de gratis introductie avond
bij

A.B. Nails

schilders werkzaamheden

NU OOK:
vernieuwen kozijnen

&

023 5714420

bij

Pedicure Beata Visser

alle

Gespecialiseerd

voet-en nagelcorrectie.

Bilderdijkstraat 22,

023-5719666

Zandvoort. Diabetische

Met

E

op kanker te verkleinen?

CSZZHI3SH1

en reumatische voet

worden vergoed door

garantie en KvK.

zorgverzekeringen.

Autobedrijf TradeArd.

BOVAG

Max

Wat doe jij om de kans

tel.

Jongewerkendevrouw

en NAP.

zoekt woonruimte.

Planckstraat 44,

5730519

/

06-53498304

Tel.

MYRNA

Van Speijkstraat

genieten van prachtig

2/101,

verzorgde voeten?
Dat kan! Voor maar

Behandeling volgens

25 euro

afspraak, ook's avonds.
Tel.

Witte Veld 56, 2041

in deiti

M 06 45 30 45

T 023 573 92 72

inclusief nagels lak-

ken! Bianca Kuipers

Ekittywillemse@planet.nl

31

Auto kopen of verkopen?

bij

Een dure reparatie,

ZANDKORRELS INVULBON

APK of schade?
Het kan

altijd

Bel Patrick

L.

€5,-

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst

goedkoper!!

van Kessel
kijk

op

o. a.

4

De

Info:

uw advertentie

decubitus preventie,

Deze behandelingen

ADL hulpmiddelen,

kan

uw

verzekering

niet voldoet

vergoeden.
Tel.

7

Bel

aan de

voor een afspraak

Te huur,

bij

u thuis 06-51815360.

voor korte of langere

gesli

't

gouden trouwring.

gepast contant geld) afgev
:

BrunaBalkenende.CroteKrochtlS
levering vóór

maandag 11.00

jok,

ontstaan d

Zet- en typefoute

1
!

;

e

'.'(:

'.'.
1

:;>

•:

.';

."?;. t;

zv^kiL'

voori persoon.

€

550,- incl. g/w/l.

pyjoi^c^

Inscr.'Marika 12-04-60'.

\

Uw (bedrijfsnaam

Tel.

5714708

a.

erkeerde of onjuisl

/

l"

Tel.

5715772

Beloning voor de vinder.

uur betekent plaatsing dezelfde

kunnen geen enkele aansprakelijkheid

s.

tijd:

gemeub. z-kamerapp.
9
Verloren:

In

06-4609 8919

Elastische Kousen.

ï'.'PE:kc ife:; icestckai

ïouden.

Italiaans leren?

Professional geeft
les. Tel.

Q.

^92

Aantekening diabetische
en reumatische voet.

6

8

1

In

750,- p.m.

Pedicure Carla

Braces,

slechtziende producten en

5

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

WIJ

€

135,- p.m.

06-1009

verbandpantoffels,

aanmeten Therapeutische

2)

Schelp:

Garage:€

€500-

Geen personeels- of zaken advertenties

Zakelijke zandkorrel €12,50 (exdBTW)
Met ZandvoortPas €10,Indlen

kamer app.

3
n

Paap medische

hulpmiddelen.

2
3

Geen onroerend goed of auto's
Geen goederen met een waarde boven
de

Te huur:

www.autoverkoper.nu

Particuliere zandkorrel €7,50

onder de volgende voorwaarden:

De Salon

06-28234588

tel:

onderhoudsbeurt,

06-55383624 of

korting op een zandkorrel

een complete

pedicurebehandeling

5720108

of 06-48318230

GB te Zandvoort.

600,-.

06-20815155

Deze zomer

2041KL Zandvoort.

voor particulieren en ondernemers kleinbedrijf

check hor op www.kwfkankcrbcstrijding.nl

€

Tot

www.trade-ard.nl
Beautysalon

Administratie en
belastingaangiften

/

023-5715921.

computergebruikers.

Lid

JISTRATIEKANTOQRl

06-52461796

Tel.

of 06-44696001.

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

de

diabetischeen reumatische

Re p-it, totaal service voor

schilderwerk.

in

Advies en aanleg
(draadloos) netwerk.

Ook avonden/weekend.

vrijblijvende offerte!

www.goede-rijschool.nl

Met ZandvoortPas

Haarlem.

www.abnails.nl

PC-PROBLEMEN.

levering en plaatsing alle glassoorten.

Met ZandvoortPas

in

Schrijf je in via

www.arnoldnijkamp.nl

installateur helpt

GLASZETTERSBEDRIJF

's

iimrn voorop

nagelstyliste begint

72

31

of bel 023-5245005.

's

morgens beginnen middags geslaagd.
les op scooters van de rijschool.
Informeer naar de super lage prijs.

•

Ww bloemurerken.

Tel/Fax 571

Mobiel 06-54 264259
uw behang-,wit-en

Vooral

Kabel-internet/adsl

• In Zandvoort opstappen.
•

worden??
De opleiding tot
met

Nagelstyliste

Arnold Nijkamp

een bloemde zomer!

mwimmmim mm ?

ZANDKORRELS
Behang- en schildersbedrijf

Het worGJt weer

5719632

v

nummer

Zandvoortse Courant

w/WwV ©

Nationale kunstschatten
Aan het begin van de tweede Wereldoorlog werd

Tegenvallend optreden van cabaretduo
Ter

medeweten van de

Jammer genoeg was de

zaal

van Circus Zandvoort afgelopen

zondagavond matig bezet en helaas geldt de

kwalificatie

matig eveneens voor de voorstelling. Het cabaretduo Ter

voort", zoals

Mede door de

aan.

belangstelling

Bescherming van de Jeugd miste duidelijk de interactie met
het publiek.

was

geringe

er

verborgen bunkers

is

nog

altijd

het duinzand

in

de Nederlandse Staat. Het

Museumduin, gelegen ten noordwesten van het Sprenkelkanaal,

is

cm

(80

m

en 1.25

zijn

dik),

de

lipsdeuren en hadden een
lucht behandel ing installatie.

Nadien werden de

schilderij-

genummerde

en aan

verboden gebied.

opgehangen zodat

weinig

wisselwerking met het publiek,

en het dek van de kluizen

van zwaar gewapend beton
deuren werden voorzien van

dat noemden,

zij

Amsterdamse Waterleiding

Duinen (AWD) gebouwd. Eigenaar van de

Muur van Zand-

tegen "de

met

er

29 april 2010
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'Kunstbunkers'

Duitsers door de Nederlandse over-

heid twee 'Kunstbunkers' in de

Bescherming van de Jeugd

in

kelijk

ondanks hun 'vooron-

rekken

gemak-

ze

geïnventariseerd en ge-

controleerd konden worden.

derzoek naar het demogra-

Bewaarder van
de kunstschatten

fische gehalte' van ons dorp

*.•

[vil
mT- %

en dat

*

i

funest voor een ca-

De sketch,

De verantwoord ing van de on-

mensen uit het
werden betrokken,

schatbare waardevol Ie kunst-

publiek

werken werd toevertrouwd

was een

beetje flauw, hoe-

aan de directeur van het Frans

wel handig gebruik gemaakt

werd van het sobere decor.
Wel grappig was de act, die
zich compleet met du ikbr en
snorkel afspeelde op 75 me-

Pfov §
7

il

ter diepte

in

de Atlantische

Oceaan. Het duurde wel even

hoog gespannen.

door Erna Meijer

is

waarbij twee

baretvoorstelling.

•

voordat

zij

de zaal konden

baretgroepwerd
gericht door Dries

hun huidige programma

In

2000 op-

in

'California',

een verwijzing

Volkwagen van het mo-

'Een

men

del California', typeren

psychologie studeer-

mensheid

den aan de Universiteit van
Gent.

Zij

de

ker.

zijn

de heren ze-

Ze begeleiden zichzelf

op de contrabas

(Dries) en

verselingen. Een belangrijke,

een goede zangstem. Het

bordkartonnen,

overeen kleine jongen en de

Eindhoven en
zij

in

het Leids Cabaret Festival en

tevens

rol is

weggelegd voor hun

zowel de

de publieksprijs van

pianist/

duidelijk horen.

heeft verlaten.

van de

De monoloog

als geit /hert verkleed-

de Dries besloot

De verwachtingen waren dus

Dries en

Tim liepen

al

snel

lied

Evangelische blues lieten dat

accordeonist, die het duo

het Utrechts Cabaret Festival.

25

augustus 1939,

dit

vrij

abrupt

teleurstellende optreden

1941 zijn zowel

in

Zandvoort

als in

in

Heemskerk
vier kluizen

Maar

schatten, de Zandvoorter

Willem Dorsman.

Hij

woon-

de daar tot na de bevrijding

de dag na de afkondiging

beschikbaar.

voormobilisatie,

Duitsers eind 1941 beginnen

zijn

Rijksmuseum de

met maatregelen voor ont-

dochtertje Marietje en zoon

deuren voor het publiek en

ruiming van de kuststrook

Johan (geboren

neemt

voor de verdedigingslinie

nen),

de

in

samenwerking
Inspectie

Kunstbescherming
maatregelen
le

om

snel

het nationa-

kunstbezit veilig te stellen.

van de At la
kunst

kwal wordt de

nti

I,

maartig42 gebracht

in

naar een

grond)

de

als

in

kluis (35

de

St.

en Zandvoortse bunkers gevuld

landse dorpen
lectie

len.

waar de

col-

een jaar verbleef

in

in

eenzaam en

uit

de duiverlaten

de Waterleidingduinen. De

in

Dorsman was onder-

taak van

meer het controleren van de

kunstcollectie.

doen van de

uit

de

een eventueel toekomstig

Bij

Kunstbunkers

lichten in

bunkers.

gewapend

overgebracht

naar een aantal Noord-Hol-

bestaande

temperatuur en het aan en

bare collectie van het Rijks-

met de

zijn gezin,

vrouw Jo Dorsman-Loos,

m onderde

Het merendeel van de draag-

museum werd

met

Pietersberg.

Van begin 1943 tot 1945 bleven tenslotte de Heem kerkse

Stuivertje wisselen

isvoorhet

conflict

nationale kunstbezit betere

Voordat met de werkelijke

oplossingen gevonden. De

bouw van de

kluizen in de

twee bunkers van Zandvoort

kon worden begonnen,

worden achter de hand gehouden voor eventuele tij-

weeshuizen en scho-

AWD

De Nachtwachten ande-

werd

kerken,

£o£kplaatj£

Castricum verplaatst. Pas

van

banjo en vooral Tim heeft

2007 op een

in

wat afgesold met

met de toenmalige
Muzikaal

neuroten, psychoten en per-

2008 wonnen
jury- als

zij

drie soorten:

behaalden diverse

prijzen, zoals in

festival

in

Op

ten.

drunken

naar een ultieme droom

Heyneman

en Tim Goditiabois, die sa-

heel

sluit het

sailor'.

Baard. Hij

H.P.

daarbij geholpen door

de 'bewaarder' van de kunstis

om mee te zingen
met 'Wh at shall we do wit h a

overhalen

De optredende Vlaamse ca-

Halsmuseum,
werd
Er

onze nationale kunstschat-

40.000 m3 zand
uitgegraven. Daarvan ontcirca

schuttersstukken werden
het kasteel Radbout te
Medemblik ondergebracht,

stond later een beschermen-

1940 werd de Nachtwacht

door het terugstorten van het

Bron: Historische Werkgroep

uitgegraven zand. De wanden

AWD

re
in

in

naar

het

duindepot

in

de laag van

meter dikte

12

delijke opslag

en mogelijk

in

de toekomst voor landelijk
archeologiedepot.

Boekpresentatie 'Scheefgegroeid'
Genootschap Oud Zandvoort en Bibliotheek Duinrand organiseren dinsdag 4 mei

De foto van deze week

We weten
helemaal

is

bijna iedereen,
links.

een teamfoto van voetbal, vermoedelijk begin jaren

op

i

persoon na. Dat

is

'50.

namelijk degene op de voorste

rij,

Naast de onbekende zitten Joop van Soolingen, keeper August Frank,

Heinz van Zeijl,5iem Waterdrin keren Nico Polak. Staand zien

van der

Reactie via e-mail:

Henk van der

we

Piet

Kerkman,

Piet

Ab van der Mijeen begeleider De Jong.
zoekplaatje @ou dzan dvoort.nl of tel. 06-5 614 9717 (na 19. 00 uur)

Sloot, Leen Paap,

Mije,

in

verjournalist Fred Dukker {1935), zal aanwezig

om

zijn

boek

spelen zich onder andere af in

van Fred Dukker.

is

het

zijn

is

het

verhaal van de ont-

wrichtende werking van een
doorsijpelt

in

nog dagelijks
het bestaan

van de hoofdpersoon. Het

wijt alles
is

wat

in

zijn

bestaan

misgegaan aan deTweede

Wereldoorlog. Of dat terecht

Zandvoort. 'Scheefgegroeid'

oorlog, welke

14.30
schrij-

boek te bespreken en signeren.

romandebu

De verschillende episodes

om

de Zandvoortse bibliotheek. De

uur een presentatie van het boek 'Scheefgegroeid'

Het verhaal gaat over Ben
Rups, een kleine
lukkig
zijn

wat onge-

gebouwde man

hele leven op zoek

naar

zijn

ware

die

blijft

identiteit. Hij

is,

valt te bezien.

van

zijn

Op aanraden

therapeut

schrijft hij

voor haar een aantal scènes
uit zijn leven op,

oorlog

als

zowel

daarna.

uit

de

Voor

alle

ZandvoortPashouders de aan
Autobedrijf Zandvoort

vffei/tt-S *&tWTtrt&at*t

Hét APK keurstation

,

Helemaahdmei voor Pashouders:

HUISGEMAAKTE BEENHAM.
HEERLIJK

BIJ

DE ASPERGES,

200 GRAM €3,98
kijk

o
if.slagerijhornerr

www.autobedrijfzandvoort.nl

m

Nieuwe Riverdale
collectie
ir
•>

is

binnen

in en om het huis
Ao,rsi% korting

Medina Woninginrichters
Aanbieding voor de maand mei: Tapijt Washington 4 m<
breed - gratis gelegd - 26 kleuren van € 1 19,- voor € 99,-

|J.^I'l^!l-l I.U4i4
:

(Vouw)gordijm
Vitrages

Vinyl

Luxaflex

Tl^mina

T Zonwering

N
Officiële Pasfoto's

Parker

een 2e set
"Leuk Lachende"
Pasfoto's
vin

Bestel

Halve

Achternaam + voorletter(s)

avb
BetreffcO Nieuwe ZandvoortPas (€

ötrfliid*

pvnwwi

voorde

nu de ZandvoortPas 2010
7.50)

O Verlenging ZandvoortPas (esooj -Pasnr

mm

prijs!

Woonadres+huisnr
Postcode

Telefoon

do ey

(Handtekening)..
Betaling

CONTANT

ZANDVOORT PAS

Th

WWWffl!
Uw
bij

Betaling PER

BANK

op naam gestel
ezame met e

u th

is

e Z

nw

bei rgd.

Met de sangï hechte
een Za dkorr

gewenst
(mini-a

tijds

1,

P

edbon voc
een door

kunt u
gi-at 5

ee

ZANDKORREL

Zandkorr

vertel tie)pla

HflROCftmO

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

1

/jj^j^

ndvoortPa
Ikomstkad

Voor Pashouders
10% korting op ons
asperge assortiment

f

Z

biedingen van deze

week

EiEi
Met ZandvoortPas 10%
op de gehele

Lijst
(in

korting

van deelnemende bedrijven

alfabetische volgorde)

Winkeliers:

collectie,

flouot 11 44 36 34

m.u.v. afgeprijsde artikelen

C^rlu

M

-

4* o* »9 19

Bruna Balkenende

Grote Krocht

-

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp- Grote Krocht

Officieel
|

Koene Geaninq Service
10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

SIKKENS dealer

Voor Zand voor (Pash ouders
is

er een leuke verrassing

PakveldstraatW-HoekLippleintje

Slagerij

Horneman - Grote Krocht

Slagerij

Vreeburg

Autobedrijf Zandvoort
Circuit Park

maand

-_

al

Menno

spuc.

Mïnute

vanaf 89 euro!!
Open Golf Zandvoort

:ichtbaar bi
koopavond

Massage

H&Jl

Zonnebril op sterkte
'

Foto

Voor ZandvoortPas houder

Gorter

Mode en

'

-'

'

* •'

Onnesstraat
traat
v.

Alphenstraat

Grote Krocht

-

3

*

m>m&é>o,

Kosterstraat

-

-

Grote Krocht

trends:
Kinderkleding

Shoes

Blitzkickers

• ' '*"*

tijd:
K.

www.massagebijrosa.nl

Toerkoop Reisbureau

Bibi for

-

-

-

Haltestraat

Kerkstraat

Haltestraat 6iA

Graveer een keer- 023-888 jj $8

10% korting
voor poshouders

Voor pashouders:
10% korting op gerechten met verse Limburgse asperges.
Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.
Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

-

Piony's Haarwinkel

30 APRIL OPEN

KONINGINNEDAG ACTIES!

Duin tj e weidweg 3, 1041 TZ Zandvoort
013-5715743, www.opengolfzandvoort.nl

I

Rosa

bij

Belli E Ribelli

""

-

Zandvoort -Burg.

mei:

Weokl7

Haltestraat 5,T 5712174, vrijdag

Haitestraat

06-14 32 44 44

info@koenecleaning.nl

|

Tijdens de

-

Verzorging en vrije

Voor
Tel:

uw graveerwerk.

al

023 8BB7758

Sea Optiek

Wonen
Avenue

-

Haltestraat

en onderhoud:

Living

& Giving

-

Kerkstraat

De Bode woonaccessoires

-

Kerkstraat

Koene Cleaning Service - 06-1432444

mbruna

Medina woninginrichters - Haltestraat
Mariene Sjerps Internet

15% KORTING
OP WENSKAARTEN

Op vertoon van de ZandvoortPas

in

Versteege's IJzerhandel

-

-

o6-\

Pa kve ld straat

Horeca:
Harocamo
Top 3!

Het

3x10D gram vleeswaren
Achterham +
Berlinei +

de maand mei

Gekookte worst

VREEBURG ft

€ 3,25

H59-T.023-5712451

m
I

-

Kerkstraat

Wapen van Zandvoort

eten en drinken

Gasthuisplein

Mollie&Co Restaurant

-

Verlengde Haltestraat

Open Golf Zandvoort

-

Duintjesveldweg

Take Fiveaan Zee Restaurant -Strand nr 5
Zaras, Café Restaurant -Haltestraat

-

De informatie pagina van de sportraad
Sportrnad
s"
2a nd voort

•

www.sportinzandvoort.nl

Jeu de Boules Zandvoort
Jeu de boules wordt ten onrechte geassocieerd
tijd

zijnde

mensen. Niets

competities

is

met op

minder waar. Landelijk

leef-

zijn

er

drie jeugd leeftijdsklassen: aspiranten, pupil-

in

len en junioren.

Ook

Jeu de Boules Zandvoort wil graag de

Tennisclub Zandvoort

de buurt. Jeu de Boules
Zandvoort is lid van de
Nederlandse Jeu de Boules

Bond (NJBB) en leden kunnen dus aan

jeugd kennis laten maken met hun sport.

strijden

officiële

wed-

competities

en

deelnemen. Loopt

u

gerust

eens binnen tijdens de

een vereniging met het oog-

pan waar 9 gravelbanen

te bieden aan een ieder op zijn of haar niveau.

en een oefenkooi liggen. 's

Tennisclub Zandvoort (TCZ)

merk tennis
Zij

is

probeert een evenwicht te zoeken tussen presta tietennis

en recreatieten nis. TCZ

is

opgericht

in

1951 en

langzamerhand

en de grootste sportvereniging

in

Zandvoort.

nemen?

is

De club

alle

gelegenheid
speelt on-

derlinge wedstrijden op

tête-a-tête

(i

tegen

1),

dou-

en ander kijken

(3tegen;j).

letje'

Op

licht

Op woensdagmiddag wordt
Voor algemene informatie

een andere vereniging ge-

kunt u terecht op

speeld. Dat kan op de ei-

nl.

gen accommodatie aan de
Thomsonstraat maar ook

de Boules Zandvoort kunt

Wedstrijden wor-

uur.

den gespeeld

in

diverse sa-

menstellingen van teams:

bij

zusterverenigingen

NIEUW

NIEUW

in

niseerd,
uit alle

in

mogelijkheden

com petitieverba nd

om

te kun-

minder getalenteerde spelers,

u

www. njbb.

Meer informatie over Jeu
krijgen

bij

voorzitter

Ab

Reurts, tel. 5715071.

NIEUW

delen van het land

in

jeugdtoernooi georgani-

Eredivisie.

Aan TCZ

is

een ten nisschool verbonden

team regelmatig deelgenomen aan de Eredivisie, de

trainingen verzorgd.

in

Nederland

waaraan slechts

8 vereni-

hoogste klasse

gingen kunnen deelnemen,

NIEUW

deze maand

wordt ook een groot open

hoofdklasse, een stapje lager

dan de

In

TCZ twee

de landelijke

Dit seizoen heeft

teams spelen

De afgelopen jaren heeft het
ie

De website van de Zandvoortse Courant

die iedereen begeleid en

de

seerd, dat meetelt voor

landelijke ten-

nisbond.

Meer informatie kunt
Hettennispark'DeGlee'isgelegen

in

een prachtige duin-

NIEUW

Het laatste nieuws

NIEUW

uit

Zandvoort

» Reageer op het nieuws
redactie

» Lees wekelijks de krant digitaal
» Bekijk de evenementenkalender
» Zoek het krantenarchief
in

www.zandvoortsecourant.nl

CL

u vin-

den op de website
www.tc-zandvoort.nl.

compleet vernieuwd!

is

»Tip de

de

plaatsing op de ranglijst van

de KNLTB,de

OMM1tnc»n

Ook voor:

zijn.

er in juli

waaraan groepen

meedoen.
Erzijn veel

nen tennissen, ook voor de

er vaak een toernooi tegen

kunst-

bij

wordt

een open toernooi georga-

Er

het 'spel-

tot 17.30

gespeeld worden tot

22.00

om

goed onder de knie te

vrijdagavond vanaf

middagvan 14.00
uur.

19.00 uur kan er

leder jaar

laat u zich

krijgen.

afschrij-

dat er competitie, trainin-

komt namelijk wel het een

blette (2tegen 2)of triplette

de dinsdag- en zaterdag-

half uur

gen of evenementen

Laat u verrassen

eens volledig informeren.

Daar
voor.

een beleid

ven, uitgezonderd de tijden

mee en uh... .vergeet u
uw jonge kinderen niet mee
door het spel en

er

men een

op een baan kan

hier-

keer

te

is

spelen. Dit houdt

vrij

dat

voor een enkelspel of een

uur voor een dubbelspel

eens een

u kosteloos

van
in

uitgegroeid tot een van de grootste tennisclubs van het district

boven genoemde tijden en
doet

Zomers

en natuurlijk de actuele aanbiedingen

...

het doorgeven van een bezorgklacht

...

...

het opgeven van een Zandkorrel of Spotlight

voor de ZandvoortPas

nummer

Zandvoortse Courant

USaröfranrsïflm

29 april 2010
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Friet Plaza

gwm (gtepiroteim ISMIffcaraa
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Duizendpoot Joke

Luijkx:

"Er zijn veel handjes nodig"
Een duizendpoot

als vrijwilliger.

zou dat niet willen? Pluspunt
aantal

in

Welke

instelling of club

prijst zich

gelukkig er een

de gelederen te hebben. Zoals Joke

Luijkx, on-

"Het maaktje eigen wereld

omgeving.

groter, je sociale

En het geeft een goed gevoel als je anderen kunt hel-

danks haar 72 jaren bijna overal inzetbaar.
wil niet rijden

op de Belbus. "Daar heb

duld voor", zegt

Bijna,

ik niet

want

zij

het goeie ge-

krijg je als vrijwil-

een goede opleiding.
Hoe je op bepaalde zaken
moet reageren. Dat je de
problemen niet mee naar
huis moet nemen. En je
liger

eerlijk.

zij

pen met hun problemen. En
gelukkig

leert zelfs

door Erna Mei,

"Weereen

nee zeggen."

friettent in Zandvoort",

hoorde je de afgelopen weken regelmatig

in

het dorp

zeggen, "we worden dus niet voor niets een patatdorp genoemd!" Tegen deze begrijpe-

Maar nee zeggen zal
zo gauw doen.

zij

gezegd tegen het

hebt

ja

vrijwilli-

gerswerk, datjeerdan ook

voor 100% voor moet gaan.
"Al valt

het niet

mee,

altijd

moeten opje kunnen rekenen. Dus zeker in het begin moetje niet teveel hooi
ze

opje vork nemen."

in

werktJokevanuit het riante
pand aan de Flemingstraat,
Amsterdam, waar ze ook hebben gemerkt, dat zij haar man-

maakte goed kennis met
het Zandvoortse leven toen
zij

na haar opleiding

kinderverzorging
liep in

het

in de
stage

netje staat.
zij

invalster

Momenteel
bij

is

detelefoon-

Ko

dienst, helpt haar

bij

de

vindt, dat het le-

ger van Gouden Helpers

moet worden.
haar omgeving vertelt

groter

enthousiast over het
willigerswerk.

Soms

In
zij

vrij-

raadt

Amsterdamse ontvangst van de bezoekers zij iemand aan het ook te
Op de in het Circustheater voor gaan doen en tot haarvol-

Vakantie Kinderhuis.

dansvloer leerde

zij

haar Cinema Nostalgie, wandelt

doen ing

ziet

meten doet boodschappen haar advies
meer uitgegaan. voor ouderen, brengt huis- Maar het is

Ko kennen en de verkering
is

nooit

Na hun huwelijk ging Joke
de kantoorkant op. Die
varing

nam

zij

mee toen

erzij

met vervroegd pensioen
gingen negen jaar geleden
besloot om Kotevolgen op

bezoeken en begeleidt

zie-

de Stichting Welzijn
in

de

kwam

ik

bij

Willemstraat

een probleem heeft
vaak bereid

is

Joke

om vooreen op-

"Maar nooit op woensdag,
die hou ik voor mezelf. Voor
mijn zanghobby. 's Middags
zing ik dan in het AMBOkoor

avonds repeteer

alle fa-

'Voor Anker' en
ik

's

met het

de

bij

leden als belegging en

was

het vet direct

om

hier

waardoor er geen vetput
nodig is. Ook de door hem

totaal niet van plan
zelf

een zaak

in

te begin-

nen. "Toen het visrestaurant

gebruikte oliesoort

ophield, heb

eerste prijs

ik

het pand

eerste instantie te huur

kwam

geen reactie en aangezien
ik al

sinds 1988 zelfstandig

ondernemer

in

de fastfood

branche ben en gespecialiseerd

in

gesneden

vers

ten besloot

ik Friet

frie-

Plaza

in

Zandvoort te openen. Dit
is

onze tweede vestiging,

naast Amsterdam, met
concept", zegt

hij

dit

resoluut.

De komende maanden gaat
ook veel

tijd

dere grote
ting,

naar haar an-

liefde:

waarvan

De scou-

zij

haar zevende jaar

al

zij

toezicht op het reilen en

Maar ook

hebben. Voor de

is

er

een fraai en

.

e:

gaat de
in

het

vet,

wil transparant
zijn

ben

betekent.

naarde

Ik

klant

met prima kwaliteit. Zo
ik met de beroemde kok

Cas Spijkers

in

gesprek over

hem ontwikkelde

de door

'gezonde' kroket. Uiteraard

verse aardbeien, alsmede

een kleuterijsje

€

ham- en

wij

grillburgers be-

schikken wij over speciale
gri

Na pparatuur, waar binnen

het product wordt afgebakken", zegt

deze veelzijdige

Daarnaast gaat

friet di-

waaronder een sorbet met

friet

100% plantaardige

waarna het afbakken

gebeurt op i78°C. "Voor de

(al

vanaf

0,50). Daarnaast hebben
menu's samengesteld
met onder andere kipsaté
(vers

van de

grill]

wings menu'. De

moment

is

of het 'hot
actie

op

dit

de chickenwrap

en de chickensandwich."

Friet Plaza, Kerkplein 1A,

is

maandagtoten metdonderdag en zondag geopend va
uur tot 00.00

op

naast McDonald's, over een

actief

'HennyPenny'.een computer

zich

vrijdagen zaterdag tot 03 .00

gestuurde frituurmachine.

op de Chinese markt
begeven met onder an-

Deze

dere kroketten, gevuld met

informatie vindt u binnen-

Pekingeend!

kort

filtert

automatisch

twintig tot dertig keer per

is.

hij

uur. Tel.

023-8200316. Meer

op www.frietplaza.nl.

hZandvoürtse
ttllJRANT
•

De Zandvoortse Courant wordt

•

die

gebeuren datude krant niet heeft

periode kunnen haar'klant-

ontvangen, kunt ubij de volgende

in

Zandvoort op haar

•

huis-aan-huis verspreid.

Mocht het onverhoopt een Veer

jes' in

is

ook

zomersalswinters,en begrijp

wat concurrentie

bieden wij naast de

is

rekenen. Beloofd

echter

er echter

verse snacks, burgers, soft ijs,

ruim een minuut op 6oo°C

Na een grondige verbou-

wing

ben

de gasten te zien, handmatig

aldus Joke, die vertelt grote

ligerswerk te halen.

wor-

gebruikt die ter plekke, door

voldoening

Pluspunt

frites

te

den verse Agia -aardappelen

Sinds de samensmelting

en

een

Polat: "Ik

voor de Zandvoorters, zowel

worden gesneden. Daarna

Joke Luijkx.

SWOZ

is

en

het kampeerterrein Het

zeilen daar.

nu opboksen. Dat

sinds

lid is

goed. Een keer per

van

blijkt

gewonnen

heel bijzondere en exclu-

handjes nodig

Nostalgie",

tonnen,

sieve sneakers en horloges,

Naaldenveld en houden

uit haarvrijwil-

in

op andere terreinen, zoals

zij

Cinema

het frituurvet en gooit

beschikt Friet Plaza, als

doen, maar dat lukt niet zo
er de

alle schadelijke stoffen

uit

avanceerde apparatuui Zo

Zandvoort heb

de dinsdag samen wat te
al

dag

verschenen met zeer ge-

als

eigen ervaring weet.

Zandvoorts Vrouwenkoor. waarin zij later Ko heeft
Een tijdje geleden had- meegesleept. Met tien anden Ko en ik besloten op dere echtparen beheren

maand

pand aan

vierjaar ge-

je

dorp

duidelijk, dat er

aldus

al

daar jongere mensen voor

een heleboel verschillende
zijn",

Friet Plaza,

ondernemer, die eveneens

een

gerswerk geconfronteerd
en rolje er helemaal in. Dan

het vrijwilli-

van

doelmatig opgezet bedrijf

in

wordt goed

cetten van

het Kerkplein

genoeg,

nodig", aldus Joke, die dat

lossing te zorgen.

Daar word

met

opgevolgd.

niet

rolstoelbegeleiding,

de telefoondienst terecht.
je

is

zeker ook verjonging

nodig. "Bijvoorbeeld

uit

Ouderen Zandvoort

is

af en toe dat

de

als

het vrijwilligerspad.

"Bij

er

zij

organisatie ergens anders

kenhuisbezoeken. En

Polat kocht het

aan ge boden. Hierop

Ook Joke

Polat, eigenaar

niet terecht.

in

door Tom Hendriks

Joke, geboren

moet Cemal

opvatting

lijke

En

zelf niet

Joke vindt dat als je

afhaal punten terecht:

•
•

Gemeente Zandvoort
Bruna Balkenende (Grote Krocht)
Centrale balie

Greeven Makelaardij (Oranje buitenhuisje)
Pluspunt Noord (Flemingstraat)
Shell Duinzicht (pompstation Dr. Gerkestraat)
Voor structurele bezorgklachten: ZVO -verspreiders,
tel. 06-1139 1 478 ofwww.zvo-verspTeiders.nl
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Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Opvallend koel weekend

Rememberme
Tyler Roth(RobertPattinson)

De eerste

kan de zelfmoord van zijn
broer

Filmprogramma
29 April t/m 05 Mei

maar

een

verwerken

niet

van

zijn leven.

Wan neer hij
bij

een vechtpartij, wordt

hij

officiële

en dat

is

zomerse dag

Nederland

in

is

inmiddels

bepaald vroeg. Afgelopen zondagmiddag
in

het zuiden, oosten

en noordoosten van Nederland tot boven de 25 graden.

tijdens een avond stap-

pen betrokken raakt

feit

steeg het kwik op diverse plaatsen

en maakt een puinhoop

In

Zandvoort-binnen en Bentveld werd het bijna 22 graden
in

de schaduw.

opgepakt door een hard-

Om

De temperatuurcontras-

weekeinde

de agent terug te pak-

ten waren vooral zondag-

warmer dan

aan

namiddag klassiek. Terwijl
men op het Zeeuwse
strand bibberde bij nog
geen 12 graden, zat met
in Twente in badpak in

overdag volgens de laatste

de tuin

een

handige politieagent.

ken, legt Tyler het

met

zijn

aantrekkelijke

dochter, Ally Het klikt

bijzonder goed tussen

de twee. Ally vertelt dat

gemeenschept een band. De twee worden tot

haar moeder op brute wijze
schappelijke verlies

is

vermoord en

dit

over hun oren verliefd. Alleen de waarheid staat nog

weg:

Tyler

haar

in

weet dat

Ally

hij

eerste instantie

daarmee

zijn

nog moet

mee

uit

vertellen

in

de

waarom

hij

heeft gevraagd en riskeert

bij

hogedrukgebied gaf ons
woensdag een

schijnlijk

een hele kleine

verstoring

wat

RAUIU TV NOORU-HOLLAND

met misschien

is

87.9 (ether) of

FM

93.3

voor programmering: www.rtvnh.nl

(kabel). Zie

houden

we

het meesten-

huis-aan-huls bezorgd

Kantooradres:
023 - 5732 752

wordt GRATIS

heel Zandvoort en Bentveld!

2042 JN Zandvoort

info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandagen dinsdag 09.00-17.00
Ovsiige dagen op afspraak.
Advertentieacquisitie:

Letty

den dan. Die behoorlijk
kille

uur.

start van

allesbehalve

den en

mei belooft

warm te wor-

licht wisselvallig.

De hardnekkigste droog-

met

niet koud. Al

al

belooft

tijdelijk voorbij,

maar een

het een prima buitendagte

doorbraak van de droogte

worden voor

is niet in zicht. De kans
op een enkele nacht met
nachtvorst neemt ook
weer toe volgende week.

alle activitei-

licht

wissel-

weerbeeld met af en

we

toe regen of enkele buien.

Waarschijnlijk hoeven

De stroming kentert naar
een meer noordwestelijke

tot 10 mei geen droog, zon-

kanten gaat van af de koele

wachten.

zee komen.

Zomerwarmte na 10 mei?

nig en

Bel

Het opvallendst

vanden Brand-Kinderdijk

noordwestelijke stro-

ming zal nog wel een aandagen aanhouden.

teperikelen lijken dan ook

vallig

in

Kleine Krocht 2

overtuigend zonnig wor-

wel meer

er

is

we over op een

COLOFON

Tel

komen.

bewolkingen meti5graden

tijds droog,

ten. Vervolgens schakelen

Verschijnt iedere donderdag en

zaterdag kan er

(stof) bui

tal

De

de publieke regionale omroep voor de

bovendien de officiële rampenzender van de

FM

name op

lichte regen.

Op vrijdag (Koninginnedag)

is

re-

niet bijzonder groot

is

hetweekend, maar met

Vlak aan zee kan het zelfs

wat achter bij ons. Laterop
donderdag komt er waar-

provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland
provincie. Frequentie:

in

Zondag heeft dan weer
wat betere papieren, met
name qua aantal zon uren.

+

RTV-NH

gen

een westcom-

al

ponent en bleef het kwik

RTV N-H

graden

12-15

warmOp deze donderdag had

vooral op

vleug voorzomerse
te.

de wind

grote liefde te verliezen.

25 graden. Een

het niet veel

is

gegevens. De kans op

zal

dan de

warm weer te

ver-

de weerprimeurlijn

eens: 0900-1234554.

verdere temperatuurda-

06-4342 9783 letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Tel.

ling zijn. In het

aanstaande

weerman Mare Putto

Bladmanager; Gillis Kok
Tel. 06 -460460 26
gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: loop van Nes
06 -1448 2685 joop@zandvoortsecourant.nl
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weer Kon

is

i

en de oranje leeuw kan weer
uit

de kast! Al moet

gen dat

zeg-

ik

het inmiddelsniet

ik

j

meer zo op

De jonge ondernemer Ferhat Ay opende een

jaar geleden zijn eigen kapsalon

Grote Krocht. Hiermee ging een lang gekoesterde droom
eigen

föm

bedrijf. "Ik

ben

met verzorging en

erg bezig geweest

altijd al

Haar aan de

j

uiterlijk.

Hoe

wen

heb.

op zak heeft en

;eld

leuk

het

is

|

wel

niet

om mensen mooi te maken? Het is het leukste wat er is. Ik geniet er nog elke dag van",

vrijwel

gebruikmaaktvan het

altijd

f«^^'"ta "" w

ben namelijk een

Ik

persoon die bijna nooit cash

het hebben van een

in vervulling:

die oranje leeu-

o zo handige elektronische

aldus Ferhat.
i

bankpasje.

In dit

geval

dat

is

een oranje pasje meteen

af-

gebeelde leeuw op de voorj

Op jonge

leeftijd

wist Ferhat dat

hij

op

ooit

perfectionist ben. Als

een dag een eigen zaak zou beginnen. Het

ondermingsbloed heeft

hij

niet

ga

ook

er

ik

1000%

afgelopen jaar? Ferhat: "Het was een heel

ergens voor ga, dan

ik

van vreem-

De fee good

den. "Ikhebin het restaurant van mijn ouders

I

gewerkt. Het was er

altijd erg druk. De zaken
was hard werken, 24 hou rsa
werd nooit moe. Het was gewoon
om te doen. De erkenning
voor je werk geeft je de energie, the drive, om
door te gaan. Mijn ouders hebben me altijd
voor de volle honderd procent gesteund in
wat ik wilde gaan doen. Ze weten dat ik een

sfeer

heel erg aan, en

liepen goed. Het

Zand voort

day maar

geschiedenis.

ik

in

Zand voort spreekt hem

daarom

besluit

hij

om

Opn

mij het

in

kapsalon te vestigen. De rest

zijn

Hoe

kijkt hij

je

in

echt wel

terug op het

;

Zo zat

j

die tijd naartoeg-

Maar

kant.

j

droom
]

na een lange werk-

ik

dag

in

het alzo'n 21.00 uuren

de

blijft

natuurlijk

natuurlijk de

Amsterdam. Met

vrij

Watertandend

King.

Wat

R&B, HipHopand

alweer zat bent, kun

je

Queensnight

het natuurlijk ook

bij

is

Locatie: Escape, Rernbrandtplein,
uur.

Wast id on

het voor ieder wat wils: wastid house,

many more. D resscode: trek iets oranje

6

04.00

bij

Escape Lounge Café op het Rernbrandtplein.

muziek

betreft de

Amsterdam.

aan.

22.00 tot

Tijd:

me

helaas een verbod op

het

meenemen

is

een 3.000 hectare groot gebied dat midden

in

Rol vanuit

het versteviert

van Noord-Holland

ligt,

tussen Haarlem, Amsterdam en Velsen, een klein half

uurtje rijden vanaf Zandvoort! Fietsen, wandelen,

zwemmen, maar ook klimmen,

Op

het terrein

bij

€

6 per uuren 2-persoons kano's voor

3-persoons Canadese kano's te huur.

Is

kanoën

niet

€

hele groep de hort op willen

En

als je

is

er

een 17-persoons superkano te huur voor

een uurtje te weinig vindt, kunje

tegen een gereduceerd
Er

is

3,5

vaarronde.

kun je er voor €1,25

bij

8,25 per

Esmee
Anita,

Lasgoen Nikki.Met

er

ki

nderen

zijn er

nog een

comlekker

Ook

in

Zandvoort

touwbruggen en klimtorensen

In

de kiosk kun

je

gekoelde frisdranken,

of een snack bemachtigen. Zoveel leuks, zo dicht
check:

is

is

bij

www.spaarnwouderesort.com voor meer

Ilse

Delange, Ray

spetterende afsluiter DJ Tiësto. Locatie:

•

12.00 tot 22.00 uur

op Koninginnedag van

alles

georga-

niseerd. Denk aan de wereldberoemde, bloedstollende en
spannende Zeepkistenrace. Voor de Zeepkistenrace wordt
het centrum van Zandvoort weer omgebouwd tot een zeepkistencircuit.

Nederlands bekendste autocoureur Jan Lammers'

zal het startsein

maak een
als

hij

haar

zij

het heen

wan-

zijn

concurrent:

de Smullers. Tussendoor
belde

ik

mijn vader

om

heel

hard te roepen dat hettoch

toch wel ee" onge of e

Vrijheid

race: 16.15 ULir

ja; ik

het generatieverschil

hè...

Ook het pinpasmoordende

je vieren!

eten zette

Kom

naar Bevrijdingspop

in

de

Haarlemmerhout. Met optredens van nationale en internaItionale artiesten, straattheater, een gezellige markt en kids

huis,

lenterta in ment. Dit jaar staat Bevrijdingspop

in

[wereldwijde vrede. Locatie: Haarlemmerhout.
Ifcjd:

ke

hoorde het

niet, maar daar ga ik dan
maar vanuit. Paps heeft
dan ook altijd wat cash op
zak, maar ja dat is dan toch

12.00 tot 00.00 uur

bij

Smullers

me rood aanlopen en

mei:

moet

i

piepppp was. Mijn vader

schudde

apparaatje

5

ijsjes

info!

boos

niet heeft gevuld.

besloot dat

geven bovenaan de Oranjestraat. Locatie;

centrum Zandvoort. Startsein

huren.

eveneens een hgweidewaarje kunt genieten van het

zonnetje.

als

Museum plein, Amsterdam. Tijd:

uuren de volleybal

Ik

dat die pas het niet deed en

&

Denters, Chuckie, Gerard Joling,

Woensdag
Voorde

it!

internationale artiesten, zoals onder andere Di-Rect,

per uur!

Om je dag helemaal

€

niet

maag nog

dat die kassamedewerker

hoogtepunt: DJ Jean! Don't miss

met een

ij

als

volleybal veld hu ren. zodat je

Hetvolleybalveld kost je

NEE en mijn hoofd gloeide

vrouw

Radio 538 viert Koninginnedag met grote nationale en

als

die

vaarmogel kh eden ook de hele dag huren

alle

kilometer uitgezet

met

z'n allen...

start

uur met de beste beats en de lekkerste muziek. Veel

met

€ 60

tarief.

een speciale route van

pleettemaken kunje na het varen ook nog een
potje actief kunt zijn

zijn

750. Daarnaast zijn er 2 of

helemaaljouw ding? Dan kunje ook

gaan voor de 4-persoons roeiboot of de 4-persoons waterfiets. Voor degenen

kassamedewerker schudde
van woede. Tip:

wel weer belachelijk was

acts

Rernbrandtplein. Tijd: 12.00 tot 21.00 uur

'De Watergeus' kun je roeiboten, waterfietsen of kano's huren. Er

ï-persoons kano's voor

niet!",zei ik

hem op een ander

Locatie:

live

*

AKKOORD

wat het pinmachientje

apparaatje te gebruiken. De

delde naar

de Escape zo de feestende menigte in.SLAMIFM

Koninginnedag op het Rernbrandtplein. Heffeest

om 12.00

golfen,

skiën en kano va ren. Tal van mogelijkheden!

NIET

van mijn

en weer kon krijgen en

Entree:€ 10

Vrijdag 30 april: Koninginnedag
Recreatiegebied Spaar nwoude
delijkte deel

de

bij

gedachte naar die Wh opper

aangaf'Dat kan

veel feesten, actviteiten en

markt. Koninginnenacht vier je

Met het prachtige voorjaarszonnetje d
is het tijd voor wat zomerse a

op de Zandvoortse watersporten,

tijd

burgerte halen bijde Burger

is

te vinden

enige

al

besloot een harn-

Ik

april:

placesom Koninginnenacht en -dag te vieren

all

Inmiddels

trein.

etenstijd dus
voorbij.

bestelling:

of

momenten

was

en legde

Donderdag 29
The place

alle

gaf de kassamedewerker

steeds erg trots op."

What's Happening?

©©^©(^[H^f

het pasje werkt

metegen, op

dat het NIET uitkomt.

naam

blokletters de

ik al

besefte toen ook dat mijn

Ik

was uitgekomen. Al les wat ik voor ogen had
was werkelijkheid geworden, dat was een
mooi en emotioneel moment. Ik ben er nog

dereen leuke reacties, felicitaties en cadeaus

ontvangen. Superleuk, dat doet

dat

gemonteerd. Hier had
werkt.

zijn

wat!", aldus Ferhat.

moment

van de kapsalon aan de voorgevel werden

is

ditjaarvierde Ferhat

april

team het eenjarige bestaan van de
zaak. "Het was geweldig. We hebben van iemet

ontzettend leuk

j

was een jaar
vol inspiratie, creativiteit en veel vreugdemomenten. Een echt vreugdemoment was voor
druk, goed en heftig jaar. Het

voor", vertelt Ferhat.

het teken van

ik

mijn

liet

zonder

reis

voort

naar huis.

Het

is

bijna

maar goed dat

zak

ik

op vakantie ga, sa-

men met

mijn vader, die

vrijwel altijd cash
heeft...

op
-s*

f>

XAtfOKO
U werkt met de

Deze dient
in

u

te vu Hen.

vakjes staat
je naast de

Indien u

in

in

cijfers

i

de witte

t/m

<"^~\f

en plaatsing van brieven te weigeren.

uw krant dat 261 gezinnen aan de Duinrand (Frans Zwaanstraat en Gort van de Lindestraat}
e om

ne

F'e; "en

-ter.. .Vier. w'l -e;.., lof;», w'l :nit'etie-"-e-"er

ons doen geloven. Dat betekent (diervriendelijk) afschieten, vermoed

b'.r.k

:e hror.s

...t

binden

Zwaanstraat

ik.

bij-

moet

uitkomen en horizontaal op

Ze moeten het wel bont maken,

_

voorbeeld 4A8 ziet staan, betekent dat u vertikaal op 4

in

ondervinden va-

of boven de kolom.

een donkervlakje

Let op: er zijn

>"

X

Ik las

De optelsom van de
in het don ke re vla k-

rij

Plaats '~! v.mi in ge: ei een c even betekert
iet dat de red at
eens is.De redactie behoudt zich het recht voor om ingezom

jfi

\

'-!'".,.'

9.

vla kjes

tong

d.e ::r.dertekenoars

ol

1

oplossingen mogelijk.

Oost- Europa

b'j

y' :"*

I

beesten, dat Ten Brink

die

Maar

gezinnen wilden niet tekenen).
;

ges y'oiee":.

;

'•<

'rees

:p

269

die

-"---

mie"-e

de Waterleidingduinen de ziekte zouden hebben... Er

in

al

gezinnen langs

anders, wonen er zoveel gezinnen

iets

-

j-<-

,

.

geweest (acht

is

twee straie- ? Zouder

die

in

vo.:-de 'v-koo"-s? Je bacterie (Caxiella burnetii)

z jn

8.

soms meerdere

roe-dood

;

.i

'r

Z

,id-

er

.ggere-en :ot de damherten

ie s

oc 'r"err,ei geen oor«v jz '.•;) er dot de Q- koorts

zijn

Je oplossing staat elders op deze pagina

-inZud-Ker-e-erlond voorkomt.

Toch begrijp

JCCE

Breinbreker

JKJH

BJ

gebeurt

dat je baalt

ik

onze

dit. In

je violen en crocussen zijn weggevreten. Ook bijorsop

+

De bedoeling van de breinbreker
is de rekenkundige som op zo een
manier op te lossen dat hij klopt.

En

BJ

A

EA

JKJH

EA

JCCK

die

vermeerde Je ~m [de.

rijden, zijn
alle

'Hadden ze maar aangebeld,

juist:

'de ïe'Mee-s-.'ei'yOeid.

damherten echt geer probleem.

261 ondertekenaars van de

B

aan

petitie

Op een

en

W?

En weten

od

'-

die

eer

k

"cx^cd

w

plek

voorde menser

'Vel

:o-

-":

_-e z ..od-Ji"

;'

::;-

zi.p zelf;

jeweze-

Wij vinden het leuk dat de damherten zich later

ais

es-:

t

3

Positief

zien.

is

niet

mag

opschieten "o^der. Geld" de t voor

in

het Bestemmingsplan Zandvoartirdus'ef nerte-.

•.,

'e-md natuurmonument.

dat ze het gras

We

nachts korthouden. Dat scheelt de gemeente hoveniers kosten.

we

-ornen r-cw-.'

in

dat

1

-;

kilometer per uur

Zuld staat dat de nafuurwetenschdppelljfee .voorde van :nze duiner bjz:nder hoog

Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
en konij"-er?

re.i Vir.ker.p.eirtje

nachts wel eens een pao- eccusse" verdwenen moor door liggen

tuin zijn 's

van wakken Mijn betere helft zegt

onze plantsoenen

in

vinden het daarnaast leuk

om

a^nc.

's

loc" nog een o-rmetje te wc-dele- er de die-en te zien.

De oplossing stoot

elders

De schade aan de

op deze pagini

tuinen erken

;

«.

qeen on-ojsser en vblen meer kopen

de pest hebben aan narcissen. Aanplan"en
die

e

30 Louis Blok Rapid Schaaktoernooi
Komende Hemelvaartsdag,

13

mei, zal voor de 30e keer het Louis Blok Rapid Schaaktoer-

nooi georganiseerd worden. Ooit

is

dit

toernooi ontstaan

bestaan van de Zandvoortse Schaakclub,

in

prachtige herten nog

meer

d„s. En wellicht

niet lusten 7

Op noo- Vor

weet onze

weet

dus. Ik

dat damherten

inmiddels

plaatselijke hovenier welke vegetatie

Kleef?.

Jon Peter Ver steeg e

de viering van het 50-jarig

bij

1980. Het toernooi

inmiddels niet meer weg

is

Geachte redactie,
te

denken van de Nederlandse schaakkalender.

Dit

gezellige toer-

altijd

zes

deelnemers op speel-

met een bedenktijd

nooi zal ook deze keer weer

sterkte

gehouden worden in het
Gemeenschapshuis aan de

van 25 minuten per deelne-

Louis Davidsstraat. Niet alleen

dus 50 minuten duren. Per

uit

de regio maar ook

uit

dere delen van het land
belangstelling

altijd

is

mer. Totaal

een

is

men moet
dinsdag

er

voor de hoofdgroep

erg groot.

De organisatie verwacht dan

is

er bo-

is

om

is in

groepen van

ronde

5e

zal

bij:

zo to~g moesier z jn.
;

in-

Edward Ceerts,

'.'e

taald

dit alles

uw

1

'

band met de

rond de klok van

indeling.

gangsprijs bedraagt
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voorstanders van
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niet

verbinden.
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mJjoe- eu-o kosten oan
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X

e se s

:.

oe
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,2 miljoen euro,

bedoeld ~y re ore. o i e

te
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te gaan fietsen
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fietsen.
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de AWD. Ook

als je

v-cgen vor wo'oe oo

Sommige mensen worden
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s

zelfs heel
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Natuur ontmoeten,
<

.

zJo

=1

Blijkbaar

•

:'.'.

moeten worden door de provincie Noord- Holland, g emeente Amsterdam, NPZK, Waternet en

De toe-

•

"

8

e

ver-

in

:

8

:

:

onder vermelding

speelsterkte

Oplossing Breinbreker

'

'odo.

Zon;vo.::""se'.cor,.
-(or.s

Natuurmonumenten. Europa verstrekt een subsdie van 3
komt door de AWD.
zodat de mensen de

nl,

tegen het fietsen

'

e*" .r'eke

nc'vj-t'vg Zondooo-t gaat meer dan

i::;. ols ze nie"

-^7-

're'- is

uiterlijk

eer tyjje b j

Oplossing Kakuro

JTT

k

het bouwen va n de natuu-trug over ;e

naar ruudzandvoort@hetnet.

van

11.3a

uur en na het spelen van de

De indeling

u zich

mei aanstaande

023-5717978 of via e-mail

tel:

tijdens dit

eerste ronde begint

11

schrijven

vendien defraaiewisselbeker.

Schaaknotatie

schaak-

dit

voor 17.00 uur hebben

toernooi niet verplicht! De

een volle zaal rnet maxi-

maal 60 deelnemers.

Z"M

Groen) en de boswachter van h et Nationaal Park Zuid-Kennemerland (NPKZ).

aan

u

toernooi wenst deel te ne-

een fraaie beker te winnen en

de

noor

Afgelopen zate-dog-'O-ge.' l-vsteHe

plaatsvinden.

Wanneer

partij

groep van 6 deelnemers

an-

ook, net als de afgelopen jaren,

mag

17.00 uur de prijsuitreiking

niet als

t

in

die

natuur zelf Daar kan
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m
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BASKETBAL-heren
Lions heren zijn de terechte kampioen!
Het zat er

al

tijden

ren van The Lions.

aan te komen, het kampioenschap van de 3e Rayonklasse voor de he-

Maandagavond was het dan

van het seizoen, thuis tegen Noordkop
lers laten zien

uit

eindelijk zover. In de allerlaatste wedstrijd

Den Helder, hebben de Zandvoortse basketbal-

dat ze terecht het kampioenschap op kunnen eisen.

Sterkste punt van Zandvoort

Lions

bond besliste dan ook dat

waren de afstandsscho-

samen met het Amsterdamse

gespeeld moest worden.

ten van aanvoerder Marvin

SVU, op beslissing van het

er

Mocht

Lions van

verliezen, zoals

wedstrijd

in

in

Den

Martina en het heersen onder

Rayonbestuur. Het team

de eerste

de borden van Ron

dermate sterk dat een

Helder,

dan

was

daten het seizoen hebben

taar van de Zandvoorters als
er

liet

echter de kaas niet

zijn

brood eten. Met

gestreden.

waren op de oorspronkelijke

belang voor de competitie

strijden

datum van spelen niet naar
Zandvoort gekomen en zouden daarom reglementair

omdat

Lions van

ven worden. De Heldenaren

strijd

Lions de thuiswed-

tegen Early

Bi rd

uit

Purmerend had verloren,

drie

in

is

sei-

de 2e Rayonklasse

zeker gerechtvaardigd

Nu

is.

doet er zich nog een feno-

meen voor.Onze plaatsgenoten worden door de bond

als

floten en alserjuist nietwerd

eerste op de reservelijst voor

gefloten. Het zou ze gelukkig

de ie Rayonklasse geplaatst,

niet uit

de wedstrijd halen.

werd de strijd

Onze plaatsgeno-

een ambitie van Lions en een
mogelijkheid

De tweede

helft

was

bijna

om

versterking

aan te trekken. De kans

is

een kopie van de eerste. Een

zeker aanwezig, en redelijk

veel sterker Lions dat kon

groot, dat er volgend seizoen

uitlopen naar maximaal 36

in

punten op het bord stond,
in

het eerste kwart!

Misschien was het een beetje

er

door de arbiters werd ge-

zoen

voorsprong van twin-

en wel

Daardoor konden

commen-

dat er binnen de kortste ke-

tig

de tweede van het seizoen.

het constante

ten startten dermate sterk

ren een

moeten verliezen. Nu echter
was de wedstrijd van groot

aan rebounds

verzamelde. Klein minpuntje

slechts 7 spelers

gesproken met zo-o hebben

Meij

zou een aantal wedstrijden

Lions

Normaal gesproker had deze

die een vracht

v.d.

tussen de kampioenskandi-

van

gepromoveerd,

al

Noordkop

verlengd.

wedstrijd niet gespeeld hoe-

was

voor het kampioenschap. De

te gemakkelijk
in

het

gegaan want

tweede kwart kwamen

punten, maar vervolgens door

slordigheden weer terugviel

naar 25 punten. Verder kwa-

men hun

gasten

niet.

De

uit-

Zandvoort hoog gebasket-

bald gaat worden. Er wordt

twee
Amsterdam, die

namelijk gefluisterd dat

ploegen
beide

in

uit

die klasse spelen,

eindelijk 100-70 einduitslag

gaan fuseren. Dan komt
sowieso een plaats

er

We

ploegen met drie ver lieswed-

de gasten snel terug. Minder

werd bepaald door een

bovenaan komen, als

dan 14 punten verschil werd
het echter niet. Sterker nog,

worp van Paul Wessels, die
daarmee de traditionele ap-

in

had Lions een marge

peltaart tijdens een training

Zandvoortse Courant gefeli-

punten opgebouwd.

moet verzorgen.

citeerd.

liezen.

Noordkop zou

ver-

Hierdoor werd deze

wedstrijd van eminent belang

bij

rust

van

31

vrije

vrij!

houden de ontwikkelingen
de gaten. Namens de

JD

£>9 Gemeente Zandvoort
AA
it2,

Postbus

Gemeen telijke publicatie week

ij

2,

Zandvc

2040

2010

-

De

2.

kiezer tekent daartoe het formulier dat

stem pas en

voorkomt op de

besluitenlijst

van de collegevergadering van week

week 16 door het college genomen

in

week 17 vastgesteld. De besluitenlijst

is

in

16

en de

besluiten zijn

te zien

in

de Centrale

bij

en op de website.

Balie

De

3.

i.v.m. feestdagen
is

het gemeentehuis gesloten:

-woensdag
donderdag

5

vijf

gemachtigde meegeven.

bij

volmacht of per

aan de stemming

wordt omgezet ineen kiezerspas.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan
vervangen. Als u gaat

stemmen moet u

gen. Als u zich niet kunt identificeren

en

brief

van het verzoek wordt de beslissing op de

gesteld, die daardoor

een niet langer dan

laten zien.

Het overdragen, van de

in

metdedagvande stemming.

Een volmacht dat

is

vijf jaar

bij

verlies niet

naast

worden

uw kiezerspas

ooi.

verlopen identiteitsbewijs overleg-

mag

u niet

stemmen.

volmachtbewijs omgezette stern-

Nadere inlichtingen worden verstrekt door Bureau verkiezin-

verleend door overdracht van de stempjs

kan, tot het uitbrengen van

een stem door de gemachtigde,

door de volmachtgever worden ingetrokken

mei Hemelvaartsdag

om

inwilliging

Deze kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het

6.

mei Nationale Bevrijdingsdag

13

Bij

stembureau
5.

-vrijdag 30 april Koninginnedag

toegestaan

stempas

over.

Tevens moet de kiezer een kopie van een niet langer dan

4.

pas, kan tot

-

een volmacht Devvi|;or-ge:e:t e

kiezer draagt de, aldus in

stem pas aan de gemachtigde

jaar verlopen identiteitsbewijs aan de

Gemeentehuis gesloten

Op onderstaande dagen

is

3.

de kaart door de gemachtigde medeonder-

laat

Vergadering college

De

verdere

gen, Swaluëstraat

2.

Zandvoort

Plaats:

Datum: 23

2010

april

-vrijdag 14 mei
-

maandag 24 mei

Een kiezer

(Pinksteren)

mag

meer dan

niet

De volmachtstem dient

Herdenking dinsdag 4 mei 2010
12.

2 (twee)

tegelijk

volmachten aannemen.

met de eigen stem

worden

te

N.

uurVerzetsmonument.Verzetsp

Begrotin gswijziging en

eln

algemene begraafplaats,

Tollens-

Nadere inlichtingen worden verstrekt door Bureau verkiezin-

Op grond van

gen, Swaluëstraat

liggen de begrotingswijzigingen van de

2.

op

Etidi: Ï7

19.00 uur Herdenkingsdienst
19.30 uur

stille

in

Meijer

uitgebracht.

00 uur Joods monument, Dr.J.G. Metzgerstraat

14.30

15.00 uur Oorlogsgraven

De burgemeester voornoemd,

de Protestantse Kerk

tocht naar herdenkingsmonument

Plaats:

in

de

Lin-

Zandvoort

Datum:

artikel 192,

tweede

lid,

n mei 2010 aan de gemeenteraad

van de Gemeentewet

agendapunten

ter vaststelling

die

worden

voorgelegd en die financiële consequenties tot gevolg hebben,

vanaf heden tot en met

23 april 2010

11

mei 2010 ter inzage

bij

de

balie

van

het gemeentehuis.

20.00 uur- 20.02

stilte

herdenkingsmonument

De burgemeester voornoemd,
Inzameling GFT rolemmers

Verkiezing Tweede

STEMMEN

BIJ

Kamer 2010

Op woensdag

de

bij

aanstaande verkiezing van de leden van deTweede Kamer der
Staten-Generaal op woensdag 9 juni 2010 een kiezer
bij

Tweede Kam er 2010
IN EEN

5

mei 2010 wordt er geen huishoudelijk afval

en GFT ingezameld

i.v.m

Bevrijdingsdag. Dit gebeurt op don-

derdag 6 mei 2010.

De burgemeester van Zandvoort maakt bekend dat het

staan

Verkiezing

STEMMEN

VOLMACHT

is

toege-

volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende

ANDERE GEMEENTE METEEN KIEZERSPAS

De burgemeester van Zandvoort maakt bekend dat het

de

aanstaande verkiezing van de leden van deTweede Kamer der
Staten-Generaal op woensdag 9 juni 2010 een kiezer
staan zijn/haar stem uitte brengen

bepalingen.

bij

in

is

toege-

een andere gemeente

Wijziging ophalen huisvuil

Op 30
haald.

april
In

wijk op

wordt

i.v.m.

Koninginnedag geen huisvuil opge-

plaats daarvan wordt het huisvuil van de betreffende

mei opgehaald.

3

binnen het gebied waarvoor de verkiezing geldt
A.
1.

MACHTIGING DOOR SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
Bij

Bureau verkiezingen van de gemeente

zijn

mulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften

Ingekomen vergunningenaanvragen

kosteloos for-

om

bij

Het verzoekschrift moet

uiterhjk

door de kiezer worden ingediend

gemeente, waar

hij/zij

op .voensoag 26 mei 2010,

bij

op dinsdag

de burgemeester van de

27 april

2010

als kiezer

is

geregistreerd.
3.

Degene

Bouw-, stoop- en redameaanvragen

op te treden, moet op dinsdag 27

april

2010

gemachtigde
als kiezer zijn

Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoe-

ker

is

toegestaan

stemming
5.

Bij

deel te

om met

een kiezerspas of per brief aan de

nemen.

gemachtigde

6.

Een volmachtgever

is

bevoegd de volmacht

niet

in

uiterlijk

hij/zij

op dinsdag

Het verzoek wordt
toegestaan

een ander

in

geregistreerd,

kiezer die

machtigen

in

om

gemeente

voor hem/haar te

RN.Ouarles

men

om

bij

de burgemeester van de

27 april 201 o als kiezer

bij

volmacht of per

brief

gei": eente,

pe eg iL"t'e:i ia
1

:s

niet ingewilligd, wan neer het

de verzoeker

aan de stemming

-

van het verzoek wordt de beslissing op de

MONDELINGE AANVRAAG
De

komen 20
-

Uffordlaan

ijk

27,

plaatsen twee kozijnen. Ingeko-

veranderen van het dak, ingekomen

Locatie

13,

gedeeltelijk

april 2010,

20io-iooLv.

vernieuwen dakkapel, inge-

Amsterdamse Waterleidingduinen terreingrens tus-

sen ingang De Oase en de Zandvoortselaan, vervangen

ingekomen 22

april 2010,

raster,

2010-101 Lv.

Bentveld:
-

-

kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de

.iterl

verk

;

o; 4

,,

li

ezhgen van

i

201c

:.-i

_;"e

"

p.-s ovei te

is

stem pas. doch

leggen

zijn/haar woonplaats waar

27 april 2010 als kiezer
2.

v.

16 april 2010, 20io-093l_v.

Brederodestraat

Zuidlaan

men
fi.

dezelfde

-

-Zeestraat 39, gedeelte

op woensdag 26 mei 2010, door de

mogen deelnemen.

4. Bij inwilliging

1.

is

moeten

kiezer worden ingediend

i

om

Het verzoekschrift, alsmede de stem pas (indien reeds ver-

strekt),

3.

kosteloos for-

zijn

mogen deelnemen.

te trekken

MACHTIGING DOOR OVERDRACHT VAN DE STEMPAS
De kiezer kan een andere

als kiezer

Zandvoort:

te

stem pis ;es:eld.; 'e daardoor wordt omgezet ineen kiezerspas.

ofzelfaan de stemming deel te nemen.

i.

AANVRAAG

Bureau verkiezingen van de gemeente

gemeente aan de stemming

te

inwilliging van het verzoek ontvangt de

een volmachtbevviis

B.

SCHRIFTELIJKE

Bij

mulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften

vaor

geregistreerd.
4.

i.

2.

die zich bereid heeft verklaard als

gelden de volgende be pal •gen

I.-aaib

volmacht
A.

2.

hij/zij

o\\

geregistreerd.

19 april 2010,

Zandvoortselaan

ingekomen

20io-og6Rviefase.
313, gedeeltelijk

19 april 2010,

vergroten van de woning,

2010-097RV

Let op.

De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen

liggen

bij

de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien

tij-

dens openingstijden Deze publicatie betekent niet dat u

uw

Gemeente Zandvoort
en zee, maar vooral dicht

vernieuwen bestaande paard enstalling, ingeko-

ïi.iiea..

op dinsdag

Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker

Dichtbij strand

51,

bij

mensen

Gemeente Zandvoort
bouwplannen kenbaar

zienswijze over deze aangevraagde

kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen

beroep gaan
recht,

vrijstelling

de rechtbank te Haarlem, afdeling Bestuurs-

bij

beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een schorsende

voornemen daartoe een zienswijze

werking wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank

verleend, kan tegen ons

kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van
vii:ste

dat

hng wu-rct afzo-^eNjk ge-ub icee'd Deze publicatie

dit

worden verleend dan

of vrijstelling

ning indienen
Een de 'ge f

zal

worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden

om

Ontwerpbesluit aanvraag kapvergunningen
Parnassialaan

te Bentveld, één eik,

21

bomen en

vrijdag 8.30

-

maandag

16.00 uur.

Melding of klacht?

voorlopige voorzie-

Bel

met de Centrale Meldlijn

(023) 574 02 oo, óf vul

website het digitale formulier

de president van de rechtbank te Haarlem.

ve'zoekschnft dient vergezeld te gaan van een

<

telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00,

t/m donderdag 8.30-17.00 uuren

gev?l vun

in

op de

óf stuur een brief naar de

klachtencoördinator.

voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Openingstijden Centrale Balie

Bouw-, stoop- en reclamevergu,

belemmert de ontwik-

heesters,

bij

om

In

kopie van het beroepschrift. Voor het indienen van een verzoek

bezwaar indienen.

keling van andere

een voorlopige voorziening heeft bepaald.

onverwijlde spoed kunt u een verzoek

betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen.

Mocht de vergunning

in

Centraal

Postbus 1621 2003 BR Haarlem Het indienen van een

van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden

Zandvoort:

geen herplantplicht,

-

A.J.van der

Moolenstraat

58,

\

Maandag t/m woensdag: 08.30

-

16.00

uur

Donderdag:

08.30

-

20.00

uur

Vrijdag:

08.30

-

12.30

uur

maar voor een

trwijderen asbesthoudend

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u

0,2010-0785

beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen

e.d.

asbesthoudend materiaal,

De

ongevraagde kapvergunning(en)

hie

ligt/liggen

tijdens

de Centrale 5a

bij

I

e ter ir.zag-

--.

U kunt

kenbaar maken

Postbus

2,

bij

het college van de

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de

Bezwaarsch riften

besluiten liggen

Zandvoortselaan 165 te Zandvoort,

boom indevoor-enzijtuin.reden

de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze

is

1

pijnboom en één

de verzenddatum van de vergunning. Indien het

schorst

het

Belanghebbenden

is

in

is

dit

de publicatiedatum. U

met vermelding van "bezwaar"

bovenhoek van uw

In

2,

die in een eerder stadium zienswijzen

bij

om

collegelid
u

doet

u via het centrale

aan waarover u het collegelid

dat u eerst naar een vakafdeling

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen

t <b;,?.\

Op zoek naar werk

de voorzieningenrechter

of aanbieden van vacature?

van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van

2003 BR Haarlem. Een

www.werkeninzandvoort.com.

dergelijk verzoek dient vergezeld te

is

werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch

een

gaan

Voor het vinden of aanbieden van banen

van een afschrift van het bezwaarschrift.

in

zijn

Vragen over een bouwplan?

de rechter-

2040 AA Zandvoort. Het bezwaar

geval van spoed kunt u een verzoek

Het kan

uw

beginsel niet de werking van het besluit waartegen

gericht.

voorlopige voorziening indienen

hebben ingediend, kunnen tegen bovenstaande besluiten

in

richt

aan het college van Burgemeester

brief

en Wethouders, Postbus

kastanjebomen, voor

met appartementen,

/I05g

maken met een

verwezen wordt.

is

bezwaarschrift

loof-

vervangende nieuwbouw,

Een afspraak

telefoonnummer. Daarbij geeft
wilt spreken.

making

5

herplantplicht, zaaknr: 2010

uur.

Collegelid spreken?

Belanghebbenden kunnen ge-

gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-

het plaatsen van een nieuw magazijn

Poststraat tussen 7-9 te Zandvoort,

open tussen 08.00 -18.00

durende een termijn van zes weken na bekendmaking een

geen vergunning betreft

zaaknr: 2010/1413

met

bij

inzien tijdens openingstijden.

Kapvergunningen verleend

-

Tollensstraat zijn dagelijks

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen

schrifte-

gemeente Zandvoort,

2040 AA Zandvoort.

Verzonden besluiten
-

Openingstijden begraafplaats

D-077S.

de;

open ingsti -en Belanghebbenden kunnen binnen een

termijnvan zes weken na publicatie hun zienswijzen
lijk

verzondei

in

Zandvoort

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand

en zee, maar vooral dicht

bij

mensen

HANDBAL
Onnodig verlies ZSC dames
De doelpunten

in

het duel tussen de ZSC-dames en Muiden waren afgelopen zondag

duur. Niet in de laatste plaats

omdat de verdediging van Muiden vaak goed

aanval van de gasten zich beperkte tot breaks. Nadat de rust

greep Muiden

5

minuten

met

3-4 de leiding. Lucia

v.d.

voordat ZSC via Charissa

Drift

bracht de stand echter

Koning de score kon openen.

weer

in

De eerste
viel

treffer

nog eens

later achter

minuten

Koning tilde ZSC na een kwarnaar een

Daarna

3-1

voorsprong.

kwam Muiden echter
nam kort voor rust

terug en

de

strafworpen van ZSC op het

houtwerken schoten van

lot. In

In

de

tweede

helft

Charissa Koning ZSC

gaf

opnieuw

de leiding, waarna Muiden

nog eens terug kwam,
Charissa

5-6.

Koning zorgde

echter voor 6-6. Vooral

de tweede

helft

Elly

von Stein troffen het zelfde

evenwicht, 4-4.

van Muiden

vijf

ZSC-keepster

Angela Schilpzand. Charissa

tier

sloot en

met 4-4 was aangebroken,

de tweede helft de onverdiende 7-8 overwinning.

in

Het duurde ruim

in

belandden

het laatste kwartier

Muiden ondanks goed
keeperswerk van Angela
liep

Schilpzand

uit

naar 6-8. Een

doelpunt van Laura Koning,

waardoor het

7-8 werd, kon

een onverdiende nederlaag
niet

voorkomen.

JS>

SOFTBAL
Softbaldames gaan prima van
Het dames softbalteam van ZSC

is

de competitie 2010

uit-

stekend begonnen. De eerste uitwedstrijd tegen Olympia

Haarlem

7

werd zeer ruim met 28-6 gewonnen. Ook

uit

tweede

duel, thuis tegen Flags 2,

honkslagen

5

even veel beurten. Dochter

het
der onder:

zij

sloeg 4 uit

25-9.

In

2 besliste

Nadat Flags

ning.

ZSC de

de allereerste

strijd al in

team van Tennisclub Zandvoort
Dekker Tennis

(TCZ)

Warmond

in

de derde overwinning op

tegen

gehaald

in

de

Hoofdklasse. Het tweede team echter, dat eveneens

in

de

2

rij

niet

Hoofdklasse uitkomt, moest diep buigen voor het vlaggenschip van Dekker Tennis dat naar

De Glee was gekomen.

5-7.

al

snel

twee runs

sterk was.

In

de 4e en laatste

inning werd de versprong

dan Stoop en liet haar bijkans alle hoeken van het
Bij de
heren kwam het eerste

de volgende

in

werd overgedaan. Na 3 ,/2
inning werd de eindstand

veld zien (3-6, 1-6).

van 25-9 bereikt. Wilma van

Zandvoortse punt. Kevin
Griekspoor was met 7-6 en

slagen tegen.

In

6-4 te sterk voor Matthew

cijfers lx

uit 4),

buigen voor de voormalige

Lafayette

top 100 speler van de we-

sloegen Laura Koning (4

Maura de Rendal de

uitgebouwd tot een 6-28

(5 uit 5)

overwinning. Sylvia Koper

uit 3)

begon met een

5-2

die slagbeurt

werd winnende werpsters
met 3X 3-slag, ox-wijd en 5
honkslagen tegen. Wilma van

Het herenteam van ZSC ver-

voor ZSC.

stelde daar nog

al

In

voorsprang

snel duidelijk dat

de

en Charissa Koning

(3

homeruns.

loor de uitwedstrijd tegen

Schoten

2 in

Haarlem met

17-7.

De nummer

Toen ookde beide

reld Melle van Gemerden.
De volgende dubbelspelen
werden eveneens een prooi

mixed dubbels met 2-6,1-6

voor Dekker Tennis die dus

Graaf

en 4-6, 6-4 en 6-7 (super

meteen

Puike prestatie Lions
laatste wedstrijd

in

de

van het seizoen een schitterende over-

met nog drie ploegen op de tweede
als

plaats en heeft dit jaar

enige van FAC gewonnen, een prestatie van formaat

de

De tweede dame,

won de

laat-

sets van Paula de

Man (6-4,3-6,3-6). De Duitse
kopman van Zandvoort,

dames

had het

Hilpert,

in

de tweede set nog moeilijk

grimmiger. Zandvoort werd
op een gegeven moment
zelfs op 12 achter gezet maar

toch gedecideerd meti-6 en

kwam

6-7.Sander Koning

toen vechtend boven.

Allengs werd de achterstand

ingelopen en

kwart

overigens.

aan

kind

Kuzmina,

twee

Marcus
De dames van The Lions hebben afgelopen zaterdag

weer

in

het vierde

kwamen onze dames

langszij

om

erookover-

heen te gaan.
Koper: "Met

nog 45 secon-

herendubbel was

4-6) en het

eveneensvoorZandvoort
3, i-6,

ste

winning op het Amsterdamse US behaald. US staat samen

1

had geen

16 jaar Gabriëlla v.d.

Lisa

-dames

dame van

Nederlands kampioen tot

Zandvoort, Cindy Burger,

(2-6, 1-6).

BASKETBAL

tweelingbroer
moest met 6-2 en 6-4

Pierot. Zijn

Scott

het slagperk

tegenover, zodat de 2e inning

werd

en

veel sterker en secuurder

Riemsdijk werd winnende

een 5-0 voorsprong. Olympia

partij uit in 5-7

Renate Stoop had niets

Mens. De Warmondse was

werpster met de

de Zandvoortse dames

bij

lukte

5-5

bij

haar bijna niets meer.Sentis

maakte de

in-

had

3-slag, 2X 4-wijd en 10 honk-

niet

Trik

vocht

2-4. Trik

te vertellen tegen Jolanda

in

innings nog eens dunnetjes

Haarlemse verdediging

kwam op

de ge-

wapenfeit dat

namen

Nadat

met 2-0 voor had gestaan,
en

punten binnen. Een

liefst 12

de eerste slagbeurt

grillig verloop.

terug maar

lijkmakende eerste slagbeurt

gescoord sloeg ZSC

In

de set was er een met een

zette Sentis een tandje

de tweede wedstrijd thuis

tegen Flags

Afgelopen weekend heeft het eerste gemengde zondag-

4.

waren de Zandvoortse

dames oppermachtig en wonnen met

team TC Zandvoort

Succesvol eerste

start

Riemsdijk sloeg

Terrydeed niet voor haar moein

met

4-6).

tiebreak 5-10)

de tas

in

(6-

mee
feit.

Onze 'plaatsgenoten' staan
hierdoor fier bovenaan met
2 punten verschil op de

nummer 2.

won met

bijna dezelfde cijfers van

Bob

overwinning te-

Komende zondag speelt
het eerste team vanaf
10.00 uur op tennis park De

Glee tegen het Haagse De
Metselaars, dat eveneens

maar won

Eric Reuijl

1-7

rug naar huis gingen.

naarZandvoort konden, was
de 0-8 overwinning een

bovenin de ranglijst te vin-

Team

den

2

Zo goed

team

als

het eerste

presteerde, zo slecht

is.

Het tweede team

gaat naar Amsterdam

om

te proberen van de reserves

Goeijen

(2-6, 6-7).Dide Beijer

ging het met het tweede.

van Amstelpark/Gold Star

en

Graaf moesten het

te winnen.

damesdubbel aan TCZ'ers

KopvrouwSuzanneTrikwas
niet opgewassen tegen

Burger/Kuzmina

Linda Sentis.VooM de twee-

10.00 uur.

V.d.

laten (2-6,

Ook daar be-

ginnen de wedstrijden

om

ZAALVOETBAL

den te gaan hadden wij een

68-64 voorsprong. Uitspelen

ZSC'04 loopt promotie mis

dus maar dat ging helaas
anders. Tessa de Boer

met nog
helemaal

8

kwam

seconde te spelen

vrij

onder het bord

Net

als

vorig jaar

mocht ZSC'04 weer

in

de tweede klasse

nacompetitie spelen. De zaalvoetballers dankten

dit

aan

te staa n en ging voor de score.

een periodetitel eerder

dit seizoen. In

de heenwedstrijd ver-

Helaas miste ze en daarom
kon US nog een aanval spelen.

Met nog

0,9

seconde te

gaan kreeg US nog twee

"We begonnen met een 3-2
we vorige week
OG speelden. Met

gasten uitlopen naar 10 pun-

met de

worpen waarvan zeer

zone zoals

ten voorsprong

ook tegen

26-36", herinnert een trotse

overwinning

coach Richard Koperzich.

glunderende coach

succes want

we konden met

rust:

vele breaks en de nodige in-

terceptiesgoed

bijblijven.

Het

tweede kwart ging het op het
laatst mis en

konden onze

die

tweede

helft

gingen de

beide teams wat harder spelen

en werd dewedstrijd wat

baar

is.

maar

in

de thuiswedstrijd wisten

de Zandvoorters goed terug te komen. Het

lot

was ZSC'04

dus", aldus

een

die na dit

meer beschik-

Lions zal naar een

nieuwe dames trainer/coach
opzoek moeten.

een enorme kans door voor

open doel over te schieten.
Toch

kwam Z5C04

afgelopen vrijdag echter minder gunstig gezind.
In de eerste wedstrijd werd
ZSC'04 n en tegen Wervershoof met 4-3 verslagen. De Zandvoortse ploeg
had echter goede hoop

kwamen

penalty's en daar had

i

deze nederlaag
wedstrijd

weg

in

te

de thuis-

kunnen

de

in

tweede helft ijzersterk terug.
De Zandvoortse ploeg wist
met 5-4 de wedstrijd te winnen. "Alleen toen

maan

raakschoten.Een schitterende

seizoen niet
In

vrije

loren ze van Wervershoof,

goed gevoel

de

niet

ik

poetsen. Aanvankelijk bleef

zo'n

ZSC'04 dicht in de buurt
van de bezoekende ploeg.
Wervershoof wist in het begin steeds op voorsprong te
komen. Bij de tussenstand

coach Marcel Paap na afloop.

van

de wonden gaan

2-3

miste Mitchell Post

bij",

aldus

Het gevoel bleek te kloppen.

Omdat

Nigel Berg de cruci-

ale strafschop miste,

won

Wervershoof en kon ZSC'04
likken.

nummer

Zandvoortse Courant

VOETBAL-ZATERDAG
Beide zaterdagelftallen
Het eerste zaterdagelftal van SV Zandvoort heeft een
plaats

in

de nacompetitie voor promotie naar de ie klasse

afgedwongen. Door de 3-0 thuiszege op Voorland kregen
onze plaatsgenoten de derde periodetitel

worpen. Beide

in

de schoot ge-

van de zaterdagtak, de

selectie-elftallen

(!),

Snakkend naar einde

nacompetitie

in

dienst resoluut op reageerde,

strijd

waren meer

corner kon Patrick Koper het

dan

regel

Het kon dan ook niet

ven dat

er kaarten

vallen en die

kwamen

toeval.

op

slot gooide. Uit

een

uitblij-

kleinood nog net aanraken

gingen

om de Amsterdamse doelman

er ook.

voor de tweede keer te passeren.

ele actie

mogen nu proberen om een pro-

motie af te dwingen.

2 di-

recte rode kaarten en een rode

van

Vennep.

die duidelijk

maakte dat

overwinning had.

Omdat kampioen CSW twee

minuten kon

linker-

periodetitels heeft,

deieen de

mag Zandvoort

nu van die

3e,

titel in

het leer panklaar op het hoofd

bruik
titie

Daarna

wist.

mee

kwam

er een

periode waarin Zandvoort

wat

het

Met

moeilijker had.

name de

laatst

van de competitie, was

zeker niet naarZandvoort ge-

komen om

zich gewillig naar

deslachtbanktelaten voeren,
Zandvoort had

in

de wedstrijd

lijk

ietwat fortuin-

van de hoofdstedelingen

gewonnen

(1-3)

snelheid van de

de

laatste periode ge-

promotie naar de
te dwingen.

De

ie klasse af

wed-

laatste

strijdvan het regulier seizoen
is

komende zaterdag om

uur

uit

14.30

tegen Kennemerland,

week met

was de
woorden

Voorland werd een probleem.

Amstelveen won.

die Paap gebruikte na af-

van de beide heren en hun

Overige uitslagen 2e klasse

derlijk.

0-1

in

Het

loop.

- Overbos: 5-0;

HBOK

ploeggenoten niet op scherp,

A:

Monnickendam - HCSC:

4-1

Meer

op een voorsprong gekomen.

(HC5C degradeert) Cast ricum

Het duurde tot de 75e minuut

-Marken:

waar een goede

voordat Zandvoort de wed-

6-4.

arbiter van

dat

klaar",

strekking van de

dat vorige

anderswaren zenogvoorrust

uit.

"Bijna

beide vleugelaanvallers van

en ze waren

op wraak

1-1

en

ZOB-CSW:

niet

is

verwon-

Zandvoort heeft van

plek! Eerlijkheidshalve

nationale selectie van de Badmintonbond voor het talen-

Meestal speelt ze tegen meer

ook gezegd worden dat het

team

U13. Dit

team

is

een voorbode voor de Ui^'s waarmee

ervaren leeftijdsgenoten

maar

dat schrikt haar zeker niet

af.

de bond denkt te gaan scoren. Nederland moet namelijk
hard werken

om de

achterstand, die

is

opgelopen ten op-

zichte van andere nationale teams, in te lopen en selec-

teert dus

al

uit

bij

Ug

de jongens vele en
is

dan

bij

echter niet de enige

de meisjes. Wessel heeft het

het gezin Van der Aar die

dus een stuk moeilijker dan

met

vroeg.

aantal jeugdspelers dat
speelt,

vele malen groter

Imke

is

slechts drie

gewonnen en

heeft een doelsaldo van -82.

het badmintonvirusis be-

de tweeling Bregje

en Wessel

weg

(9),

weten nu

al

de

naar de Haarlemse bad-

mintonhal te vinden. Bregje

wordt nu
i

genoemd.
laten zien

toernooien

om

vrolijk

van

jaar

is

Imke de

jongste van het team en

als

eerstejaars uitgenodigd. Voor

team uit
tweedejaars spelers. Imke
de

rest bestaat het

scoort bijna

in alle

toernooi-

de Ug

Dit heeft ze

ook

bij

Junior Master-

in

Amersfoort en

injoeg.

handen dus.

Zandvoort, met een aantal

veteranen

in

de gelederen,

had lange

tijd

DIOS van het

scoren afweten te houden.

Algemene ultvaartbeg

zijn ze,

en

in

en

zijn

werd

het dubbel.

De

mixpartij-

een leuk verhaal want

er

zesamen met haar
In

Amersfoort

nog een 2e plaats ge-

haald maar

in

Amstelveen

werd het toch echt de

ie

in

met name

de dubbels, regelmatig te

Zo werd Wessel, samen met
zijn

maatje Denzell (zoon

van Nederlands kampioen

mei

zijn

in

de

Amersfoort. Eind

de Nederlands Jeugd

Kampioenschappen. Maar
afwachten of er weer bekers

mee
men

hoofd hard de Zandvoortse

met

'ti

naar huis worden geno-

voor de prijzen kast

bij

de

Wlllemse

:trat efcantaci''

r.

lege

WC

D:

- HYS:

3-3.

DSOV DIO-THB:

3-3;

Geel Wit: o-oen

Water loo was

vrij.

Auto

Groenestein& Schouten
Fin.

diensten

Haar
KellmidorB.V

Strijder

Autobedrijf KarlWIo

Laurel&Hardy

BarDancIngFAME

Medina Woninginrichters

BeachClubTien

Motorrijschool

Bertram&i Brood

P.

BloemslerkunstJef&f- enkBluijs

Boom

Strandpaviljoen

Café Koper
Café

Oomstee

Censeenvan Ungen

1

RicheaanZee
Life

Sunparks Zandvoort
Thalassa Strandpaviljoen 18

Circus Zandvoort

Uitvaartcentrum Haarlem

Club Nautlque

Van Aacken Glaszettersbedrijf

Dakcentra Ie

VanderValk&Swart

DeVlerGeboden/PIrlp

Notarissen
V.o.f

familie Van der Aar, die onder-

Dor5manAssurantiën

Woonkado

tussen

FAR

begint te puilen!

Goede

van Kleeft

Radio Stiphout

Seven For

Dierenarts Dekker

uit

Opnieuw

Overige uitslagen 5e klasse

leiding

Zandvoort

een leeftijdsklasse hoger en

sterk voor de opponenten.

Masters

de singel

met het

dichtbij het leer

touwen

geval.

ADVERTEERDERS

Joris Soerland), ie tijdens

in

Ook

afgelopen zondag was dat

weer het

ook regelmatig toernooien

in

Boom

terug en leek op een

iets

met nog drie minuten op de
klok, de Vennepse spits van

Ad

ook daar

nog

gelijkspel af te stevenen. Tot,

Overigens speelt de tweeling

nooien werd ze ie

broertje Wessel.
13

nummer

bij

uitein-

Zandvoort deed door een
doelpunt van Ferry

verzachtende omstandig-

zijn zusje.

Amstelveen. Tijdens deze toer-

die speelt

Met haar

de

zelfs al

van Nederland

hij

buigen voor de da-

te worden. Natuurlijk zijn er

smet. Haar jongere zusje en
broertje,

zeep geholpen.

dendrang van de bezoekers.

ders geen rekening mee.

moet

en die ze speelt zeer hoog.

om

delijk

heden aan te voeren maar

één familie

in

geselecteerd voor de

(13) is

uitblinkende Zandvoortse
goalie

Toch moest ook

negentien wedstrijden er

daar houden de tegenstan-

Drie jeugdige badmintontalenten

Levensgrote kansen voor de

Ven nepers werden dooreen

de tot nu toe gespeelde

Niet bepaald

BADMINTON
Plaatsgenoot Imke van der Aar

tijd

overwinning terug naar Nieuw

ma ken. Via de nacompe-

dan stevige overtredingen,

duidelijk

1-2

magZandvoort proberen

Gelukkig stonden de viziers

Amsterdam

bejubelde

luid

Zandvoort recht op een

van topscorer Mich el de Haan
leggen die er wel raad

in

minuten voor

al-

leen

kaart.

Al na 10

na

Paap

een net niet slaapverdrie

zij

alsnog met lege handen te staan. Tegenstander DIOS ging

met een

kaart door twee keer een gele

verdediger Stein Stobbelaar

nummer twee

slikken. In

wekkende wedstrijd kwamen

individu-

Overliet algemeen had Zand-

voort het beste van het spel.

Voorland, de

spelers van zondagcoach Marcel

een nederlaag moeten

Max Aardewerk

De 3-0 was een

Uiteindelijk bleef de teller

voor Voorland staan op

Opnieuw hebben de

re-

serves hebben de eerste periodetitel gepakt en gaan voor

de reserve hoofdklasse

29 april 2010
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Dlscovery

Dreams& Daytlme
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Jhr. P.N.

Quarles van Uffordlaan 2

2042 PR Zandvoort

Tel:

023

5715715
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-
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Adres

Vraagprijs

De Schelp

81

VERKOCHT

Jacvan Heemskerckstraat

11

€

337.500,-

De Favaugeplein

21/18

€

Hogeweg

26

€

339.000,-

57/20

2/37

€

349.000,-

137.500,-

55/20

VERKOCHT
VERKOCHT

Van

Burg. van Alphenstraat

22/23

€

349.000,-

De Favaugeplein

21/5

€

175.000,-

Oranjestraat

12/4

€

349.000,-

Spoorbuurtstraat

10

€

189.000,-

Frans Zwaanstraat

24

€

349.000,-

Westerstraat

Burg. van Alphenstraat

Speijkstraat

Hogeweg

8/3

€

198.000,-

9

€

359.000,-

Potgieterstraat

30

€

205.000,-

Swaluestraat

31B

€

375.000,-

L'Amistraat

2

VERKOCHT

Van

Speijkstraat

2/45

€

375.000,-

Jacvan Heemskerckstraat

17

€

210.000,-

Van

Speijkstraat

25

Trompstraat

13/1

€

219.000,-

Hogeweg

30A-7

41

€

219.000,-

Wilhelminaweg

42

Tjerk Hiddesstraat

4

VERKOCHT

Orchideeënlaan, Heemstede

2

VERKOCHT
€ 390.000,- v.o.n.
€ 395.000,VERKOCHT

4/6

€

220.000,-

Kostverlorenstraat

116

€

425.000,-

Karel Doormanstraat

10/5

€

224.000,-

Oosterparkstraat

26

€

439.000,-

Van Galenstraat

216

VERKOCHT

Hogeweg

30A6

€

439.000,-v.o.n.

Burg. van Fenemaplein

19/13

€

225.000,-

Dr.

22

€

450.000,-

Dr.

J.

G Mezgerstraat

Pretoriaplein,

Haarlem

1

'"

1

Kuyperstraat

13/4

€

225.000,-

Prinsenhofstraat

5B

€

465.000,-

Vogelenzangseweg, Vogelenzang

372/d

€

235.000,-

Celsiusstraat

195

€

475.000,-

Tjerk Hiddesstraat

4/2

Mr. Troelstrastraat

48

€

489.000,-

Burg. van Fenemaplein

Trompstraat

5/2

VERKOCHT
€

237.500,-

Dr.

J.

G Mezgerstraat

Thorbeckestraat

70

€

239.000,-

Dr. J.G.

Trompstraat

5/7

€

239.000,-

Burg. Engelbertsstraat

Koninginneweg

9rd

€

239.000,-

Max

Tjerk Hiddesstraat

4/1

€

244.500,-

Dr de Visserstraat

Zandvoortselaan

Mezgerstraat

Euwestraat

133

€

24

Wilhelminaweg

oprit,

gerenoveerde vrijstaande

{bouwjaar 1935) met

villa

garage en diverse sfeervolle vertrekken.
-kamer, woonkeuken,

waskamer

•

Woonkamer,

•

3 ruime slaapkamers, design badkamer

•

Multifunctionele ruimte (ca.

t.v.

54m 2

op 2

)

de

Nagenoeg

Gebruiksoppervlakte

•

Perceeloppervlakte

volledig

verbouwd/gerenoveerd
ca,

21 5

472m 2

,

ca.

15
3

€

529.000,-

Vraagprijs:

^^__ _

fe^

€ 895.000,-

y^

^-JfflAi

6/6

€

249.000,-

12

€

549.000,-

8

€

250.000,-

Swaluestraat

11

€

575.000,-

VERKOCHT

Witteveld

66

VERKOCHT

€

265.000,-

Zeestraat

60F

€

619.000,-

,

Swaluestraat

29A

€

269.000,-

Grote Krocht

14

€

619.000,-

'

8/2

€

269.000,-

Stationsplein

15/16

€

649.000,-

1

VERKOCHT

Boulevard Barnaart

16

€

695.000,-

Trompstraat

17/2

£

269.000,-

Zandvoortselaan

140

€

750.000,-

Van Lennepweg

143

€

274.500,-

Kostverlorenstraat

45

€

769.000,-

Burg. van Alphenstraat

61/36

€

275.000,-

Haarlemmerstraat

41

€

795.000,-

Stationsplein

15/12

Zandvoortselaan

43

€

798.000,-

Zandvoortselaan

113

€

879.000,-

Kostverlorenstraat 116

Wilhelminaweg

1

€

895.000,-

Verscholen

Kostverlorenstraat

94

Lisse

Sara Roosstraat
Burg. van Alphenstraat

11

VERKOCHT
VERKOCHT ONDER VOORBEHOU D

52

€

284.000,-

61/37

€

289.000,-

€

1998

798m 3

20

Tulpenstraat,

in

m2

inhoud

28

Haarlem

etage,

geschikt voor extra slaapkamers of kantoorruimte
•
•

Verzetsplein

De Ruyterstraat

995.000,-

j^^^^ESgïr'

'

'llïnl
WLïl
-f-

wmÊ
ml_

van

3*
[

-

r

twSBPJT i **
*•-. -^^n

ca.

in

GO meter, staat

dit

prachtige vrijstaande

voormalige koetshuis daterend

uit

de 20-er

jaren.

6111

€

299.000,-

Mr. Troelstrastraat

23

€

300.000,-

Kostverlorenstraat

11/11

€

309.000,-

Zonnebloemlaan, Aerdenhout

1

•

3

15/5

€

309.000,-

Frans Zwaanstraat

74

€

1.250.000,-

•

Luxe badkamer met o.a. ligbad en douchegedeelte

•

ir.

E.J.J.

Kuindersstraat

Max

Euwestraat

20
98

€1.095.000,€1.175.000,VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

118

VERKOCHT

Hogeweg

92

€

1.295.000,-

Paradijsweg

8

€

Boulevard Paulus Loot

93

€

1.495.000,-

Marisstraat

41

VERKOCHT

Boulevard Paulus Loot

65

€

1.495.000,-

Vondellaan

30/3

€

329.000,-

Brederodestraat

109

€

1.995.000,-

155

€

329.000,-

Saxenrodeweg,

Van Lennepweg

Bentveld

324.000,-

•

Hl

het groen en te bereiken via de oprit

Val ken burgerplein, Heemstede

Stationsplein

s

het groene hart van Zandvoort gelegen zeer charmante en

Sara Roosstraat

Van Loghemstraat,

9
\l_.

1

Gasthuisplein

De Ruyterstraat

11

r

'^B

,> J

\

490.000,-

VERKOCHT
VERKOCHT
€ 499.000,-

70

<T.

iV"

Br? f
In

-PS
£5?

^~"r-^*ï%I

stijlvol

Burg. van Fenemaplein

^3fl

*^-NÉit J

'

Vraagprijs

(verjkoop, (ver)huur, beheer, tdxatie

^ /
^
*#V^5|0y^

Ons woningaanbod:
Adres

L-vormige woonkamer, luxe open keuken

v.v.

inbouwapparatuur

slaapo^cs, wek/was kamer

Tuin

met sproeisysteem en

•

Fraaie originele details

•

Woonoppervlakte

Vraagprijs:

ca.

120

vrijstaand houten chalet

m7

,

perceel oppervlakte

€ 425.000,-

235

m3

jS*

6 e jaargang

•

week 18

©Zandvoortse

6 mei 2010
Het wekelijkse nieuwsblad

Courant

voor Zandvoort en Bentveld

www.zandvoortsecourant.nl

OLITIEK
Even voorstellen:

de nieuwe
wethouder

Zandvoort herdenkt
Actie

week

IS:

•

Donker Oerbrood

€ 2,50

•

Lijnzaadstokbrood

€

•

Zonnekorn

€2,50

•

Aardbeienschelpje

1,95

De 4 mei herdenkingen
lopen. Opmerkelijk

was dan

ling

4 voor

€

S 35

Slap aak eens binnen voor een

Zandvoort
er

vorig jaar. Zowel

zijn zeer stijlvol ver-

opnieuw meer belangstelbij

de plechtigheid

bij

het

Nieuwe dorpsomroeper

in stijl
gezelschap, onder wie de

burgemeester en

zijn

monument

als bij

de herdenking

bij

het nationaal

monument, op de hoek van de Van Lennepweg en de
naeusstraat, waren
veel schooljeugd.

vrouw

en het 4 mei comité, legden
kransen en bloemen

Joods

lekker belegd broodje mei een

van onze heerlijke ambachtelijke
salades en een lekker kopje kolfie

in

was dat

verzetsbeeld en een

bij

Voor de overname van het dorpsomroepers stokje, de
klink,

hadden

zich vier

Zandvoortse mannen aangemeld:

Ype Brune, Marcel Meijer, Gerard Kuijper en Nanning de

het

vijftal

Wit.

moesten

Zij

in

twee roepen van ieder twee minuten
van de jury bestaande

Lin-

graven op de begraafplaats

zich bewijzen ten overstaan

meer belangstellenden waaronder

waaronder het graf van de
onbekende soldaat en de

burgemeester Niek Meijer, wethouder Gert Toonen en

Met name

dat laatste

zeer verheu-

is

uit

dorpsomroeper Klaas Koper.

vredesnaald aan het begin
gend,

zij

moeten

later

de herinnering weer doorgeven.

van de begraafplaats.

Verzetsmonument
Even voor 20.00 uur
veerde de

stille

tocht

arri-

bij

het

verzetsmonument op de
hoekvan deVan Lennepweg/
Linnaeusstraatwaareen gro-

was verzameld.
Ook hierwas weer meer be-

te menigte

langstelling dan vorig jaar.

MOEDERDAG-ACTIE!!!!
Bij aankoop van een
(zonne)bril voor moeder

De gebruikelijke
stilte

brilkettingof een

leder jaar

wordt de belang-

de zielenrust van de

om-

stelling voor de

king
OI3-57IH74

bij

het joods

herden-

monu-

ment op de hoek van de

dr.

Mezgerstraat groter. Was
er vijfjaar geleden

ES3EEESSB
Maar

liefst

14 lintjes
uitgereikt

nog een

gebrachte joden

nu waren naar schatting 125

door de rabbijn van de joodse

in

was

de aanbieding?'

de con-

centratiekampen, legden de

minuten

rabbijn,

hij

omroepers concours

legden de burgemeester en

gemeente Haarlem voor

7 mei gaat onze

eega een krans namens

de gemeente Zandvoort,

meiherdenking
er extra stil ge-

lerlei organisaties. Ook nu
weer werd het Wilhelmus
gezongen en declameerde
mevrouw Stokman een gedicht. Na het gebruikelijke

monument op

de plechtigheid rond 20.50

de oorlogsgraven

plaats en het

het Verzetsplein. Een klein

défilé langs het

uur ten einde.

®

te

Hij

hoopt

dit jaar

op Koninginnedag een proeve van
leggen.

bekwaamheid
In

in

de
be-

langrijke zaken over Zandv-

regie van de

com-

een toch wel

lange beraadslaging van de

werd Gerard Kuijpertot

municatiedeskundige van

jury,

de gemeente, Claudia Plan-

winnaar uitgeroepen. Na het

tinga, en de coaching van

afscheid van Koper zal

Koper werden de vier kan-

Zandvoort gaan vertegen-

didaten klaargestoomd

om

hij

woordigen.

Volgende week is het gemeentehuis
op donderdag en vrijdag gesloten
Hemelvaartsdag

Gemeenle Zandvoort

www.clubnautique.nl

zichzelf aan het

publiek voorstellen en

Uiteindelijk, na

Onder

af te

hun eerste roep

moesten ze

tweede roep een aantal

oort naar voren brengen.

i.v.m.

keuken open!

Voor reserveringen bel 023 57 157 07

onze

worden en vindt het

80

genoeg.

4.

in

komende maand

al-

op de algemene begraaf-

bij

zou geven.

gevolgd door een delegatie

vertegenwoordigers van

monument
door de aanwezigen, kwam

staan

na het Stads- en dorps-

badplaats,

september, er de brui aan

van de Nicolaasschool en

Algemene begraafplaats
Omdat het dit jaar weer een
speciale

zijn

vrouw,

zijn

andere instanties een krans.

was, werd

Koper had aangegeven dat

door een trompetter van de

de wet houders en

burgemeesteren
de

Club Nautique
'Het oranje lint

in

handjevol belangstellenden,

mensen om 12.00 uur bijeengekomen om de herdenking
bij te wonen. Na een toespraak van burgemeester
Niek Meijer en het bidden

zeker

2

precies 20.00 uur,

Haarlemse Damiateband,

zichtbaar beter!

I.:

om

waren werkelijk oorverdovend. Na de 'Last Post'

nu naar keuze een luxe
kinderzonnebril kadoü!
5EA OPTIEK,

al

FAMILIEBERICHTEN
Het

IN

kruisje dat ik bij mij draag

Hierbij delen wij u mede, dat

na

MEMORIAM

<

herinnert mij er telkens aan

dat ik

als christen

leven wil
allerliefste

en op Gods

al zijn

hef de, welke

hij

gegeven, delen wij u

mijn lieve

op

weg

zijn eigen

mede

dat

is

moeder, schoonmoedei

wil gaan.

maar dankbaar voor

Verdrietig over het verhes,

J.B.

van Honschooten — Verwer

Ivar Steen

manier heelt

ingeslapen

man

30

9 oktober 1921

april

1 jaar uit mijn leven,
geen moment uit mijn gedachten!
Ik mis je. Ik hou van je.

2010

Mattheus Johannes Kuyper
Wo erden,

YVendy

Z andvo ort,
30 april 2010

24 februari 1928

Srephanie en Phylic

Ivar Steen
Jon en Pascal

België:

Kuyper - Vermeulen

Willa

En verdere far
Ir.

Friedhoffplem 18

/

Lieve papa

10

papa blijft je papa,
zo eigen en vertrouwd.
hem niet graag missen,
omdat je van hem houdt!

Je

2042 BP Zandvoort

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
De

crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Herinner wij,

maar

niet in

sombere Hngen.

Herinner mij
hoe

ik

was

in stralende zon,

toen ik alles

nog kon.

S
Omdat

Je wilt

u voor kwaliteit kiest!
Regelen en uitvoeren van de uitvaart

Verzorging van overledene

We missen je

Begeleiding voor nabestaan den

Je kanjers,

en houden van

je.

Persoonlijke aandacht

voor

U

en

Uw

dierbare

Kelly en

Danny

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Met een hart vol verdriet, en dankbaar voor alle
van hem hebben ontvangen, geven
u kennis dat, in zijn eigen vertrouwde

10

mei 2009

10

mei 2010

Evert H. Schweitzer

liefde die wij

sr/jiVoiii'

Hans Wobma

t';

wij

orngeving,

is

overleden mijn lieve man,
Als tranen een trap

onze zorgzame vader en opa

uzz
Bob de Vries
29 april 2010

11 juli 1943

de Vries

-

Z AND" P-C

)

EZ

Sinds 1992

uw
Magda

kunnen bouwen

en herinneringen een brug
allen naar boven
en haalden je heel snel weer terug

Dan klommen we met zijn

s

U I rVAATi rzoR V.C EXTirJM

uitvaartondernemer in Zandvoort.

Pap,

we missen je verschrikkelijk
& Ellen & Marley

Jeroen

Smouter

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort
Daphne, Francesco en
Dylan

2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.

Tollensstraat 67,

www.nzn-nederland.nl

Willy Bijster-Halderman

Dennis
•«?

Chico

Uitvaartcentrum Haarlem

KW

Parklaan 36, 2011
Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.

Zo

ver,

zó ver

van mij vandaan
ai in

een ander weten

en toch, en toch

Onze dank gaat uit naar dr. Hermans en de Thuiszorg
voor de ondersteuning en goede verzorging.

-nhaarlem.nl

heb

ik je bij

crematieplechtigheid heeft in besloten

kring plaatsgevonden.

me

diep in mij

-meer dan

De

ik

kan zeggen-

ben je zó dichtbij
je

zusje Margriet

nummer

Zandvoortse Courant

DANKBETUIGINGEN
Uw

Bevrijdingsdag
De herdenkingsbijeenkomst
goede plaats

om met

de Protestantse kerk

in

is

een

elkaar degene te gedenken die hun

Met samenzang werd de her-

leven gaven voor de vrijheid.

vervolgde het koor met het

bekende

lied

'Waar de blanke

top der duinen', wat menigeen zachtjes meezong.

Atie Wessendorp-Hofman

denking geopend met het

Daarna declameerden
is

lied:

Heer, herinner

2 leerlingen

Udenamen.

van de Nicolaasschool

een enorme steun geweest, waarvoor ik u mijn

In zijn

met deze dagen. Omdat mijn

al-

de zwarte periode van

in

Nederland maar ook nu zijner

allen

lieve

Eistorante

Stokman

werd de

van

korte

indrukwekkende Yerusalaim

I

de tobbe. En

woonden

5amen met opa en opoe die,
vanwege de oorlogssituatie,
ook bij ons woonden. Totaal
zeven personen. Klein maar
gezellig. Eten was schaars
maar dankzij een broer van
mijn moeder kregen we wat

stille

tocht naar het nationaal

CantatoriAllegri, onderleiding

en ook na de toespraak van

herdenkingsmonument, hoek

burgemeester Niek Meijer

Linnauesstraat.

een

in

extra toegeschoven. Hij ging,

met mijn

Vossenjacht weer werelds

vader, regelmatig

"de boer op". Eten kopen of
spullen ruilen vooreten. Echte

Baas, Richard en: Berkhout, Liesbeth Annet.

De vossenjacht

Munten aar, Sven

Feestdagen Zandvoort op Bevrijdingsdag werd georgani-

en:

Korstanije, Michiel

van derVeen,Charissa Veronique.

Sebastiaanen:HutaGalung,TalithaEwi.
seerd,

die door

was voor de

de stichting Viering Nationale

kleinere Zandvoortertjes

weer werelds.

De jacht voerde door het

hele

centrum van Zandvoort. Bij de
van de vossenjacht, op

finish

het Kerkplein, werden de kin-

De vossen, leden van het comité en Wim

Huwelijk:
de Nieuwe, Robert en: van de Wetering,

Hildering,

waren

allemaal verkleed als figuren van de beroemde Amerikaan-

Ma riska.

jaar.

Johanna Hendrika,oud

Middags waren de senioren

De

Krocht, waar de

werd geor-

rijst

om

wat

de komische

zijn

altijd

leerje

mijn hoofd

in

hadden een baal

gekregen. Maar er zaten
kleine,

zwarte torretjes

we

"Laten

het zeven",

zei

mijn pa. Zo gezegd zogedaan.

Het was een gedoe van je-

Schrama herken bare deuntjes

welste! Toen sprak opa de ge-

het verleden en heden die

denkwaardige woorden: "We

uit volle borst

in

werden mee-

malen de

rijst

en

maken

er

meel van. Die enkele torretjes

maken

Zandvoort!

VIEREN
5"

in.

We

Tussen de bingoron-

gezongen. Opnieuw een feest

i

duidelijk

den doorspeelde pianist Hein

voor en

^ ME

nog

gegrift.

van De Krocht had pleziervoor

leider.

CARTOON

moeten

dat vanzelf. Eén verhaal staat

in

opmerkingen van de bingo-

10

mijn generatie! Als je
zuinig hebt

uit

.'

rnoeilijkvoedsel

ik

welkom

twee, vooral

HERDEKKEN

werd

omgesprongen. Nog

van Zandvoortweervan harte

ganiseerd. Een volle grote zaal

week op pagina

er

de oorlog ook zuinig met

steeds kan

traditionele bingo

8 7 j a a r.

60 jaar.

De kerkdiensten
staan deze

in

eten

weggooien. Waarschijnlijk
herkenbaar voor mensen van

WijnandaTheodora,oud 83 jaar.

Bosch, Filippus Antonie, oud

Maar

nooit gekend.

deren opgewacht door een

's

Freriks, Alida

honger hebben we gelukkig

springkussen.

se striptekenaar Walt Disney.
:

van Dam,RudolphArnoldu5, oud 63
Ra ave geb. Moos,

als kind in

mensen gebruik van het

Onder begelei-

Ondertrouwd:

Kooijman geb.

gingje

dat was dat. Verder maakten

badhuis. Wij

van Jan Peter Versteege, het

24 APRIL- 29 APRIL 2010

Overleden

een douche. Eén keerperweek

woninkje achter het badhuis.

de grote groep zich op voor de

Vervolgens zong het koor

sen beschikten vroeger over

veel

het gezamenlijk zingen van

heer H. van Amerongen stelde

Andrea

blij-

bijeenkomst afgesloten met

het Wilhelmus.

BURGERLIJKE STAND

Zandvoort

in

onderons: maar weinig men-

T.

'staakt het vuren'

ding van het orgelspel van de

Familie Ceyran,

gevestigd) konden we, nee,

Wat

bijaandevrijne d van

u

van mevrouw

Nel Benschop,

Ceyran

Ilyas

is

moesten we

heid, veiligheid en vrede.

met

man,

het

in

Badhuis (waar nu het Kruidvat

ven wonen. Voor de jongeren

een ander?" Na de declama-

voor de steun, bloemen,

vader badmeester was

vrij-

tie

na het overlijden van onze
dierbare vader en opa

in

aan die tijd den ken. Vooral

angst en snakken naar

draagt

danken wij u

kaarten en persoonlijke reacties die wij ontvingen

alweer

is

ik,voori94.o geboren, al-

meester ondermeer: "Niet

groepen mensen die leven

Zandvoort, april 2010

moet
tijd

opdewereld nog steeds grote

C.C. Wessendorp

Bevrijdingsdag. Het

zó lang geleden: 65 jaar. Toch

toespraak stelde de burge-

leen

hun zelfgemaakte gedichten.

oprechte dank betuig.

Hierbij
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Een ieder heeft recht op vrede

medeleven, ons betoond na
het heengaan van mijn dierbare moeder en beste
vriendin door dik en dun,
hartelijke blijk van

niks uit."

Zo gezegd zo

gedaan. Het rijstemeel werd

MÉ

gebruikt

Open dag KNRM

I

om

brood te bakken.

En ook pulpkoek.

Wat

dat

is?

Het leek op appeltaart. Al leen

De KNRM organiseert komende zaterdag weer haar
lijkse

open dag. Tijdens

die

jaar-

open dag kunnen belangstel-

misschien wel een zee met

bestond de vulling

wat deining durven

geperste moes van de suiker-

te door-

staan, bestaat de mogelijk-

lenden

alle

informatie krijgen die

zij

willen

hebben over het

Nederlandse reddingswezen.
de loods aan deThorbecke-

worden de

films vertoond en

hele dag

om

is

er infor-

een tochtje rnet de

erg lekker! Ach, hon-

ger maakt rauwe bo-

heid

matie te verkrijgen over de

moet

reddingsmaatschappij. Voor

st rand, na

degene

joen

die het willen, en

uit

zich

mee

te

maken. U

dan melden op het
bij

het strand pavil-

Wander&

Karin.

het

zoet en (toen)

Zandvoortse 'redboot'Annie
Poulisse

In

straat

biet. Heerlijk

nen zoet. Dat was

in

c
g
Sf

En

m

nog steeds

-j£

ondanks de torretjes!!

~

de oorlog zeker
Ik? Ik leef

zo.

1

.

BEACHCLUB7

BEACH CLUB

HUGOOS

OUT

PAR

:

restaurant

-

TIEN

café

BY CHRIS KUIN

Deze week Keuzemenu
Check de website voor de

Naast onze a la carte kaart
driegangen menu voor € 29,50

kaart.

Aspergesoep
Reserveren gewenst: 023-571 71 70

*#*

www.far-out.tv

Hollandse asperges met beenham,
gekookt ei, gekookte aardappels
en Hollandaise saus

Mango

«a,™.

Eed:st:-aat 14,

Geopend van

un.

2D42JE Zandvoort
9.00 tot 22.00

uur

en de daghap

a

€

3

ijs

gangen Moederdag menu:
Tartaar van rauwe zalm

Let op: Wij bezorgen gratis!
7,—

kinderen

«**

Wij bezorgen voor ieder wat wils, zoals broodjes, saté,
spareribs, diverse visgerechten of een uitgebreid diner.
U kunt het zo gek niet bedenken!

€ 17,50
€ 7,50

volwassenen

Hollandse asperges met huisgerookte zalm,
gekookt ei, gekookte aardappels
en Hollandaise saus

Geen zin om te kokkerellen? Gewoon Haroauno even bellen!

Ook de seniorenmenu's a €

Moederdag brunch:

of

HAROCflffiO

B,„„„i,

moeder met een
Moederdag brunch of diner
Verras

Dinsdag gesloten
10,—

met

Zeestraat 36
2042 LC Zandvoort
023-5736680

Bel: 5712102
kijk voor meer info:
WWW.harocamo.nl

kerrie

mayonaise

en een (eetbaar) boeketje

bloemen voor moeder

www. resta ura nthugoos.nl

Gebraden kalfsoester met een

Tapasbar
is

>...,.'''

Piripi

.

'•"

^''^'!( V], Maak zond

saus van rivierkreeftjes

MOEDERDAG AANBIEDING

op zoek naar,

chocolademousse met
Zaterdag 15 mei

DINER DANSANT met

medewerkers voor de bediening
en ajwashnlpen

Het wordt ouderwets

live

Strandpaviljoen

BOOITI

1

rood fruit

music'

wilt zeker een plaatsje? Ten

023-8223780

p.p.

Voor reserveringen of informatie: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

^

MOTORRIJSCHOOL GOEDE

te Zandvoort

€ 27,50

gezellig!

voor meer info 0235712537

C^>'

van witte- en bruine

Trifle

moeder wordt vrijgehouden.

een kok met kennis van
de Spaanse keuken

*%

La

ni^i
_Vi

i

Tel.023-5717580

1

fjr,

'Verwen müeder
een* met een doe*
£eamdas honhmi&S
\

Op onze ouderwetse manier
Goulashsoep
Vissoep

-

-

3 soorten vlees
Zeebaarsfilet

-

-

Palacinka of

af met eeiv Tummers taart

Palacinka

ütfi&ediwrm.

€10,50
Als brunch, lunch of diner.

Graag

De gehele week

tot ziens, fam.

door.

'Bestel

Boom

• In

Zandvoort opstappen.
van de voorjaars-

• Profiteer

MOEDERDAG *

i

High Tea
Kif

€ Z4,5Ö p.p. U

dient

Groenestein
W;

zijn

aanbieding
Spoedopleidingen
.

•

023 5714420

v»

ücgdckbm van

V

-<ene<ernoen

if

>-

Schouten

croolivoarMigicniEïrers;

•J

J
Tin

tijdig,.

im.

öcdnjfsfinanc enngen,;

pensöerwn voor lw werknarers,
/ verK*«r.ng**i vooru ate onderracn*;

/

Benstoerwpbcwrt
t'n
-it

,il

uw gwenge hrdrjfsi^frtfceflngBiu

ervaring met

pme^ïypaheten

:...,---

www.goede-rijschool.nl

=

moot ondernemers.

Tel

033-5718731

www.gsf ma ncielediens ten.nl

nummer
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Koninginnedag toch nog mooi
Wat begon met kou en
mooi weer.
werd ook

Warm werd

direct

om

Met

stralend

DE BADPLAATS DOOR

het niet maar de zonnestralen deden velen zichtbaar goed. Het

al

dat de markt slechts traag

vroeg een

goede plek voorde rommelmarkt, een terechte naam
overigens die de lading

bij-

na volledig dekte, te verove-

Alom hoorde je dat het
toch wel erg koud was en
ren.

in

beweging kwam.

ze de

nieuw gedecoreer-

den, 14

in getal, voor.

was het

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

Hierna
Nijntje

tijd

voor het hijsen

De burgemeester en zijn
gade ontvingen traditiegetrouw weer de gedecoreerden vooreen Oranjereceptie

van de nationale driekleur

op het raadhuis en stelde

Ensemble.

en de aubade die

het spoor op zater-

dit jaar

verzorgd werd door het

Gemengd Zandvoorts Kope

een aantal dagen niet tot

geling sterk aan-

open

gepast voor het
traject Zandvoort
- Haarlem v.v. Op
deze dagen zullen
ergeen treinen tus-

zwaarst gestraft en moet

sen beide stations

dicht. "Beetje raar.

De NS zet

bussen
in

Op

het berichtje

in

Zeepkistenrace trok veel bekijks
De zeepkistenrace van

dit jaar

week mailde

om

had

zich

dan ook langs

de 73 zeepkisten twee keer de Oranjestraat af te zien
van juryleden Jan

rijden.

de het wel een beetje lang.

ErikWeijers had gestolen.

De eerste zeepkist startte

om

16.15

uur en
niet

gens, de een

orri 17-45

eens

alle

uur

De einduitslag

wa-

per leeftijdscategorie:

nog mooier dan

de andere overigens, over de

Tim van der Wiel

Thijs van der Wiel

2.

Tim Steggerda

3.

Joris Strijder

naar beneden. Het concours

;

s:

Waarom
ik

bij

in-

navraag

zich af. Bij

de gemeente bleek dat

vooral de historie zwaar

gezet. Tussen Haarlem en

weegt. Ook het soort over-

Amsterdam

treding

rijden per

uur

weegt mee.

Op de tus-

trekt elke 10

minuten extra

reistijd.

de aangepaste

reis-

is

het strand-

kelijk

te vinden. Nijntje

Voor

en bus-

De NS
hoopt op maandag weer

tijden zie www.ns.nl.

en grote peuters gemak-

volgens het reguliere tijds-

is

schema

te

kunnen

boven op de blauwe

en Fame, beide

paal.

straat,

in

Danzee
is

de

stekker uit het vermaarde

grand café Danzee aan
het Kerkplein getrokken.
Waarschijnlijk

in

opdracht

van de deurwaarder heeft

een gespecialiseerd bedrijf

nieuwe sloten op het

pand gezet. Ook heeft
men nog geprobeerd om

rijden.

Discotheken op de bon
De discotheken Chin Chin

het logo van Beachclub 10,

de Halte-

hebben onlangs de

openingstijden overschre-

van de

via het huisadres

oud-eigenaar contact te
krijgen. Dit

is

echter niet

gelukt. Afgelopen

zondag

was Danzee voor het laatst
open. Danzee is niet het

oppakken?

den en

Dienstregeling

te Zandvoort betrapten bei-

de deuren moet sluiten.

NS aangepast

de discotheken op het na

Al

De NS heeft in verband
met werkzaamheden aan

03.00 uur binnenlaten van

bijvoorbeeld

gasten, hetgeen verboden

Reina.

zijn

daarvoor gestraft.

Handhavers van degemeen-

Goemans

i-Hiteitspri

oi.oo uur

ei-

Fame

hettraject Haarlem

meteen gereageerd. Vanaf

Misschien zijn er nog
meer strand pachters die
dit leuke initiatief gaan

.L

om

dagen en

stoppen. Ook op

deze week

DannyGriffioen

Fleur

Chin Chin moet

drie

Exit

3.

"ii

maar

oi.oo

een hele week?", vraagt

zij

Afgelopen dinsdag

trots

2.

uur.

dagen

drie

minuten een
bus. Reizigers moeten rekening houden met 15 tot 45

Paul Alesi

i.Francoise Draayer

05.00

het

is

plaats van

in

slechts 2 treinen.

2.

18+:
i.

gegaan en dan moes-

ten ze allemaal nog een keer

finish

1.

uur sluiten

genaar Dave Douglas van

Overveen zullen

en staat, met badpak en

13-17 jaar:

om

een week lang

senliggende stations ver-

terug van weggeweest

Lammersen

Door de vele deelnemers duur-

Fame

blijven.

met Nijntje op het strand
verdwenen waren, heeft
strandeigenaar Robin
Molenaar va nBeachclubio

werd onder een goed gesternte verreden. Mooi en droog

die er duidelijk zin in hadden. Een groot publiek

het parcours verzameld

hun normale openingstijd

dat de handige zoekpalen

paviljoen voor alle kleine

weer en coureurs

ook

die

in

- Leiden worden bussen

deze

rubriek van de alerte opa
die vorige

mogen

Beide bedrijven

is.

dag 8 en zondag 9
mei de dienstre-

rijden.

waren nog
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OOG en OOR

een stuk drukker tijdens de kinderspelen en de zeepkistenrace.

Toch hadden velen de kou
getrotseerd

met

af en toe een miezerig regenbuitje eindigde toch

eerste bedrijf dat dit jaar

eerder gebeurde dat

j

d'élega nee

werd overigens ge-

De brandweer (Micky en

8-12 jaar:

1.

wonnen door de brandweer-

i.Dylan Braamzeel

Jourie)

wagen

2.Duncan Kuiper

2.Kitt (Paul Alesi)

die

met

loeien de sirene

en zwaailichten die de harten

3.

Bout Keur

bij

Mirage en

3.CakeWheels (Bram en Teun)

Volle bak

met ZANDVOORT SCHOON!?
Regelmatig

ZANni'dOHI
Ï>CJ|ÜÜN'/

is.

klinkt

de opmerking dat de

grijze afval

Het

Gemeente Zandvo.

s

bak veel te snel vol

Dat kan makkelijk voorkomen worden door afval zoals GFT,

pa pier, textiel en plastic apart

in

is

twee volle zakken

er

in

nog

de bak. Gegarandeerd
bij

kunt doen!

om

de rolemmer met lading er bo-

te bieden. Dat voorkomt

weer zwerfvuil. Samen houden

dan ook niet meer nodig

venopaan

glas,

te leveren. Daarnaast krijgt u extra

ruimte door afvalzakken leeg te schudden
dat u de inhoud van

we zo ZANDVOORT SCHOON!?
Voor meer informatie

bel de reinigingscontroleur:

023-5740200

wü

14 Koninklijke Onderscheidingen voor Zandvoortse inwoners
Burgemeester Niek Meijer heeft het de afgelopen week

dag heel druk gehad. In de dagen naar 30

april

in

de aanloop naar Koninginne-

worden traditiegetrouw Nederlanders

die

een uitzonderlijke prestatie voor de samenleving hebben gedaan of nog doen, met een

zij

veelal

bij

sportieve be-

zigheden behulpzaam
's

zijn.

Avonds waren de beide

initiatiefneemsters van de
'lintje'

in

geëerd. Dit jaar werd

in

Zandvoort een buitengewoon groot aantal dorpsgenoten

het zonnetje gezet.

Eén daarvan, de bekende

Burgemeester Niek Meijer

Zandvoortse kapper Rob

heeft,

Peetoom, werd

door

dewerkers, er alles eraan

ministervan Economische

voor de nationale kappers-

gedaan om de benoemingen
geheim te houden. Zo werd
Teun Va sten houw dinsdagavond tijdens een training
voor het tweede handbalteam van Z5C verrast en
werd ten overstaan van een

wereld betekend, en nog

volle kantine, en bijna

steeds, en steunt een groot

zijn

aantal goede doelen finan-

de burgemeester gedeco-

Zaken, Maria

zelfs

v.d.

Hoeven,

op haar departement

Den Haag

tot Ridder

in

in

de

Orde van Oranje Nassau be-

noemd. Peetoom heeft veel

cieel.

Peetoom adviseert en

steunt ook

zijn

medewer-

medewerksters

samen met

mond

reerd. Va
lintje

vol

zijn

me-

met

tanden, door

stenhouw kreeg zijn

voor een groot aantal

Meijer die

strandpavil-

joen Thalassa een terechte

in

onderscheiding mocht ontvangen. Met

om

name zijn

inzet

het cultuurhistorische

erfgoed van Zandvoort, via

de Babbelwagen en lezingen, te bewaren en uit te

dragen werd geroemd.

Zandvoortse Vierdaagse,

vrijwilligerstaken

verse organisaties, zoals de

Zonnebloem, de Agat ha kerk

punt van de belangstelling.

en vluchtelingenwerk, die

De beide dames kregen
in het Rode Kruisgebouw
hun onderscheiding, niet
alleen voor de stichting
Zandvoortse Vierdaagse
maar zeker ook voor hun

ze door dejaren

ien

Gerard Schilpzand en

Rode Kruisen

voor jarenlang vrijwilligers-

dere voor respectievelijk

werk voor de gemeenschap.

'Onderling hulpbetoon' en

vanaf het begin be-

OVZ. En Meijer zou Meijer

inzet voor het

Slager

is

trokken

bij

onder andere de

vrijwil-

werkzaamheden voor

niet zijn

om

ook de partners

Donderdagochtend was

Belbus en doet veel klussen

van de gedecoreerden te be-

het groot feest

danken.

liefst ze-

mensen die daartoe niet
meer in staat zijn. Hij bezigt
de gevleugelde woorden:

en daarna

"Vraag het aan Slager en

huis.

in

het raad-

Toen werden er

raadszaal

maar
vijf

de

in

bij

het

een eigen onderneming.

dag

de burgemeester

Sweers zet

de zorginstelling waar

in

de Zandvoortse verkeersre-

Gerard Bor kregen hun on-

in

versier-

bij Lid

de samenleving onder an-

twee) Zandvoorters door

was het Marcel

ook

koningin opgespeld krijgen

ven (eerst

later

Ook deze he-

ren kregen de

de Orde van Oranje Nassau

lige

renlange vrijwilligerswerk

hij al

langstelling.

selen die behoren

een dankbetuiging van de

derscheiding voor het ja-

taken die

diverse hoe-

de tweede sessie van
de ochtend stonden Cees
Wester en Kees Bruijnzeel
in het centrum van de beIn

opgespeld voor hun

ja-

vrijwillige

di-

opgespeld. Jan Slager

renlang op zich neemt. Een

bij

in

danigheden.

en Paul Sweers mochten ook

de start van bijvoorbeeld

kers en

bij

heen en nu

nog steeds uitvoerden hun
'lintje'

Agathakerk

Kluijs-

kens kregen voor diverse

tine Joustra, het middel-

gelaars.

Middag stonden twee vrijNieuw Unicum
in de schijnwerpers. De he-

Boddaert, Annie van

Leeuwen en Sandra

Ankie Miezenbeek en Mar-

's

willigers van

zonnetje gezet. De dames
Tilly

in

het

~
'-"'

J

komt voor de bakker!"
zich in

voor de

"Als u

hem

of haar

niet zou steunen, zou de

samenleving

er heel

uitzien", zei hij

digde ook 14
'thuisfront'.

anders

en overhan-

rui kers

voor het

nummer
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EVENEMENTEN AGENDA
13.30-16.00 uur

g

Muziekpaviljoen -Soerta

9

Jazz café-

n

Postzegelavond

13

Schaaktoernooi -30e Louis Blok Rspid

5POOR

5 in

Ferta,

café Alex,

aanvang 16.30

ul

Clubavond Zandvoortse

-

Post zegelc lub. Pluspunt,

aanvang 19.00 uur

Schaaktoernooi, Gemeenschapshuis

15+16 Historische Zandvoort Trophy

-

Zandvoort

Circuit Park

Muziekpaviljoen

16

Zeemanskoor De Skumkoppen,

-

13.30-16.00 uur
16

De mooiste duetten

17

strandpachters volleybaltoernooi

-

Kerkpleinconcert,

Protestantse kerk

Prominentenavond,

18

Circus Rigolo

18

ANBO jaarvergadering- ALV

-

pakeerterrein

De Zuid
in

Gemeenschapshuis,

aanvang 14.30 uur

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Medina Woninginrichters
Nieuw!!!
Nu ook bij Medina verkrijgbaar:
Horren en zonwering voor binnen en buiten.
Knikarm schermen en markiezen

www. me d ïna wo n üi ginr ie ht in g. nl
023-53178 40

•

Halte straat 56

•

2042 LP Zandvoort

WATERSTANDEN

Club Nautique

Hoog

W

Laag

A

Hoog

T

Laag

Hoog

E

R

DO

06

05.00

10.04

17.25

22.25

VR

Ul

05.44

11.14

18.25

23.59

ZA

08

06.44

12.40

20.04

ZO

09

MA

apr/mei

01.15

08.05

13.46

21.36

10

02.06

09.25

14.26

22.35

Dl

II

02.46

10.14

15.00

23.15

„o

12

03.18

11.04

15.35

23.44

DO

13

03.52

11.45

16.07

^^|
^^|
.0

Haal meer energie

uit

de nacht!

Emotie kunt u
niet verzekeren!

Woon

Veilig

>s
SENTINELT ALARM

i

ff

Een slaapsysteem van
contouren van

M

Lir.e

vcm:

z

ch automatisch naar de

lichaam. Het resultaat

Line eenvoudig draaien tijdens

een p

B.V

uw

is

een ergonomische

ondersteuning en bete e bloedsomloop. Bovendien kunt u op

M

:

van twee
prijs.

M

Dan

'

n.

en hys

i

uw

slaap en bent u verzekerd van

'e Tijdelijk ontverg:

..

o

|

aanschaf

tweede matras voor de halve
meer van wakker te liggen!

Line-matrassen het

hoeft u hier

ook

niet

t

Dreams & Daytime
Haltestraat 10c
2042 LM Zandvoort
023-5737494

24 uur 365 dagen services
www.serttinelalarm.nl

023 52919S7
Uüëjo-Vm

^y

door

arfcMnd

Laurel

&

alfo

Nede'landï-c ^nokonri^sr.iaaijciappiior'

Hardy,

Tel:

%_

De Klikspaan & Fame

Donderdag 13 mei

bedanken de volgende teams voor
hun

inzet

& gezelligheid van de

afgelopen donderdagen:

£7'

-

de Coureurs

(Hemelvaartsdag)

vanaf 20:00 uur
in Laurel

& Hardy

-SV Zandvoort
-

de Strandpachters

-

Non-Stop

De

Prijsuitreiking

-PV Gemeente Zandvoort
-

On-Air Events

-

Mickeys

-deVW

BAR
BATTLE

ZANDVOORT

-deVoll Monties

-de Soul Brothers
-Holland Casino
-

ZFM Zandvoort

&

Het Spetterende
Eindfeest

KOMT

AR
SATTLE
IZANDVOORT

nummer

Zandvoortse Courant

Politiek interview -andor

sandbergen

Wisselingen

Zandvoort weer op de kaart zetten

De Zandvoortse VVV

Lemmens
In

het nieuwe college

komer tegen. Het

is

komen we eigenlijk maar één nieuwAndor Sandbergen, pas 36

daarmee een van de jongste wethouders
ooit

gehad

heeft.

We stellen hem

jaar en

die Zandvoort

graag aan u voor.

ik

het zelf doen. Eerst op de

achtergrond, maar de laatste
jaren steeds

meer op de voor-

grond. Gelukkig zie

ik

steeds meer jonge

mensen

heeft een nieuwe directeur. Lana

heeft het stokje van Ferry Verbrugge overgeno-

nu bezig

die zich

zal

houden met diverse projecten

de Zandvoortse

ben daarom ook

Kramer

in

4

over-

van de stichting Marketing

Zandvoort fSMZ), waaron-

VVV

der de

een

valt,

uit-

ondergaan. Mr.

breiding

Jerry

José Coenraad, advocaat

en Martijn Hendriks als bui-

Zandvoort die moet

in

tengewoon commissielid, en
natuurlijk ikzelf als

met 250.000

min. nu, te doen toenemen.

Tevens heeft het bestuur

dat de

de gemeenteraad

in

het toeristisch verblijf

1

politiek. Ik
blij

met G ijs de Roodeen

om

de gemeente Zandvoort

nachtingen, op basis van circa

dat er

verjonging zich heeft doorgezet

ambitieuze doelstelling van

jaar tijd

binnen de lokale VVV.

gaan interesseren

zich zijn
in

men,
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VVV Zandvoort

bij

zor-

gen voor de juridische za-

wethou-

ken, en

I

Fong

Chi, voorzitter

van de stichting Zandvoort

der", legt hij uit.

Promotie en tevens secreZijn doel

alswethouderisorn

Zandvoort op de kaartte zetten. "Daarnaast vind
langrij

Andor Sandbergen
is

geboren

in

de gemeente en burgers, be-

behandelden vragen van klan-

drijfsleven en bezoekers

beeft qua opleidingen voor

ten die moeite hadden

weg gekozen. Na de
MAVO, HAVO en VWO is hij

betalen",zei

HBO gegaan waar

hij

Bedrijfseconomie heeft gestu-

Na

deerd.

met

die opleiding

succes te hebben afgerond,
heeft

ook een post-HBO

hij

opleiding Controller gedaan.

om

te

van

reizen tot aan lekker eten.

Vooral

zijn

passie voor muziek

springt naar voren.

'Al

ben ikwerkzaam

de lokale

bij

jaren

radiozender ZFM. Daar heb

ik

zijn

nog jonge

heeft Sandbergen

leef-

al

een

schakering aan ervaring

in

het arbeidsproces achter de
rug. Zijn
vers. Via

werkleven

is

de bankwereld naar

het interim

management om

uiteindelijk

in

de energiebranik

procesmanager en het

laatste jaar als

midden van de jaren
aan

manager van

een Customer Contact Center

beweegredenen

politiek in te

gaan

kleedde

hij

tevens defunctie

van directeur. Verbrugge
nu

projectmanager

ais

Ferry Verbrugge. Verbrugge,

gaat

veel zaken die

tevens eigenaar van Pole

lijk

zijn er

Zandvoort moeten worden

opgepakt

om Zandvoort weer

Position
bij

in

de Kerkstraat,

is

de start door de stichting

gangmaker

op de kaart te zetten. Het

aangetrokken

deltaplan Toerisme

en creatief initiator van de

is

daarin

bijvoorbeeld essentieel.

dit

In

nieuwe

WV.

als

Als zodanig be-

hij zich,

blijft

bij

de

die functie

samen met de

al

op een nog sterkere

richten

Eén concreet pian wat snel

De

van

marktpositie van toeristisch

Vilsteren en Floris Faber

ven

projecten

bij

is

via

te dragen aan de

in

aandacht nodig heeft

is

Aangrijpende roman Scheefgegroeid

het

rand

dit

zo

opgepakt dient

snel mogelijk

hij

gezamenlijk

organiseerden

'Scheefgegroeid', het

een presentatie van

romandebuut van

vooruit.

Dukker. Het samenwerkingsverband

de

Sandbergen

Tot slot heeft

is

om

journalist Fred

de Tweede We-

reldoorlog extra onder de aandacht te brengen.

zowel lichamelijk
lijk

is

Ben Rups
Centraal

in

het verhaal staat

ik

dat er te

jaar staat Zandvoort

nog een opmerking: "Over 4
goed in

jood die

uit

mijn leef-

de steigers en

de oorlog aan den

den

de

in

Dus ging

politiek.

legd

om

in

is

geeste-

als

de 6-jarige hoofdper-

soon scheefgegroeid.

weinig mensen

tijdscategorie inspraak had-

blij-

5MZ

het bestuur van

gehandhaafd.

wisseling vond

ideologisch. "Rond de

1,

posities

Boudewijn van

Delft,

Zandvoort. De bedoeling

Het Genootschap Oud Zandvoort en bibliotheek de Duin-

zeer

waaron-

circuits,

nu formeel toegetreden

van de bestuursleden Peter

parkeerbeleid. Burgers, be-

eeuw-

zijn

tot de stichting.

geven allemaal aan dat

om

manente

der alle bekende Formule

nieuwe directeur en het zeer
ent housiasteWV-team, voor-

zoekers en het bedrijfsleven

zijn

een wereldwijde organisatie

van permanente en semiper-

deltaplan zitten veel facetten.

te worden", blikt
Zijn

het afge-

het

in

enthousiast.

hij

in

managementtaken

de andere kant te verkleinen.

aan

90, tot

van diverse program-

DJ

ma's", vertelt

zeer di-

che te belanden. "Daar heb
als

van hoofdredacteur,

heeft

lopen jaar steeds meer de

VVV werkzaam. In

in

Zijn interesses zijn divers:

Circuits International/AICP,

Lemmens
dagelijkse

van de VVV overgenomen van

Eigen

hij.

ook diverse functies gehad:

Ondanks
tijd

het be-

gewerkt. Mijn medewerkers

de lange

naar het

ik

kom de afstand tussen

(1974)

Zandvoort en

van het bestuur van

taris

het leven van Ben Rups, een

de basis ge-

jongen

als kleine

in

on-

lijve

dervindt wat antisemitisme

2025 de parel aan

de Noordzeekust te worden."

betekent. Jarenlang loopt

hij

nog steeds met haat rond en
is

Komende dinsdag raadsvergadering

op zoek naar

titeit.

11

mei komt de Zandvoortse gemeenteraad bijeen

om te praten

zijn

ware iden-

Rups belandt op oudere

leeftijd bij

Dinsdag

een therapeute en

zegt tegen haar:

"Ik

moest

over het Plan van
mijn identiteit niet slechts

Aanpak Parkeernota.

omdat

Jerry

Dit plan

was

in

de vorige commissievergadering besproken maar

Kramer (VVD) het terug wilde nemen naar de

fractie

om

vijfjaar verbergen,

het intern nog een

in

een aantal scènes

Ook zal de

raad haar fiat

moe-

zal er

een nieuw buitenge-

ten geven aan de begroting

woon commissielid worden

2010 Stichting Openbaar

geïnstalleerd en dat

Onderwijs Zuid
Kennemerland. De laatste
paar agendapunten moeten

zomaar

Primair

één.

is

er niet

Niemand min-

der dan de fractievoorzitter
van de PvdA

in

de oude raad,

ben weer opgetrommeld omdat er niemand op de kieslijst was
die daarvoor in aanmerking
wenste te komen. Vandaar
dat ik weer in beeld kwam",
zijn partij. "Ik

ervoor zorgen dat de diverse

Pim Ku ijken,

opnieuw

in

legt

commissies weer voldoende

de commissie Planning

&

voorzitter voor de

bezet gaan worden. Tevens

Control zitting

zal

maar ook

Op

de decennia daarna."

haar aanraden schrijft Rups

keer te bespreken, staat het nu op de agenda.

nemen voor

hij uit.

Hierna

zal

ook een

commissie

Raadszaken worden gekozen.

tekst en foto Nel

Kerkman

gaat. Tijdens het voorlezen
blijkt

Op 4 mei was

de 75-jarige

Kennemerlandse journalist
Fred

Dukker te gast

otheek
is

in

bij

de

bibli-

Zandvoort. Bewust

gekozen voor deze dag om-

dat zijn boek 'Scheefgegroeid'
over de

Tweede Wereldoorlog

ondermeer dat

verschil-

lende episodes zich afspelen
in

Zandvoort. Het verhaal

geeft de aanwezigen
stof tot gesprek,

een heeft

zijn

meteen

want

ieder-

eigen verhaal

over de oorlog. De

titel

heeft

een dubbele betekenis want

ven op, zowel

uit

uit zijn le-

de oorlog

als

van daarna. Aan het eind van
het boek

is

er

ook nog een plot

dat voor de nodige spanning
zorgt.
alter

Hoewel Rups

niet het

ego van Fred Dukker

'Scheefgegroeid' voor

is, is

70%

tobiografisch. Het boek

is

aubij

Bruna Balkende te beste ei

J>

,

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

Alle

merken vanaf €

29,-

&

Protestantse gem. Zandvoort

10.00 uur

NU OOK:
vernieuwen kozijnen

KERKDIENSTEN
KOMENDE ZONDAG

APK KEURING

levering en plaatsing alle glassoorten.

Bij

schilderwerk.

grote beurt gratis!

ds. mr. J.W.

Agatha

St.

10.30 uur Heer

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

Verwijs

www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie

vrijblijvende offerte!

v.d.

P.

5maal

www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius

&

Paulus

10.30 uur Pastor IJ.Tuijn

ZANDKORRELS
Goed nederlands

Behang- en schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571

sprekende

schoonmaakster gevraagd

72

31

Mobiel 06-54 264259
Vooral

uw

hulp

als

behang-, wit- en

schilders werkzaamheden

een

op de boulevard.

villa

www.arnoldnijkamp.nl

in

makkelijk te onderhouden

ochtend

i

in

de week.

023 5713461

Tel.

Autobedrijf TradeArd.

BOVAG

Lid

Max

Centimeters verliezen

en NAP.

nog voor de zomer?

Planckstraat 44,

5730519

tel.

/

06-53498304

www.trade-ard.nl

Snel

soepeler en slanker

fit,

zonder moeite?

Kom
Beautysalon

MYRNA

Van Speijkstraat
Radio Stiphout
Grote Krocht 34-36

afspraak, ook
Tel.

ZANDKORREL s INVULBON
Met ZandvoortPas

korting op een zandkorrel

www.

Bril

altijd

?

goedkoper!!

06-55383624 of

kijk

op

3

waarvan
is!

alles te

op ZFM Radio,

glaswerk tot meubels

5

uw advertentie

niet voldoet

(excLBTW)

6

De winkel

7

8

Deze bon
1)

2)

In

9

gesloten envelop [met gepast contant geld)

De

redactie vin de krant, Kleine Krocht
BrunaBalkenende.CroteKrochtlS

is

geopend

op don-vrij-zat 10-17

aan de

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

fgeven

ontstaan door verkeerde of on ulr e

van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.

uur.

1

is

de

Liefde'.

Kor.1313 Bijbel

Gevr.:

(pgb) wit betaald.
<enen

elke letter

ofspatie

in

een apart vakje pisaisc*
L.

Paap medische

hulpmiddelen Aanmeten

In

deze

huishoudelijke hulp

oud
Te

...

m

Elastische Kousen.

Vergoeding
raar. Bel
bij

Q.

23.00 uur

Hoop en Liefde,
maar de meeste van

Geloof,

Info: 06 - 53693409
Noorderduinweg 48,

bij:

2

'
;.

om

'Zo blijven dan:

(Corodex) Zandvoort.

van Therapeutische

van welke saiü dan 0-

zondagavond

koop

Van serviezen en

en van kleding tof boeken.

Indlen

koker.

Raymond Koper
Boom

spreken over hun koffers

een kringloopwinkel

Zakelijke zandkorrel €12,50
Met ZandvoortPas €10,-

in

06-21817589

en Corrie ten

Het Pakhuis,

2

4

€500-

Geen personeels- of zaken advertenties

Michel,
Tel.

Patrickvan Kessel

Bel

€5,-

onder de volgende voorwaarden:

Geen onroerend goed of auto's
Geen goederen met een waarde boven

verloren.

Zwart montuur, merk

Een dure reparatie, onder-

1

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst

slenderyouzandvoort.nl

Auto kopen of verkopen?
houdsbeurt, APK of schade

3

tel.06-19413733.

avonds.

www.autoverkoper.nu

Particuliere zandkorrel €7,50

Met ZandvoortPas

's

5720108 of 06-48318230

Het kan

de

Schoolstraat

(zijstraat Haltestraat),

Behandeling volgens

023 5732649

snel naar

SlenderYou Zandvoort.

2/101,

204iKL Zandvoort.

via

zorgverzeke-

vooreen afspraak

thuis;o6-5i8i536o

Voor 3

a

4uurperweek.

Ned.ta lig/n iet-rokend.
Tel.

5717563 (9-18U)

nummer

Zandvoortse Courant
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<DOO<D<DGH9M
Vier
De maand mei

nieuwe exposities

staat in het teken van een aantal culturele

gebeurtenissen. Zowel

in

de bibliotheek

de Buzzzzhal-

als in

te heeft een expositiewisseling plaatsgevonden. 14 leden

van BKZandvoort exposeren vanaf

mei

12

in

Zandvoort
juni tonen 14 leden van

deze kunstgroep hun meest

van

&

Kof-

omgetoverd tot een spiegelzaal.

Kunstbedrijf aan de Raad-

stede.

huisstraat 56a

is

door

BKZandvoort omgetoverd
de

galerie

stijlvolle

maand

Buzzzzhaite. Deze
is

er

maand een

hun

week een dagdeel

n

king hebben op Zandvoort

met

te gast

als

onderwerp: zon, zee,

Mona

Blaauw

Koffie

in
in

bijzondere,

nalespiegellijsten.Zijn interesse voor de Afrikaanse en

prachtige keramische beel-

Zuid-Amerikaanse kunst
daarin te herkennen

dan wel met een Europees

in

de bibliotheek.

kunstenaarSjakJansen geeft

moeite waard

verzorgd door acht leden

geen

les,

van Studio Artistiek, een Haar-

leden

in

lemse vereniging van ama-

ontwikkeling.

begeleidt de

hun eigen creatieve

is

een zanger van

internationale klasse, die

bij

onze oosterburen bekender

uitgenodigd op het tien-

daagse Nordring

Festival in

won dat samen
met G reetje Kauffeld overHelsinki, en

zeker de

bad en ook stierenvechten

is

en Engelse drop hebben

Nederland. Titulaer

hem

der van Idols-winnaar Boris,

platen en

CD-opnamen. Ook

maar buiten dat veel meerde

trad

de hele wereld op

is

De kunstenaars

exposeren van 29
en met 26 mei en

april tot

soms

geïnspireerd. Naast

Van Rossum

zijn

tevens

dan

zijn

in

geboorteland
is

de va-

tuigend.

Er

hij in

volgden meerdere

die wereld-

met wereldsterren alsToots
Thieiemans, Buddy Colette,

museumbezoek, workshops

ningstijden. De galerie

ge-

Haan (schilderijen), Geralda
Huisman (keramiek) en voor

wijd op grote podia heeft ge-

kenwaren ook vorig jaar inde

samen met de grootste

Clark Terry, Diane Schuur,

bibliotheek te bezichtigen en

en verschillende exposities

opend op zaterdag en zondag

de Zand voort ers onze eigen

jazzartiesten.

gezien de lovende kritieken

op het programma staan.

van 1 2.00 tot 17.00 uur.

teur-schilders.

die

toen

in

De kunstwer-

Daarnaast

te brengen.

zwem-

een bezoek

Deze expositie

om

is

maar

tompoezen,

De tentoonstelling wordt

maar

Krocht. Voor deze laatste Jazz in

37.

defraai gevormde beelden

zelf.

De

zeer

den van Femke Jorritsma en

de brandweer, een

in

hij

en strandlandschappen. De

tintje: tulpen,

tieruimte

in

de Limburgse zanger Gé Titulaer te gast

maar vooral

steen en brons van Margreet

atelier,

straat 126.

is

het Trio Johan Clement.

zeer speelse, driedimensio-

Mayen burg spreken voor zich-

in

de exposi-

bij

&

galerie Kunst

de Zeestraat

Momenteel maakt

Kleine Hout-

in

Zandvoort editie

13.00 tot 17.00

De aan de vereniging verbonden beeldende

bijzondere ten-

toonstelling

9 mei, zal het laatste jazzconcert van dit

seizoen plaatsvinden

uur geopend.

Kunstenaar Robert van
Rossum is sinds 30 april

toont onder andere duin

iedere

zaterdag va

Spiegelzaal

haar serie 'Kinderen aan

de gehele

weer

een wisseling met 4

Zee' en Nelleke de

is

er

rijk

nieuwe kunstenaars waar-

Meier-Adegeest exposeert

mei

Heem-

in
is

aanbod met diverse
kunstobjecten. Het Kunstbedrijf is van woensdag t/m

een

van de schilderijen betrek-

zand en strandleven.

1

Ook nu

Komende zondag,

het

in

derSmaal,tel. 5716415.

tot

Vanaf

recente werken

DeBuzzzzhalte
De voormalige ruimte van
de busrestauratie

in Zandvoort
van het seizoen

Laatste Jazz

Meer informatie

krijgen via secretaris Pa ui

Heemstede en

kunstenaar Robert van Rossum heeft de galerie Kunst
fie

in

overStudioArtistiek iste ver-

te proeven.

heeft de vereniging jaarlijks

het gastenboek

€ 20

per

maand. Geïnteresseerden

zijn

hoog gespannen. De leden

altijd

van Studio Artistiek werken

rond te kijken en er de sfeer

zijn

zijn

aanwezig tijdens de opeis

Het lidmaatschap van Studio

deze keer de verwachtingen

werden geschreven,

zelf

ook

Artistiek bedraagt

welkom om

in

het atelier

vertegenwoordigd: Loes de

en laat

u verrassen.

Titulaeris

De

bijna

al

30jaar een

de Nederlandse

Openingstijden: zaterdag en

begrip

zondag van 13.00 tot 17.00

ziekscene. Vorig jaar

uur en na telefonische
spraak: 023-5714816.

af-

nog

in

in

m u-

was

hij

Zandvoort te bewon-

deren tijdens het concert

in

Het begeleidende Trio Johan

Clement bestaat voor de geuit

Johan Clement

(piano), Eric

Timmermans

legenheid

het kader van Jazz Behind The

(contrabas) en Gijs Dijk "u zen

Beach op het Gasthuisplein.

(drums). Het concert

Zijn

£o£kplaatj£

Eddie Daniels en vele ande-

DinyDriehuizen.Kom gauw
kijken

Het Kunstbedrijf
De leden van BKZandvoort
hebben het druk deze
maand. Van 12 mei tot 5

bekende zanger
staan

debuutalbum 'What's

New' bezorgde hem
een Edison!

Hij

in

1979

werd daarop

Krocht begint

om

Student betalen €

De

in

14.30 uur

en de entreeprijs

is

€

15.

8.

reacties op het zoekplaatje bldoi488

Reik eikaarde hand

van vorige week waren niet overweldigend. Gelukkig

nam de

heer Schuiten

deTreubstraat contact op.

Hij

uit

herkende

de onbekende persoon (linksonder)

in

Piet

Stel je

open voor elkaar en voor de Schepping, dat

thema van de Taizé

viering.

De bijeenkomsten

Drommel. En volgens hem was de 2e van
linksboven niet Piet v/d Sloot

maar Jaap

binatie van teksten, gebed, stilte en

zijn

is

het

een com-

meerstemmig

zingen,

afgeleid van de liturgie in het Franse klooster in Taizé.

v/d Werff.

Aanvullende reacties hierop zullen wor-

den geplaatst op de website www.oudzandvoort.nl. Volgende

nieuw

plaatje.

week weer een

Deze dienst

in

door de werkgroep Taizé, een

de Agatha kerk aan de Grote

onderdeel van de Zandvoortse

Krocht. Aanvang 19.30 uur. Het

Lokale Raad van Kerken.

in

is

zingen begint

De

liturgie

is

op

7

mei

om 19.00 uur.

samengesteld

loop van de dienst

uur

is

om

er koffie en thee.

Na

af-

20.00

Voor

alle

ZandvoortPashouders de aan

,,&£&&*£ y&w-M&?Kï*t
Heiemaanomei voor Pashouders:

HUISGEAAAAKTE BEENHAM
HEERLIJK

BIJ

€ 25 KORTING

DE ASPERGES,

200 GRAM €3,98

fel]

fefl*W<iH

v»n

w

vfl*#r"ti *l

f toerkoop.nl ?'
Officiële Pasfoto's

een 2e set
"Leuk Lachende-

Medina Woninginrichters
Aanbieding voor de maand mei: Tapijt Washingtoi
breed - gratis gelegd - 26 kleuren van € 119,—

Weet u dat wij ook hele
mooie tuinverlichting

rWWn

verkopen?

T (Vouw)gordijne,

Pashouders s% korting

Bestel

Pasfoto's
vin öKflKfl*

Vitrages

T Vinvl

Luxaflex

LaT

Zonwering

Parket
3-

wo

il i

pnw

u s;i ii r i ch t i ng. nl

nu de ZandvoortPas 2010

Achternaam + voorletter(s)
BetreftiO Nieuwe ZandvoortPas (€

7.50)

O Verlenging ZandvoortPas (€joo) -Pasnr
Woonadres+huisnr
Postcode

Telefoon

(Handtekening)..
Betaling

CONTANT

Th

Voor

WWWffl!
Uw
bij

Betaling PER

BANK

op naam gestel
ezame met e

u th

is

ndvoortPa
Ikomstkad

Pashoudf.iis

10% KORTING
OF TOTAALPRIJS!

Met de sangï hechte t«B edbon voc
een Za dkorr

gewenst
(mini-a

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

1

e Z

nw

bei rgd.

ZANDKORREL

tijds

1,

P

een door

kunt u
gi-at 5

ee

Zandkorr

vertel tie)pla

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.

Addie Ottho

& Zn

ZAR'\S

week

biedingen van deze
Koene Clcaninq Service
10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!
info@koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Lijst
(in

van deelnemende bedrijven

alfabetische volgorde)

Winkeliers:
I

Bruna Balkenende

Pashouders 10% kor

Grote Krocht

-

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp

rep-it

"O

J

Kabel -intern et/a dsl installateur
helpt

bij alle

:

|

Van 5 t/m 15 mei

Grote Krocht

Slagerij

Horneman - Grote Krocht

Slagerij

Vreeburg

-

Haltestraat

Verzorging en vrije

PC-PROBLEMEN.

Autobedrijf Zandvoort

Advies en aanleg (draadloos] netwerk.

Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaalservice voor

I.M

20% KORTING

Circuit Park

Opdezomerfassen 2010

Massage

.

Foto

computergebruikers.
023-571 9666 of 06-44696001.

Met

-

ii.,,,,,,,.,,

garantie en KvK.

;

ZANDVOOR1

Menno

Gorter

Rosa

bij

-

Piony's Haarwinkel

Mode en

-

Bibi for

-

uw vaste

klantenkring

Ruim 1000 huishoudens

u op een

Wekelijks

zijn in

Grote Krocht

-

-

UW aanbieding in de Zandvoortse Courant in full

ColoUT

zelf welke aanbieding u doet voor Pashouders
redactionele aandacht in de krant voor u als deelnemer

Sea Optiek

Wonen

Haltestraat

-

Haltestraat

en onderhoud:

Living

& Giving

-

Kerkstraat
-

Kerkstraat

Medina woninginrichters - Haltestraat
Mariene Sjerps Internet
Versteege's IJzerhandel

Extra: alle

Veel

-

Kerkstraat

Haltestraat 6iA

Koene Cleaning Service - 06-1432444

het bezit van een zandvoortpas

U bepaalt helemaal
Gratis

-

De Bode woonaccessoires

rijtje:

Alphenstraat

Graveer een keer- 023-888 77 58

Avenue

Enkele voordelen voot

v.

Kosterstraat

Kinderkleding

Shoes

Blitzkickers

Ondernemers opgelet:
Meedoen aan de ZandvoortPas
vergroot

Onnesstraat

Grote Krocht

trends:

Belli E Ribelli

ANDVOORT

tijd:
K.

www.massagebijrosa.nl

Toerkoop Reisbureau

^\

-

Zandvoort -Burg.

-

-

06-18
Pakveldstraat

aanbiedingen staan ook gratis op www.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas

promotie ZandvoortPas

door middel van publicaties

in o.a.

de Zandvoortse

Rep-it

-

023-5719666 / 06-4460,6001

Courant, maar ook buiten Zandvoort: iedereen kan een ZandvoortPas aanschaffen,

dus ook niet-Zandvoorters (en
Ter ondersteuning zijn

er zijn er al

gratis

een

Horeca:

aantal...)

toonbankstandaards en/of raamschildjes verkrijgbaar,

waarop uzelf uw ZandvoortPas aanbiedingen kenbaar kunt maken

Harocamo
Het

-

Kerkstraat

Wapen van Zandvoort

eten en drinken

Vraag naar de zeer voordelige tarieven en de uitgebreide mogelijkheden
Gasthuisplein

& Co Restaurant

-

Verlengde Haltestraat

Open Golf Zandvoort

-

Duintjesveldweg

Mollie

Uw ZandvoortPas

contactpersonen:

Letty van
Gillis

Kok:

den Brand:
tel.

tel.

06-4342 9783

06-460 460 26

Take Fiveaan Zee Restaurant -Strand nr 5
Zaras, Café Restaurant -Haltestraat

-

Bcachclub

Take Five
MOEDERDAG-MENU €
••CsafiisiÊ
STDX is JARIG & dat

zul je

weten! Vier

IMJBffl
m V.T.FANTASTISCHE
>.f
'M!l.-1
Hl
vtaBT
at keuken
& WinIe»n1van
PFIJZENlt
I

J.'

I 1

1,'l'J
f .f
i

,

J

I

,

.1

-I,

,

T

1

f

29.50

Welkomstcocktail

mee & PROFITEER^

r

STOX-JOBiLEUm

^_ ..„.v.vïTwa

Huisgerookte zalm met gemarineerde asperges,
ei

en Itmoen-dillemayonaise
of

bungesneden lamsham met mesclunsalade,
asperges en honing-tijmvinaigrette
Zeeduivel met witte asperges,

romige aardappelmousseline en hollandaisesaus
of

Ribeye van de

grill

met huisgemaakte rosevalfrites en roquefortsaus
Trio van Belgische chocolade

5TDX.NL

Boulevard Paulus Loot, paviljoen 5, Zandvoort.

Voor reserveringen 023-5716119/info@tfaz.nl

HATJSIE, HATJSIE.

DE POLLEN ZIJN WEER

IN

DE LUCHT

Tijd

ALTIJD 10%

Zeer krachtige formule

KORTING OP DE
WINKELPRIJS

voor ELVITAAL
PLANTAGO complex.

met plantago,
quercetine

en

f

scuttelarta.

zoekt een

WIJ ZIJN

Tegen

inlevering advertentie

HUISHOUDELIJK MEDEWERKER

OOK

WELEDA-PARTNER

€14,95

THOMAShuis

THOMASHUIS ZANDVOORT

UITGEBREID

ASSORTIMENT

150 vegi-caps

oo®

(u kunt bij ons ook
de weleda-berichten

20 uur per

week

(maandag t/m vrijdag 9.00u-13.00u)

wikkel inleveren)

150 vegi-caps

€12,50
max. 3 potten per klant

Nieuwsgierig?
Kijk voor meer informatie en de volledige vacatureomschrijving op onze site:

www.thomashuiszandvoort.nl
of mail naar reina.thomashuis@live.nl

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

nummer

Zandvoortse Courant

Mmt*!M*ttMMK
Dorpsgenoten

f

06 mei 2010

18

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Eerste meihelft
koel en

door Erna Meijer

nat

vrij

Het gebeurt opvallend vaak dat een zeer droge maand,

met op sommige plaatsen maar 20

Marijke Dessing
Over het algemeen besteden wij

deze rubriek aandacht

in

aan dorpsgenoten, die op een of andere manier door werk-

zaamheden, vrijwilligerswerk en/of hobby nauw betrok-

Men

met naast

hoofdthema van de

het

aandacht voor het vakantieaspect. "Toen de
echter een categorie bewoners

ken

zijn bij

die,

met name door het werk

legenheid

Zandvoort. Er

is

om

is

elders,

minder vaak

regelmatig 'mee te draaien'

aanwezig

activiteiten die hier volop

zijn.

in

in

de ge-

de diverse

Toch voelen ook

van de stichting

werd

ik

hen

verbonden met ons gezellige dorp! Een van

Marijke Dessing, aan wie

is

ik

u deze

week graag

wil

is zij

in

geboren

zij

in

het Gooi.

leiding

totaal tachtig

kunst van de Medici

tuurbiën na Ie

enige

tijd

België de studie tot tolk

moeder

kwam

alleen

ik bij

haar

in

kwam
geeft

ik al in
zij

aan.

reis

zij

inci-

zijn

muziekreizen

er

Berlijn of

Praag; kunst- en cultuurreizen

naar Mongolië, Maleisië of klas-

is

zij

was

Academische Reizen
n

liet zij in

zij in

Rome

Pen maart van
Iran

detijd van de Sjah),

is

een heel mooi land, vooral het noorden, waar veel

Lanka, India en Afghanistan.

is,

maar

destijds

ook veel Russische tanks waarnemen. Het was
waarin mijn

konden wij
beslist

een

verruimd werd, maar aan de andere

blik

want soms

begrepen

is

zijn niet

vrijwel alles

met

bleef kwel vier
i

Je leeft in hotels en verblijft veelvuldig

nacht op vliegvelden.

Op den duur

is

maanden

midden

in

de

dat slopend", herinnert

be-

ook nog de koudste

want
afgelopen zondagavond
werd er op een enkele
meistart sinds 1979,

ch expanderende de pres-

evia Duitsland. Mogelijk
levert dat

weer regen van

betekenis op en het

is

nog

maar de vraag of het aanstaande weekend acceptabel weer zal geven. Met
wat geluk valt het hieraan

in

het noorden van

de westkust nog wel mee.

Nederland natte sneeuw
gemeld.

Vooral op vrijdag

neemt de

regenkans sterk toe. Het

De

Bilt

had op

3

mei trou-

kwik levert

danookweer

in

wens een maximumtem-

met

peratuur van ruim 7 graden en dat was hier de

de kwikbuis, of 't thermo-

koudste derde mei ooit.
Dit gold eveneens voor
Kennemerland met zelfs
6,5

gaan doen en werkt
kan

ik

eindelijk

zij

meer

dit ja ar

is

Ma rijke wat

rustiger aan

nu drie dagen per week. "Hierdoor

profiteren van alles dat Zandvoort te

enorm genoten van de opera
CarminaBuranavanCarlOrffophetFenemapleinenookde
open atelierdagen zal ik zeker weer gaan bezoeken. Vroeger
heb ik regelmatig hier getennist en enige tijd gegolfd. Ook
mijn andere hobby pianospelen zal ik weer oppakken. En
bieden heeft. Destijds heb

ik

ik

ga zeker genieten van

strand. Tevens ben

alle gezellige

graden maximaal.

slechts 10 graden op

metersdisplay. Ook na het
aanstaandeweekend blijft
het vooralsnog koelen wis-

en waarschijnlijk

selvallig

geldt dat beeld voorde rest

van de eerste meihelft.

Dinsdag verliep

een

al

vrijdingswoensdag

zich.

In

1982 trad Marijke toe tot de Stichting voor Academische

Zandvoort

Reizen.

Deze stichting organiseert ruim veertig jaar culturele

reizen

op het gebied van kunst, archeologie, geschiedenis,

muziek, etnografie, geografie en biologie, waarbij de weten-

is

zeer geïnteresseerd

in

het leven

ik

mei

In

de verste verte

zicht

warm

op

is

er geen

en stabiel

voor zomerweer, hoewel

nagenoeg droog weer bij
vrij modeste meitemperatuur. De

weerbeeld met tempera-

de kans op een prima
turen van 22-25 graden

in

zon deed het best goed op

de tweede maand helft wel

de dag dat ons land vijfen-

toeneemt. Meer weer, ook

werd

zestig jaar terug

den
ik

zonder meereen zekere sociale controle:

gewend met de

5

gaf (na een koude nacht)

weliswaar nog een

restaurants op het

Destijds

we

in

be-

1945 had-

het mooiste

weer

over de aanstaande warme(!)

zomer

is

er

op

www.

weerprimeur.nl

in

Zandvoort voor de Tweede Wereldoorlog. Het prettige van

zij

Goed

hadden

Waarschijnlijk

we

vrijd.

weg.

Aan het einde van de week
komt er een nieuweverstongaan in de vorm vaneen

3

ruimschoots gepas-

zeer

Dessing

dienst

onder andere Marokko, Mexico, Guatemala,

in

kant ben je nooit thuis

al

stukje beter en ook be-

kwam

een grote touroperator en

in

(nog

Boeddhistische kunsttevinden

nige maand, werd op

tijden.

"Het

Sri

van

reizen

goede hotelaccommodaties en maal-

gids

zij

bij

De

paald goedkoop, maar standaard

ze als reisleidHierbij

bijna onovertroffen zon-

naardeweinig bezoch-

naar Baden-Baden,

voor Nederlandse pelgrims. Daarna

tijd,

Florence of de arch itec-

Venetië. Zelf leidt

Verder

de buurt

het begin veel Amerikanen freelance

bezocht

in

siek Griekenland.

gaan werken.

op veel plaat-

sen een zeer droge en

seerd qua neerslagsom.

de bekende centra, die

Mede doordat

heel Europa zien en

binnen enkele etmalen bin-

maandag ook.

April 2010,

plaats

een talenknobbel heeft en veel

Marijke

de unieke

1975 hierterecht",

van reizen houdt,
ster

zij

met op de toppen middeleeuwse
stadjes en de besneeuwde
Apennijnen op de achtergrond!

komen wonen en zodoende

te

al

hadden we afgelopen zondag en

Zo'n situatie

is.

Europa. Vele

in

te streek Le Marche: groene heuvels

te

staan en naar Zandvoort verhuisde, besloot

in

denteel een

met haar voormalige

partner bleef wonen. "Aangezien

mijn

nen

mei
zestig

thema bekeken worden. Voorbeelden

Frans en Italiaans gaan volgen, waai
zij

waarvan

Romeinsevillacultuurin Pompeiien omgeving.de

Na haar middel ba re schoolop-

is zij in

Samen met bekende wetenschappers

het hele jaar informatie en stippelt

reizen leiden naar Italië, vaak naar

ma ar groeide op

Haarlem,

in

hele maandhoeveelheid

reisactiviteiten

2002 ondergebracht werden in een BV,
Academische Reizen geeft

hoofdredacteur.

reizen uit,

zijn
is

eveneens

directeur", aldus Marijke.

vanuit een bepaald

voorsteilen.

Marijke

in

reis

driekeer per jaar het reismagazine'Cultoura'uit en daarvan

verzamelt
zich zeer

zij

reist in kleine

gezelschappen van deelnemers met gelijkgerichte belangstelling

millimeter regen,

wordt gevolgd door een maand waarin meer dan die

schappelijke begeleiding centraal staat.

ben

van de wereld

in

geheel
Mai Putto

Nederland.

trein te reizen en vind het fantastisch dat

ikvooral's avonds laat zonder zorgen naar huis kan lopen!"

zegt

zij

met nadruk. Ons dorp heeft

bewoonster

bij

er

een extra betrokken

gekregen.

resultaat voor Sam's kledingactie
Temperatuur

De

I;

led in gin zamel actie

resultaat opgeleverd.

In

op zaterdag 24 april heeft een mooi
totaal

werd

in

de regio ruim 7.880

kg aan kleding ingezameld, waarvan 1.350 kg

in

Zandvoort.

De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat

waarbij de lokale bevolking

naar een project

des van droogte beter door

in

Kenia,

wordt geholpen

om

perio-

te

komen door

bijvoorbeeld

het creëren van nieuwe

wa-

danken voor
hun bijdrage! Op www.

vers hartelijk

terbronnen.

samskledingactie.nl vindt

Sam's Kledingactie voor

u meer informatie over de
gesteunde projecten en

Mensen

een overzicht van de vaste

in

Nood

wil alle

vrijwilligers en kledingge-

inleverpunten.

Max

13

10

14

12

Min

6

7

6

Zon

85%

20%

35%

55%

Neerslag

35%

65%

35%

45%

NNO.4

NNO. 4

Wind

NW.

6

3

NNO.

3

^

.

pluspunt

BI u ijs
BkocmsHrrkurwr.

Pluspunt Zand voort
Flemingstraat 55
023.574 03 30

www.pluspuntzandvoort.nl

Filmprogramma
Mei
06 t/m
1

Curso de Vcrdana de Espaftol
Zomercursus Spaans
Enige kennis van de Spaanse taal

Woensdag

is

1

voor alle

Specialist voor al

.

GS2ZHB3H3

Een cursus Spaans gericht op vakantie voor begini

Administratie en
belastingaangiften

gevorderden.
I

- 20:00 hora

8:30

26 mei t/m 30

Administratiekantoor!

I

overleef ik een vakantie
een Spaans sprekend land?

Woensdag

.

Hw bloemwerKen.

20:00 - 22:00 hora

Hoe

licht

mama's

lieve

Ö ZanAoort teL oVi-57 120 60

Hakeabaat

vereis

26 ma/o t/m 30 junio

in

f

Bloemendcuj

juni

voor particulieren en ondernemers kleinbedrijf

Zomercursus Hat ha Yog a
Vrijdag 11:00- 12:00

14 mei t/m 9

juli

Witte Veld 56, 2041

Schermen

8

t/m

Woensdag 16:00-

T 023 573 92 72 M 06 45 30 45

12 jaar
22 september t/m

17:00 uur

GB

te

31

E kittywillemse@planet.nl

Zandvoort.

I!

Website bouwen voor Kinderen
Vrijdag 16:00- 17:30 uur

september t/m 22 c

10

pluspunt

Faalangst Training 9 t/m 12 jaar
Dinsdag 15:30- 17:00 uur 20 september t/m 29 n

Sociale Vaardigheden 6

t/m

9 jaar

Dinsdag 15:30- 17:00 uur 21 september t/m 30 n

BSO De Boomhut

U

Peuters

in

Beweg in g

Woensdag 9:30-

10:30

Pimp up your bike
Vrijdag 17:15- 18:45

2

t/m 4 jaar

Spelen

biedt professionele opvang voor

kunt met een gerust hart afwezig

met andere kinderen

.

zijn.

Huiselijke Sfeer

-

P

22 september t/m
Flemingstraat 55

/ Fietsrepar

T:023-57 40

5n

330

204I
F:

VW

Zandvon

023-57 [6 B65

Workshop Numerolog ie
Maandag 13:00-

Omgaan met

16:00

27septeml

Hyperventilatie/ Stress

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

Dinsdag 10:00- 11:30 uur

20:00-21:30 uur

I

donderdag en wordt GRATIS
in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres:
023- 5732752

Kleine Krocht 2

5 oktober t/m

I4dec

1:00- 12:00 uur 24 september t/m I7december

Openingstijden: maandag en dinsdag
Overige dagen op afspraak.

Spaans, Engels en Frans

Website bouwen en onderhouden, Digitale fotobewerking, Excel en Word

06-4342 9783

Bladmanager:

Gillis

06 -460 460 26

Vormgeving:
2

IR

Design Zandvoort

-2042 JN Zandvoort

Druk: Dijkman

offset

Visseringsweg 40

-

Diemen

Verspreiding: ZVO
Tel.

06-1139

H78

'

Verspreiders

www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort

Kijk voor het nieuwe aanbod op onze website:
www.pluspuntzandvoort.nl

Kok

gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes
06-1448 2685 .joop@zandvoortsecourant.nl

Tel.

Kleine Krocht

Nieuwe creatieve cursussen:
Klussen voor vrouwen, Natuurlijke Muurafwerking, Intuïtief tekenen en schilderen,
Aquarelleren, Open atelier, Beeldhouwen en
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ni

door Arjen Schuiten

Get
toenmalige 'Kousepael' dat

om-

zij

Internet.

Het begon met de vervaarj

toverden

in

caféNeuf.Andries moest

diging en hosting van eenvoudige

wel erg wennen aan het feit dat gas-

websites en groeide

hem

ten aan de bar bleven staan en

sonen werkzaam

aangaapten op zoek naar een goed
gesprek.

Hij

«
Je
ie

niet

moet

bang i«n om
»
te verliet

zijn. Hij

ook nog eens 'kantooruren'.

Maar de

Filmer,

ook gekscherend aan: "Echt werken
kan

Neuf

ik

bedrijfsprocessen. Zo kon het zijn dat

zijn bedrijf

tijd

50 jaren jong, vindt het

voor

iets

de jaren negentig de

inmiddels verkocht aan

zijn

zakenpartner.

meest volledige geautomatiseerde

met

zijn

cafégelegenheid van Nederland

den op

zijn bedrijf in

Hij

Daarna gaat

hij

ondermeer bezighouden met de

zich

heen gegooid en overal

Dutch

automatiseerd. Nadat café Neuf een

'open source' software. Tussendoor

goedlopende horecagelegenheid

gaat

zijn

vrien-

was geworden,

denclub de bekende Route 66

rijden,

j

Filmer

nachts windschermen gingen schil-

1977 voor zich zelf begon-

is in

j

nen toen

samen met

hij,

Jan, strandpaviljoen

11

zijn

zijdandevolgendedag

deren, zodat

broer

meer stoelen konden verhuren

overnam. Een

bij

een voorspelde koude noordenwind.

eigen bedrijf runnen betekent: lange

inclusief restaurant,

werd het weer tijd voor

hij

ook nog even met

de gasten van

allemaal op de motor.

het internet.

alle

Hij blijft

Na 10 jaar vonden ze het

beuren dat de gebroeders Filmer's

een nieuwe uitdaging. Dit werd de

tijd

voor

slotte

een ondernemer die slecht

Let's

tegen me.
erg

stil

kan zitten.

de

What's Happening?

markt. Koninginnedag eindigt

met een berg

vuilnismannen en vuilnisvrou-

Op vertoon van je studentenkaart is de entree niet
maar slechts € 4.- Altijd fijn zo'n korting! Zou hou je

wen. Wat zouden we zonder
hen

Kromme

viespeuken. Ongelofelijk, wat

6.-,

€ 4- Tijd: 24.00

€

6.-

wij

Op vertoon van de

aan rommel achterlaten.

De volgende dag

tot 05.00 uur.

is

vindt plaats

op zondag

in

Cinq Club de Plage. De eerste editie

18 juli. Va n af ongeveer! 7.00

even lekker op te warmen. Daarna barst heffeest

durende set van niemand minder dan

door zijn vaste

MC Yanto. Dit

in

de

Lat in Lovers.

zij

Clash zullen back2back doorgaan tot

dan heb
15

geen genoeg

krijgt

De tweede

je geluk.

van

Rox&

drie uur

Heb

om

even zin

je echt

zorgen van

Daarna

durende

in

de

in

om

beach,

17.00 uur

op

met

set

weggeeft. Op beide edities

zal

top-percussionist Cherokee flink te keer gaan op de

het Patronaat!

Shadowsen Brutuzzvoor de drum and
step en electro. Entree:

€

10,-. Tijd:

base, hiphop, dub-

23.00 tot 04.00 uur.

er

dan snel

bij.

De eerste

€

10

(via

€

of ophaaldienst werkt. Niet

j

dereen kan het opbrengen

ie-

om

op te ruimen. Onze vuilnisman-

Club

is

zover.

Air:

the On Air 538 Dance Department. Kan je er zelf

aanwezig

niet in leven de lijve

uitzending

live

zijn?

No problem. Volg de

van uit de club van oi.oo tot 04.00 uur. De

line-up voor van avond

is

Silicone Soul en

JeromeSyden ham.

nen staan voor dag en da uw op,

ruimen de troep op en vegen de
straten schoon. Zodatwij

maken

er vervolgens

Sexy on the Beach

ecret

o.a.

bij

Beachclub Vroeger met sexy

live

Knowledge, Fouradi, Dimitri Nikita en Tjen.

10,-. Tijd:

.

It's

een

weereen

th e circle of

Garbage! De schoonmaak sta-

Zondag 9 mei:

ntree:€

in

schone stad kunnen lopen. Wij

rommeltje va n

de voorverkoop

www.easyticket.nl). Aan de deur:

maakbranche, vuilnisbranche

i

andermans vuile troep elke dag

Click
editie kosten in

\

rin-

geen

gevierd, zo

repect voor

de schoon-

in

De 538 Da nee Department krijgt een
eigen clubavond. Elke zaterdag in de nieuwe Amsterdamse

on stage

Wees

is

:

iedereen die

Zaterdag 8 mei:

-

honderd kaartjes per

het cen-

door een

netjes. Mijn

Maar ook met Chasing

conga's, bongo's en timbales!

Krijg je er al zin in?

om

Koninginnedaj

helemaal uitjedak te gaan?AI

dansen? Ca dan naar Dikke Dubstep

je af te

High Rankin

late uur-

Metzon the

het DJ Roog die een exclusieve

is

er uit

ziet

getje te halen. Alsof er

Vrijdag 7 mei:

je

exclu-

Eindelijk, het

Jasper

editie vindt plaats

augustus. Het strandfeest start

DJ Denniz.

met een

wordt bijgestaan

late uurtjes.

Ook

den van de overige strandfeesten. Chris
tjes. Als je

los

E. Hij

duo zal jou het ultieme zomerse Ibiza gevoel bezorgen.
DJ's Chris Rox en Jasper Clash gaan
De afsluiting op 18 Juli is in handen van de mannen van
weten wat een beach party nodig heeft om zich te onderschei-

Voor de afsluiting zorgen de tatin Lovers en
door tot

uur draait DJ Matts

ft.

DJ Erick

en

zijn? Een stel slonzen

trum

Metzon the Beach

om je

sieve drie uur

komen mijn helden en

heldinnen op de proppen: onze

Mike Harvies,

Ferocious.WillyFunka en Ouilliano.Goed nieuws voorstu-

Elleboogsteeg 20, Haarlem. Ent ree:

Sytles

Wie gaat dat allemaal

denten.

studentenkaart:

Strandfeest

afval van

duizenden mensen. Wat een

€

geld over voor een extra biertje! Locatie: Stalker,

van Metzon the beach

vond het ook wel

want het was één

glazen, flessen, open

achtergelaten troep van devrij-

En dan
DJ's

[er

opruimen?!

Donderdag 6 mei:
de Stalker met

like

een

vuilniszakken, etensresten en

zooitje.

in

Ik

'dirrty',

blikjes,

altijd
j

Love Dondernacht

Dirrty!", zei

Opdegrondzagikweggegooi-

!

I

get

grote ravage, een zwijnenstal.

|

997 startte Andries Netexpo

is

The

I

j

tenj

gemakkentevoorzien.Zokon hetge-

shit.

j

dwars door de Verenigde Staten en

nieuws:

iets

I

om

dagen maken

kei-

is

getting wild, drunk

J

it.

publicatie van artikelen over 'f ree-' en

alles

al

and orange. Heavy

was ge-

kassasysteem, kortom

honderden,

Al die

nauwelijks een meter vooruit.

top. "What's happening?
i

was. De muziek, de voorraad, het

Amsterdam te zijn
was weer een

harde muziek, maar de sfeer

gaat samen

vrouw Anja enkele maan-

reis in India.

leek naar

ben daar niet

Je krijgt glazen bier over je

nieuws en heeft
i

«lukkiR Retrou

Heel Nederland

nee,duizenden inoranjeverkle-

i

Filmer, dit jaar

weer

in.

de feestende mensen. Je komt

is

het innoveren en automatiseren van

Ik

de enige

gekke huis.

het niet noemen."

Andries gefascineerd geraakt door

voor mij toch

is

Amsterdam.

afgereisd. Het

gewend was.geeft dan

die de Horeca

er

zit

The place to be on

op!

Queensdag

vindt het

erg leuken verrassend.

Dirrrty!

Koninginnedag

Zo,

weer

full

25 per-

verhalen van de gasten waren vaak

Tijdens de periode van café

zekerheden

*

een

waar

maar luxe: de weekenden vrij en dan

was immers gewend van

het strand dat de gasten terug naar
het terras of strand gingen.

Andries Filmer:

uit tot

service internet bedrijf

14.00 tot 00.00 uur.

Woodstockóg.Met Michel de
Ci n erna, Wouter de Moor, Remy en Vincenzo de

on the Beach

bij

Hey,
Buil.

kingen

wensen

achter de rug en de

zijn
zijn

na veel gedoe inge-

willigd. Die

3% loonsverhoging

is

driedubbel dwars verdiend,

maar wat ze volgens

mij

15,-. Tijd:

ntree:€ 8,50. Tijd: 15.00 tot 00.00 uur.

vooral van ons allemaal

17.00 tot 01.00 uur.

verdienen

is

en respect!

waardering

^
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Een testament

is

Wie doet

straks het

werk

centrale vraag van de

het wordt zaak

heel belangrijk

om nu

in

de ouderenzorg? Dat wordt de

komende

moetje het hebben.

je familie

delen

Uit

is.

Tot er een erfenis te ver-

onderzoek van het Notariaat Magazine, een be-

roepsblad, blijkt dat nalatenschappen vaker tot ruzie leiden

erfenissen zelf

testament

is.

is

steeds meergeld gemoeid. Lastig

De notaris heeft dan vaak heel wat

geen

als er

is.

afweten.

Mantelzorg

samenwonenden

Wat vaak

gedurende een onafge-

behoevende ouderen

worden

om

aangemerkt

als partners. Dit
fis-

maar daardoor erfje
automatisch van

elkaar.

inmiddels iedereen: de budgetten

ren

maar sporadisch

ten metgrotetaalachterstand,

is

notaris
rust,

al

dat het goed geregeld

is.

Het

lijk,dan

wel tweede huwelijk;

invloed van echtgenoten op

met de nieuwe

erfgenamen en deon bekendheid

met het

Landelijke

is."

De KNB
Ruzies
Zelfs

bij

de verdeling van een erfenis.

Het gaat

om

in

de meeste geval-

campagne

startte op 26 april een

landelijke

de meest hechte fa-

bij

milies kan ruzie ontstaan

campagne met

zijn

het leven'.

in

complexere zaken

als

om

een nalatenschap gaat,

komt

er

ook emotie

nl

wel kunnen leveren, maar

renzorg gebeurt toch echt aan

in

Schoonmakers en

en rondom het

arbeidsimmigranten

zelf.

Facilitaire

dienstverleners,

De

rol

lijf

van cliënten

van domotica, het

grens tussen wat zorg

u

kunt recht-

streeks contact

opnemen

met De Notaristelefoon. U

gen duide

antwoorden op veelgestelde

krijgt

voelt zich achtergesteld ten

vragen, biedt de site gegevens

eel adviseur

gemaakt. Ka ast

opzichte van andere kinderen

van de landelijke

of de stiefouder; leningen of

'De Notaristelefoon' en een

schenkingen door ouders die

zoekmodule
in

om

servicelijn

een notaris

de buurt te vinden.

dan

die professionele aanbieders
dit

moment

gelukkig nog

waarschijn lijk straks niet meer

voldoende mate. De oude-

ren zorg

sector:

wordt een spannende

spannend hoeveel de
bezuinigen

brede scala van apparaten, zal

politiek erop wil

hoe dan ook beperkt

en spannend hoe creatief wij

Op

blijven.

de vijfde plaats illegale ar-

zal

de

vaardbaar hoor

is

en

Maar

ik

u

onaandenken.

het zal voor veel oude-

met

elkaar

worden om het

dreigende arbeidstekort te
pareren.
Bron:Zorgvisie

uw tes-

Kleinkinderen over dementie

de website

u

bezoeken of

palingen;eenvan de kinderen

ik

schoonmakers en hore-

medewerkers, zullen taken

www.gaeensnawatjenalaat.

van mening over waard ebe-

goed geadministreerd

op

worden ingezet. Dat helpt,
maar het gros van de oude-

beid. Verwerpelijk en

tament, kunt

niet

op afstand. Hierdoor kunnen
verpleegkundigen efficiënter

zij

kundigen en hun werk

Vooralle vragen over

Zes alternatieven voor de zorg

kunnen bovendien

en

overnemen van de verpleeg-

hebben of een gedateerde
versie, worden de wijzigin-

Spannende sector

worden ingezet voorzorg-

niet

gloeiende plaat.

de erfenis.

deze multimedia-

beperkte

cliënt intensieve zorg

taken. Een druppel dus op de

tingen over de verdeling van

in

de

nodig heeft.

dementerenden

gaeensnawatjenalaat.nl staat
centraal

in

niet vooralle zorgbe-

lossing kan bieden, zeker niet

slim-

oplossingen voor moni-

ca

komende misverstanden bij
mensen die geen testament

zijn: verschil

me

zoals

de hand van de meest voor-

de boedel

week

Domotica
Er komen steeds meer
toring van

tegenstelling tot veel an-

hoevenden een afdoende op-

als

volg van verkeerde verwach-

campagne van de KNB. Aan

om

Hun

echter meestal be-

zijn

mate en

familieconflicten zijn het ge-

de hoogte van de te

kunstobjecten. Enkele be-

Veel

blijft

echter dat de meeste

zetbaar

mantelzorg maar

De website www.

nalaat'.

erfstukken, zoals sieraden en

langrijke oorzaken voor ruzie

bij.

inzet

perkt tot enkele uurtjes per

elders

manmaar beperkt inomdat ze zelf een
baan hebben of op afstand
wonen. Onze samenleving is,
is

telzorgers

in

ficeerd personeel bevorderen.

gemotiveerde onbetaalden

om

zorg inte kopen. Het probleem

dere landen, zo ingericht dat

cao's en de

Dit leger

groeit gelukkig gestaag.

leveren en het

delen ontbreekt

korten zullen nopen tot het

graag inves-

onze zorg.

meer kunnen

de cliënt aan financiële mid-

nele inflatie. Grote arbeidste-

vrije tijd

in

fessionele zorgaanbieders niet

openbreken van

slogan 'Ga eens na wat je

verdelen erfenis of specifieke

len

al-

gekoppeld aan de 'grote

beslissingen

waar mensen de tijd voor
willen nemen. Zeker als het

zorgen dat hun testament up
to date

de vraagstukken vrijwel
tijd

Het

erfrecht.

hun leven

de druk op

hier zal

een wereld waarin pro-

zijn in

de ketel leiden tot professio-

hun

een paar keer

in

instel-

aanname van ondergekwali-

van de inboedel of sieraden;

helemaal
komen dan zijn

de

en vrouwen

Notariële Beroepsorganisatie

zelfs

in

beroepskrach-

mannen

die

de notaris. De meeste

er

om

oudere,

teren

nooit. Als ze

werken

lingen vele duizenden, vaak

Nederlanders komen maar

mensen

nog

maar ook

Vrijwilligers

Wanneer naar de

bij

te vinden

naar de

altijd

zekerheid en duidelijkheid.

wet, moeten mensen ervoor

Oost-Europa dat succesvol

zijn.

om

onenigheid over de verdeling

veel geld. Nu,

bijvoorbeeld

veel ruzie en gedoe. Het

ten worden met de erfenis;

voorkomt gedoe en scheelt

uit

kan worden ingezet. Dat ging

Kortlang,

huwe-

is

vooral

cessiewet. Erna

de tweede echt-

de afgelopen ja-

in

hebben aangetoond dat

aanbod

markt beroepskrachten nog

voorzitter van de Koninklijke

het eerste

De arbeidsimmigranten
lagelonenlanden: proef-

projecten

de snel krimpende arbeids-

Een testament geeft

uit

ren.
uit

er

omlaag. Daarnaast zullen op

of en hoe die verrekend moe-

kinderen

voor zorg

kd'astisch.

doen verwate-

niet snel

is

geldt de gewijzigde suc-

ruzie tussen

AWBZ

kundigen en verzorgenden
gaan.waarschun

Nu

genoot of echtgenote en de

de

in

door goed opgeleide verpleeg-

wat

dan je
zou denken. Het voorkomt
raadzaam

eigen

in

noodgedwongen

meestal de enige oplossing
Dat het zorgelijk wordt, weet

het zo dat een testament
is

Het verzorgen van hulp-

kring zal

met een we-

notaris te gaan."

mensen

isdemantelzor-

die onbetaald zorgtaken uit-

Erna Kortlang: "Eigenlijk

het essentieel dat

rest

het familielid of de vriend

ger,

voert.

veel vaker nodig

is

toetevertrouwen alszorgaan-

huishouding hebben gevoerd, hoeven geen samen-

niet

(KNB): "Bij erven en nalaten

om

kende schoonmaakhulp of

broken periode van ten min-

cus,

de rust en zekerheid hebben

kleine stap zijn

bijvoorbeeld hun zwartwer-

Maar dat

geldt inderdaad voor de

is

maar een

stevijfjaareen gezamenlijke

te sluiten

en waarvan onduidelijk

hun kinderen straks

ren of

werkeloze kennis zorgtaken

bieders het door een nijpend

te

zijn

hand liggend.

of het allemaal

lijkt

levingscontract

januari van dit jaar

even on-

niet altijd het geval. Een

derzijdse zorgverplichting af

i

zijn

arbeidstekort moeten laten

is

die

Vanaf

zorgbehoevende oude-

De alternatieven

de herzienewetwaar-

in

goed geregeld
voorbeeld:

te sussen.

06 mei 2010

18

Er zijn belangrijke wijzigin-

gen

door het
dan enig andere zaak. Mensen worden mondiger en met de

aantrekkelijk als voor de

Belangrijke wijzigingen

Linksom of rechtsom:

jaren.

te regelen dat

ren straks niet in de kou staan.

Van

nummer

Ouderenzorg wordt spannende sector

Hoe

kijken kleinkinderen aan tegen dementie? Dat

onderwerp staat op

12

mei centraal

in

het Alzheimer Café Zandvoort. De vergeetachtigheid van opa's en oma's wordt besproken

met en door

kleinkinderen.

direct een notari-

aan de

lijn.

De

Ouderenarts Hans Houwe-

op werkda-

ling

bespreekt onder meer

gen van 09.00 uur tot 14.00

wat

er allemaal mogelijk

Notaristelefoon

is

uur bereikbaar via

0900-

3469393 (€0,80 per minuut).

om samen

is

nogtedoen. Het

Alzheimer Café Zandvoort

wordt georganiseerd door
'Ook Zandvoort', steunpunt voor heel Zandvoort,

81

Flemingstraat

vrijwilligers: Pluspunt, tel.

55.

Inloop

19.00 uur, aanvang 19.30

uur

(tot

21.30

uur).

stopt voor de

Bus
deur.

Informatie over Belbus en

5717373.

OOMSTEE
Mf

XAtfOKO

Café Oomstee

<Lê^s? dPu^

Deze dient
in

u

te vu Hen.

vakjes staat

in

cijfers

t/m

i

de witte

9.

Top Jazz

<5fc%

vla kjes

De optelsom van de
in het don ke re vla k-

Indien u

in

rij

of boven de kolom.

een donkervlakje

_

moet

uitkomen en horizontaal op

Eïrufiffi

Let op: er zijn

8.

oplossingen mogelijk.

3e oplossing staat elders op deze pagina

/

+

De bedoeling van de breinbreker
is de rekenkundige som op zo een
manier op te lossen dat hij klopt.

j-snrj

Monno Veenend
Gratis entree!
Café Gomsïee

Ar&sen - Zeestraat 02

BHAK HAKK

FDAJ

Breinbreker

ion

i

Leo Bouwmeest

>#^=^

soms meerdere

L>jb

Fr-anK Gort

P/7
wjJhfZ

bij-

voorbeeld 4A8 ziet staan, betekent dat u vertikaal op 4

21:00 uur.

a.s. Vrijdag

Clous van IWcchelen
1

je naast de

meh aanvang

Vrijdag 7

,

U werkt met de

Zsntfrerein!

-

-

fa flMia ttoy öp*f1, rttr

H23 373 UT 27

oeA

fttt

ttmti!

- i*ww-'.r>m.s,'iN:-

;'

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

+

DORSMAN.NL OF 023-5714534

BHAK HABA FDCG

Gelijke letters zijn gelijke cijfers.

HAKK FDCG JKCH
De oplossing staat

elders

Kook eens anders
Aspergecocktail

op deze pagini

Voorgerecht voor 6 personen

|

I

Open dag Duikteam Zandvoort

Benodigdheden:
500 g witte asperges,

l

ioo gchampignons,

|

1

2 rijpe
(bijv.

perssinaasappel,

11

mei organiseert Duikteam Zandvoort (DTZ) een
zal

plaatsvinden

in

bad van Sunparks Zandvoort aan
uur bent u van harte

met de

de thuishaven, het

zwem-

DTZ

wil

welkom om kennis

te

komen maken

duiksport.

in

tomaat,
4e! mayonaise,
1

Conference), geschild,

bekertje

1

slagroom

reepjes,

mensen graag kenmaken met deze

(125 ml)

nis laten

prachtige onderwatersport.
zee. Tussen 21.00 en 22.00

handperen

100 g gekookte Yorkham,

uitgeperst en gezeefd,

Dinsdag

open dag. Deze

Bereiden:
de asperges rondom met een dunschillervanafvlakonder het kopje naar beneden en

Op de avond van de open

Schil

dag kan

verwijder de houtachtige uiteinden. Kook ze circa 15 min.

tieduik

er

een introduc-

gemaakt worden.

Tevens wil DTZ mensen
proberen te bereiken die

al

een brevet hebben en misschien op zoek

zijn

'buddy' en het

naar een

fijn

vinden

nons schoon en
laat 10 min.

snijd

in

Doe ze met 4

plakjes.

op een koele

el

om.

en schep voorzichtig

Neem

eruit

en

in

ruim water. Veeg de champig-

sinaasappelsap

een schaal, schep

in

in

parten, verwijder het klokhuis en snijd ze

Snijd

laat afkoelen

in

de tomaat kruislings
koud water.

Pel

toe.
in

het vel

en dompel 20 sec.

eraf,

Druk de andere

halveer de

dooreen zeef en

zaadjes en vocht. Snijd

mayonaise. Voeg peperen zout naar smaak toe. Klop de slagroom bijna

die alleen
in

i

of

2

het buiten-

gen erg nuttig want je
en

blijft,

in

elke

coupe

2,5 e!

helft

stijf.

mengmetde

Spatel

Oplossing Kakuro

men

plezier van.

'

«

'

'

Oplossing Breinbreker

'

"

<

1

L068 =
|

|

JOSA +
l

DTZ
zig

is

vanaf 1981 actief be-

de duiksport

in

al

zijn

facetten te beoefenen en
te bevorderen. Dit
in

dat

zij

wekelijks

houdt
in

het

zwembad lekker bezig zijn.
De ene week wordt er hard

O.

aan de conditie gewerkt, de

andereweekgaan zemetde
uitrusting onderwater om
allerlei

oefeningen te doen.

Beide avonden worden

uit-

Kortom er zijn redenen genoeg om eens vrijblijvend
een kijkje te komen nemen,
Mocht u interesse hebben
voor de open dag, meldt u
zich dan even aan via bestuur@duikteamzandvoort.

stekend begeleid doorgedi-

nl.

plom eerde instructeurs.

ding

Vergeet niet

om

mee te nemen!

meti

saus en garneer met tomaat. Serveren met verse toast.

raakt,

tijdens de vakantie alleen

maar

helft in blokjes.

badkle-

el

sinaasappelsap door de tomaat mayonaise. Verdeel de asperges over 4 wijde coupes, schep

vertrouwd met de

duiksport. Daar heeft

1

in

kokend water.

in

tomaat en verwijder

mensen

land duiken zijn detrainin-

en

in blokjes.

Breng op smaak met peperen zout

trainingen te volgen. Voor

keer per jaar

om

plaats staan. Giet de asperges af en laat ze afkoelen. Snijd ze

plakjes van ca.i cm. Snijd de peren

Voeg de asperges, peeren ham aan de champignons

'

'

8

i

B

'

»

1

•

•

'

"
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Gemeente Zandvoort
u 2,
info

Pcstb..s

2,

::-:

aa zm--iv-.< >t

©zandvoort.n:

Gemeentelijke publicatie week 18-2010

de aanmelding moet staan: naam, adres, telefoonnummer en

met een

het onderwerp

Vergadering college

De

verdere

in

week

toelichting

van de collegevergadering van week

besluitenlijst

door het college

17

week

18 vastgesteld.

Balie

en op de website.

De

genomen

besluitenlijst

in

is

17

en de

besluiten zijn

te zien

bij

in

de Centrale

mag

toelichting op een aparte bijlage. Deze

niet te uitgebreid zijnen liefst

worden

Deze

regel gelden extra regels.
nl

{Bestuur

te

vragen

live te

>

bij

Raadscomrn
de

griffie

zijn te lezen

ssies

>

op

www. zandvoort.

Inbreng en meepraten) of op

De commissievergadering

is

op internet

volgen via de gemeentelijke website.

artikel 192,

tweede

lid,

van de Gemeentewei Iggen
1

worden voorgelegd en

ter vaststelling

die

bij

de

balie

13

mei wordt

i.v.m.

plaats daarvan

In

inde betreffende wijk op 14

huisvuil

Zendtijdtoewijzing

-

Plan van

-

ZFM

17

Wmo-raad

vooralle burgers.

zijn

De vergaderingen van de Wmo-raad

zaal,

ledeie "-ïarrxl

van harte uitgenodigd de openbare bijeenkomst

is

wonen. De vergadering vindt plaats

Goedkeuring begroting 2010 Stichting Openbaar Primair On-

en begint

om

in

Gebouw De

bij

te

Krocht, kleine

Onderzoek geloofsbrieven buitengewoon commissielid

-

Benoeming buitengewoon commissie

de Centrale

bezwaarschrift indienen. De

betreft

is

dit

de publicatiedatum. U

vermelding van "bezwaar"

in

richt

uw

is

de

met

bezwaarschrift

de rechterbovenhoek van

uw

brief

in

2,

beginsel niet de wer-

king van het besluit waartegen het

de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Be-

om

dient vergezeld te gaan

is

gericht. In geval

van spoed

een voorlopige voorziening indienen

stuursrecht, Postbus 16212003

-Koningstraat 23, gedeeltelijk veranderen achtergevel, ingekomen
in

U kunt ze inzien

Balie ter inzage.

datum van bekendmaking

verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning

Bouw-, sloop- en reclameaanvragen
Zandvoort:

20.00 uur

bij

BR Haarlem Een dergeh|- verzoek

vaneen

afschrift

van het bezwaarschrift.

de raadzaal. De entree

om

19.30 uur

open. De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen.

U

vindt de meest recente agenda op de website. Van de definitieve

de vergadering ook exemplaren beschikbaar.

zijn tijdens

bij

ope^irgst jden Belanghebbenden kunnen gedurende

een termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd

kunt u een verzoek

vindt u aan het Raadhuisplein. De deuren gaan

agenda

slopen woning, verzonden 29 april

k

i

Bezwaarschriften

Ingekomen vergunningenaanvragen

id

iing leden raadsr.

om

20io-096Rviefase.

2040 AA Zandvoort. Het bezwaar schorst

-

De vergadering begint

2010

april

vernieuwen bestaande paardenstalling, verzonden

aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus

ig.30 uur.

derwijs Zuid Kennemerland

-Ben(

51,

april 2010,

Psmassijlasn "i.getee te

:i|den:T

mei vergadert de Wmo-raad over welzijnszaken die van

belang

Iedereen

Aanpak Parkeernota

verzonden 23

-Zuidlaan

besluiten liggen

Uitnodiging openbare vergadering

mei 2010. Op de agenda

11

worden seicdei op et :weece maancog v^n
-

-Zandvoortselaan 206. vergroten van de woning, 20io-05iRv2efase,

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen

Op

De gemeenteraad vergadert dinsdag

april 2010,

Hemelvaartsdag geen huisvuil opgehaald.

wordt het

van het gemeentehuis

Raad vergad ering

verzonden 29

Wijziging ophalen huisvuil

Op

financiële consequenties tot gevolg hebben, vanaf heden tot

en met i juni 2010 ter inzage

42, plaatsen dakkapel,

Bentveld:

-

de begrotingswijzigingen van de agendapunten die op juni 2010

aan de gemeenteraad

Helmersstraat

2010-085RV

29

Begro ting swijzig ingen

Opgrond van

-

a~ges'o-

meteen concrete vraag, oproep of iets dergelijks. Naast deze

ten

-Leeuwerikenstraat
ken,
-

ingekomen

12

t/m

16, gedeeltelijk

vernieuwen balfconhek-

23 april 2010, 2010-103LV

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00,

.ocatie.A'dam se Waterleidingduinen, plaatsen dubbelstaaf

ast e', inge-cmen 28

april 2010,

Centraal telefoonnummer

mat

maandag

t/m donderdag 8.30 -17.00 uuren vrijdag 8.30-16.00

uur.

2010-104LV.

Melding of klacht?
Agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten liggen tijdens

-

Kostverlorenstraat 42. vergroten van de woning,

ingekomen 28
Bel

openingstijden ter inzage

bij

de Centrale

met de

Balie en zijn tevens

Centrale Meldlijn (023] 574 02 00, óf vul op de

website het digitale formulier
tegen betaling algemeen beschikbaar. De raadvergadermg wordt

-

Kerkplein 4, verwijderen asbesthoudend materiaal,

in

óf stuur een brief naar de

ingekomen
ddditencoördinator.

tussen 20.00 uuren 22.00 uur

FM

104.5, ether

FM

live

uitgezonden door ZFM (kabel

106.9) en °P internet via de gemeentel jke

28
-

april 2010,

2010-106S.

Boulevard Barnaart

plaatsen reclamebord, ingekomen 28

58.

website.

Commissie Projecten en Thema's
De Commissie Projecten en Thema's vergadert op
20.00 uur

in

de raadzaal. De deuren gaan

De entree vindt

u

De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen

Let op.

aan het Raadhuisplein.

om

mei vanaf

12

19.30 uur open.

Op de agenda

staat:

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30

-

16.00

uur

Donderdag:

08.30

-

20.00

uur

Vrijdag:

08.30

-

12.30

uur

maar voor een

U kunt deze inzien

tij-

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u

dens openingstijden Deze publicatie betekent niet dat u

uw

beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen

liggen

bij

de Centrale

Balie ter inzage.

zienswijze over deze aangevraagde

e.d.

bouwplannen kenbaar kunt
Openingstijden begraafplaats

-Vaste agendapunten
-

Hoe

te

komen

maken. Slechts indien voor deze bouwplannen

vrijstelling

van het

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de
tot een

raadsprogramma

bestemmingsplan of bouwverordening kan worden verleend, kan
~ollenss:rjat zijn

-

Brief raadslid

telijke

R.F.

de Vries inzake stemverklaring

een

bij

schrif-

afzonderlijk gepubliceerd.

De meest recente agenda vindt

u

gevvi

:

?d

op de website.

<; oi'en :.,ssen

of 00

-

18

00

t ...-

tegen ons voornemen daartoe een zienswijze kenbaar worden

gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van

stemming

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog
zijn.

d^el

u

vrijstelling

wordt

Deze publicatie betekent ook niet dat

een bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning of

Vrtjstell

ng worden verleend dan

zal dit

worden gepubliceerd en

Collegelid spreken?

Een afspraak

maken met een

collegelid doet u via het centrale

telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar

u het collegelid

een vakafdeling

pas dan kunnen belanghebbenden bezwaar indienen.
In

deze commissie kunnen burgers het woord voeren. Dit kan

Vragen over een bouwplan?
zowel over onderwerpen op de agenda

als

overeen eigen onder-

Verzonden besluiten

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen

is

de

werp. Degene die over een eigen onderwerp wil spreken, moet
dit schriftelijk

moet

uiterlijk

aanleiden

werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch
Dit san

ook per e-mail. De aanmelding

maandagochtend om 10.00 uur binnen

zenden aan Gemeente Zandvoort,

De aanmelding kunt

u

de

2040 AA Zandvoort of per

griffie.

Postbus

2,

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen
bereikbaartussen 08.30 en 16.00

zijn

voor

eenvei'gadering'.liedevvoensjagavDrij daarop wordt gehouden.
t.a.v.

mail: griffie@

zandvoort.nl. Afgeven aan de balie van het raadhuis kan ook.

Op

uur.

Zandvoort:
-

Burg.van Alphenstraat 108. geheel vernieuwen hoofdentre

verzonden 29
-

april 2010,

dakopbouw en

vaste trap naar

www.werkeninzandvoort.com.
Voor het vinden of aanbieden van banen

verdieping, verzonden 29 april 2010, 2010-083RV

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand

of aanbieden van vacature?

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van

20io-033Rv.

Helmersstraat 36. plaatsen

Op zoek naar werk

en zee, maar vooral dicht

bij

mensen

in

Zandvoort.

s

STRAATVOETBAL
5 juni
Op

zaterdag

Oude

juni

5

Oproep aan de

wordt voor de 6 e keer het Oude Halt

ting Cucu'. Deze stichting

om

zoekten sponsort projecten

Straatvoetbaltoernooi georganiseerd. Vind je het leuk
Schrijf je

dan

Op

het sportveldje op het

J.P.

Heyeplantsoen, naast

de Oude
3

Halt,

de Oude Halt.

snel in bij snackbar

wordt 3 tegen

gespeeld. De organisatie

deelt de teams in, je weet
dus niet van tevoren met
wie je speelt. Voor iedere
deelnemer is er een mooie

maximaal

strijden van

5

petities in de diverse dis-

of oud,

met de namen van

ciplines van 2009/2010.

dit

€

derdewereldlanden die

Alles

3.

watje

is

melt gaat naar het goede
doel.

moeder, je opa,

buurman en

bent. Er zijn namelijk niet
al

kampioen te sturen
kampioenen@zand-

ele

Aanmelden kan

doen!

baar!

naars een beker!

De organisatie steunt ook

bij

Erworden minimaal wed-

ditjaareen goeddoeh'Stich-

bar de

Marcel Schoorl

Oude

Tennisclub Zandvoort (TCZ) werd gespeeld. Amstelpark

Het tweede team, dat tegen het tweede team van
Amstelpark Gold Star in
Amsterdam moest spelen,
had door de blessure van
Kevin Griekspoor en de we-

heeft de beschikking over een tennishal en daar werd de

gens competitieverplichtin-

is

bijna de gehele tenniscompetitie

op

het wa-

letterlijk in

banen

alle

wedstrijd afgewerkt. Het leverde het
zich hersteld

van de

uitwedstrijd tegen Olympia Haarlem

De

2.

werd overtuigend met

en

Nederland.

in

gewonnen.

vijf,

waardoor het

werd.WerperTjeerd
gen tegen)

liep

0-21

ZSC was nog

Frankrijk afwezige

in

aderlating ondergaan.

lijke

Coach

n honksla-

I

een no-run-

L

in

Csfe

Of

maar één

Suijk kon

meenemen

heer

en

natuurlijk niet leuk.

in

de 3e inning

redden. De eindstand werd

den misschien

zelfs

op basis van

daarmee bepaald op 1-21.
Danny van Soest was met
een slaggemiddelde van

6 honkslagen, zeven keer de

thuisplaat bereikt, 0-14.

In

de vierde inning bereikten

1.000

twee ZSC-ers de thuisplaat

slagman.

(5 uit 5)

dus
lig-

nederlaag was

7-1

de slotinning de eer wist te

niet

liet

sowieso drie partijen
gen. "De

ten einde

want ook
werd, nu

gen

Marcus Hilpert een behooreen forse 7-1 nederlaag op.

Suijk

Buijs [ix

zege mis, omdat Olympia

Na deie inning was het nog
0-0, maar in dezeslagbeurt
bracht ZSC de Haarlemmers
de eerste forse klap toe.
Zeven honkslagen waren
goed voor een 0-7 voorsprong. De scoringsdrift van

team van coach Dick

de slotinning nog

in

eens

3-slag, ix 4-wijd,
21-1

de Zandvoortse Courant

in

gepubliceerd worden.

de Hoofdklasse zondag gemengd,

ter gevallen. Pluvius heerste

nederlaag tegen Schoten

zullen,

traditiegetrouw, de foto's

naar:

Tenniscompetitie verregend
Afgelopen weekend

Halt!

ZSC heren vegen Olympia

17-7

maand

voortsecourant.nl. Het gaat

Alleen de wedstrijd tussen Amstelpark en de reserves van

week geleden

kampi-

de wintercom-

bij

alleen

-HEREN

Het herensoftbalteam van ZSC heeft

uit

Later deze

snack-

in

in

vorige

uitdrukkelijk

oenen

teveel plaatsen beschik-

herinneringen voor de win-

SOFTBAL

'Galerij

klem gevraagd een foto

de spelers of de individu-

laat je steu-

nen. Zorg dat je er snel

oudere kinderen te voetbalIedereen kan dus mee-

hun com-

in

Voor deze

alle

of je

jaar,dusje hoeft niettegen

len.

petitie.

zijn

der Kampioenen' worden

Dus vraagje vader en

oma

sportploegen die

alle

seizoen kampioen

geworden

extra inza-

minuten gespeeld, zonder
keeper. Deel neemers spelen

gaande van het geboorte-

om

van hun kampioenen, jong

van

beteren. Het inschrijfgeld

tegen leeftijdsgenoten

uit-

sportverenigingen met

Net als voorgaande jaren,
maakt de Zandvoortse
Courant een overzicht

het leven van kinderen ver-

in

mee te doen?

Zandvoortse sportverenigingen

Halt Straatvoetbaltoernooi

We

had-

kunnen
stellen maar wie weet over
wie ik op tweede Pinksterdag
uit

kan beschikken?", aldus

de beste ZSC-

Suzanne

ien^isdvd.tmt

Trik

was

een kleine sensatie.

Suijk.

dichtbij
Zij

won

de eerste set met 6-4 van de

SOFTBAL

inmiddels met internatio-

dames

naal tennis gestopte Pau line

Wong.Verloordetweede met
dezelfde

Eerste nederlaag softbaldames
Het damessoftbalteam van ZSC heeft na twee monsterover-

winningen de derde wedstrijd
ten.

niet

winnend kunnen

afslui-

De thuiswedstrijd tegen Onze Gezellen 6 ging met

Ondanks het

nings

in

de ie

de 2e inning werd

0-6.

terug tot 3-6.

1

4

in-

x 3-slag, o x 4-wijd
12

honkslagen te-

gen. Marti na Balk

was de

beste ZSC-speelsters
sloeg

in

het

honk-

slagperk.

Zij

slagen

4slagbeurten.

in

3

te scoren, 4-7.

Wilma van Riemsdijk nam
vervolgens het werpen

De

over van Sylvia Koper

verlopen,

(1-4-

4 in 2 in nings), waarna ZSC
nog kansen leekte hebben.

DeZSC-dames
5e inning
in

bij

was puntloos

de 6e beslisten
strijd

de-

door vier runs over

bij

de start

een nauwelijks merkbaar

regentje

maar ga andede da-

enkelpartijen

kwam

zich

een dag

dame Cindy

Burger was binnen het uur

met

klaar

Erika

Vogelsang:

in

Bij

de tweede

de

de stand

set,

2-1

werd de

wedstrijd door de regen ge-

met 6-4 en

7-5

Roy Bruggeling.

twee-

moest

buigen voor
Hij

stond

in

beide sets met 4-3 voor maar

In

de tussentijd was

kon het karwei niet afma-

strijd

tussen de beide

ken. Het

staakt.

de

ren. Scott Griekspoor,

tweede heren

5a nd er Koning

en de hardhitter Stephan

Fransen op baan twee be-

in

damesdubbel ging

drie sets naar Amstelpark.

Omdat Bruggeling zijn
mixed met Wong opgaf,

het be-

gonnen. De eerste drie sets

kreeg Zandvoort alsnog een

gingen naarde gasten maar

punt

ook toen was het einde oe-

lijke

en 6-2. Alleen

in

dame van

TZC,

herstelden

invalster en wereldranglijst-

door de

speelster Kori na Kosinska uit

later

langste eind.

in

had de 'Zandvoortse'

6-1

gin

uitwedstrijd tegen Schoten

Polen,

Haarlem af te sluiten
met een 22-1 overwinning.

ster,

2 in

er

Kachlikova.

wat tegenstand maar voor
de rest was het erop en erover. Eerste

de bezoekers de
finitief

instantie bleef het

neden. Tweede

en kreeg

In

lingbroer van Kevin,

in

eerste

van Riemsdijk wierp

in

in

set alsnog haar partij inleve-

In

mes

houden, kwam ZSC in de
gelijkmakende slagbeurt
In de 4e inning wisten zowel Onze
Gezellen als ZSC een punt

ai

inning een 0-1 voorsprong

ning de Haarlemse aanval

en moest

detiebreak (7-4)van dederde

weer gebroken werd, trok de
Slowaakse met 5-7 aan het

Scheveningen.

uit

steeds meer water naar be-

van scoren had weten af te

ploeg was, die

nam.

kwamen, kon

cijfers

eer-

ste set regelmatig over en

De Metselaars

'aartsvijand'

de eerste nederlaag niet

degelijke en geroutineerde

die voorsprong vergroot tot

in-

Nadat

Zandvoort aantreden tegen

worden voorkomen. Wilma

Want nadat

de 3e

in

de slotinning nog over de
thuisplaat

Vanaf het begin was duidelijk dat Onze Gezellen een

in

dat

feit

twee ZSC-speelsters
6-11

verloren.

zij

Het eerste team moest

de thuisplaat te brengen,
4-11.

lijker

strijd.

Deze ontmoeting, die

de spreekwoorde-

voor de eerste plaats op de
rangschikking van groot be-

Programma voor zondag
(num9 mei: TCZ -Shot
mer tegen nummer 2!) en
1

lang voor Zandvoort

is,

zal

in

op tweede Pinksterdag

in-

1

gehaald worden.

1

1

had het een stuk moei-

met haar tegenstandde Slowaakse Katarina

om

eer te redden.

fening voor de gehele wed-

Weert Solinq/Van Horne

- TCZ

2.

beginnen

Beide wedstrijden

om

10.00

uur.

nummer
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18

VOETBAL-ZATERDAG

Geweldige

Ongeïnspireerd naar het einde
De laatste reguliere wedstrijd van het seizoen
se

A

in

de ze

klas-

heeft voor Zandvoort geen positief resultaat gebracht.

Een ongeïnspireerd team van Pieter Keur verloor met

sprong. Keeper BoydeVet had

het voor wat Kennemerland

op de door de wind

betreft genoeg. Zandvoort

geen

kijk

dwarrelige bal die

in

de

kwam nog

linker

Haarlem van Kennemerland.

nagepraat zou worden of
In

tweede

het begin van de

helft

Lemmens en Maurice

Kennemerland was, of een
treffer

pulsen die echter niet tot het

Zandvoort

gewenste resultaat leidden.

woensdag. De tegenstander

een periode-

kaarten

want volgende week

moeten

we er weer met z'n

de derde periode

eigen

zijn

gestompt. Hierna was

vooralsnog niet bekend

moet worden
B.

een be-

er zaterdag

Houdt

in

de 2e klasse

u de website van de

Zandvoortse Courant

in

Eindstand West

1,

Gew.

Verl.

Gel.

16

2

Pnt.

len staan", hield trainer/coach

csw

22

4

5°

de wedstrijd voor. En dat de-

2

Marken

22

12

8

2

den ze dan ook.

3

HBOK

22

13

5

4

44
44

4

Castricum

22

11

5

6

38

5

Kennemerland

mannen voor

De wedstrijd op het Pim
Kennemerland had

in

4
4

7

35

6

SV Zandvoort

22

10

8

34

7

Overbos

22

9

2

11

29

worden

8

ZOB

22

8

4

io

28

9

Amstelveen

22

8

3

n

dient ook vermeld te

Ronday weer voor het eerst

niet had.

in

11

niet veel te ver-

instantie
tellen

maken met een aantal afwezigen maar mocht Remko

nog

maar

22

eerlijkheidshalve

paald van een hoog gehalte.

Zandvoort heeft nog steeds
te

eerste

1

dat Zandvoort dat eveneens

De gastheren kwa-

de basis verwelkomen. Verder

men dooreen

had Zandvoort geen belan-

in

afstandsschot

de 30e minuut op voor-

10 Voorland
11

12

Monnickendam
HCSC

verbaasde het publiek

Hij

Pieter Keur zijn

naar de ie klasse.

niet be-

de ga-

ten voor meer informatie.

2e klasse A:

al-

en gaan dus voor promotie

MulierSportparkwas

liet

zijn

22

5

22

3

4
4

22

2

3

met

zijn vrijwel

onmogelijke

shots en het

is

dan ook niet

(+30)

verwonderlijk dat

hij

zich

met tricks hots tot de top drie

mag

van de wereld

rekenen.

de opstelling die afgelopen zondag

in

De

lootjes.

danken aan golfvereniging
Sonderland, die deze
19

15

13

V

9

de

uit-

werkelijk

kon

in

het eindsignaal

Remy Drie huizen, via een

afgeketste

voor Zandvoort, maar ook voor Vogelenzang, één punt op.

bal,

kwam

Defantasieopstelling leverde

spel en

kwartier op voorsprong.

als

keeper moest

kwam

man
in

de

de tweede

in

jaar.

helft kregen

In

gesteld, dotten van kansen

De wedstrijd had een nogal
grillig

verloop. Vogelenzang,

dat nacompetitie
len

moet spe-

voor lijfsbehoud

5e klasse,

in

had vooral de

ste helft het betere

de
eer-

van het

GASP

videoles

is.

ne stam. Uiteraard mochten

meedoen en het

WC

Motorrljschool Goede

7

DIOS

Pluspunt

Gel.

Verl.

Pnt.

3

3

45

2

4

41

6

3

39

Chocoladehuls Willemsen

Stox

12

3

5

39

Circus Rigolo

Tapasbar

20

11

2

35

Cir'CL.5

20

io

4
4

7
6

20

DIO

20

6

BloemslerkunstJef&HenkBluIJs

Radio 5tlpliout

Boom Strandpaviljoen
Oomstee

5ea Optiek

11

Café

io

22

Uitvaartcentrum Haarlem

Dakcentra

VanAacken

Ie

Dorsman Assurantiën

Waterloo

20

5

6

9

21

Terrasvogels

20

4

4

12

16

FAR

SV Zandvoort

20

3

1

16

io

Groenestelnk Schouten

Vogelenzang

20

i

3

16

6

9

PIrlpl

Thomashuis Zandvoort

Club Nautlque

11

8

Direct na de aftrap na de 2-0,

RicheaanZee
SentlnelAlarmb.v.

32

zandvoort

IC

2-0.

de stand een wat

Parfumerie Moerenburg

Beach Club Tien

Gew.

14
11

3

6

dragelijkere aanblik geven en

RvanKleeff

Five

14

20

ten voortijd kreeg Zandvoort

Bonbonnière

Autobedrijf Zandi/oort

20
20

5

eencounteromdeorendiede

Harocamo

Medina

Autobedrijf KariMo

Gesp.

HY5
GeelWit

jammerlijk gemist. 10 minu-

achterstand verdubbelde,

1,

5e klasse D:

2

aanwijzingen

leerzame facetten.

ADVERTEERDERS
Administratiekantoor K.Willemse

Bertram& Brood

1

zijn

uitvoeren. Een heerlijk ont-

spannen middag met zeer

Algemene ultvaartbege leiding

BeachdubTake

Eindstand West

slaat

knieën, rechtopstaand,

ook op

La

tevens bestuurslid

DSOV
THB

Boom

over. Als ze

woordvoerderTedSaunierdie

4

kon

"Wij laten dat

Het einde van een seizoer

werden ze allemaal

alleen

is.

on-

Jongejan en Boom, die

toch maar voorin werd op-

Boom moest

kunsten vertonen.

zijn

nog allerminst

is

aan de spelers

dat heel snel vergeten moet

der andere gelegenheidsspits

zondagelftal

willen kan dat natuurlijk", zei

het eerste

spits terecht en spits Ferry

rechtsachterzijn

worden. Het

zeker dat er volgend jaar een

2-2.

hij

lancerend op een akelig dun-

monitor' en

alsnog voor de

En

net zo makkelijk gezeten op

vanuit een stoel of zelfs ba-

KLM

hole'-wedstrijd op het

BarBattle

onder andere op dat Rayrnon

Hölzken

letterlijk vanaf.

clinic

als prijs verdiende met het
winnen van de 'schoonste

golfsimulator, een 'launch

op

Het leverde

in-

credo en dat straalt er

25

13

opstel-

puntendeling zorgen,

lingwerd bepaald door het trekken van

zijn

trick-

Plezierhebbenindesportis

vrijwilligers

Dat het voor het zondagelftal van SV Zandvoort welletjes

Met

de verbaasde

zijn

Met demonstraties met een

wedstrijd tegen Vogelenzang in het veld stond.

Arnold Jongejan

hij

belangstellenden de vele

De ruim 50 belangstellen-

toonde Hagezich een perfect

functioneren, laatste

gasten.

zijn

boeiende, humorvolle

show toont

valshoeken van de golf sport.

den hebben deze show te

Open van afgelopen

Lootjes trekken levert punt

uit

en welsprekend gastheer
voor

(+4i)

VOETBAL-zondag

was bleek

clinic

komende

begint

slissingswedstrijd gespeeld

Gesp.
in

en

land. Joost

gen meer."Uitkijken voorgele

week wer-

reikbaar

1

is

omdat

blunder van de Zandvoortse

in

Hage verzorgde een uitgebreide

de vele belangstellenden met verbazing genieten van

SV

Kennemerland kwam daar-

doel
al

voor hun rivalen onbe-

zak. Vorige

nacompetitie van

entegen door een regelrechte

Het spelobject werd door De

op

een van de meest bekende golfprofessionals van Neder-

afsluitende golf trickshow.

van De Haan.

De

goalie uit een corner op 2-0.

zij

afgelopen zonnige zaterdag was het genieten van

Jvloll

zorgden voor aanvallende im-

Vet rechtstreeks

den

golfclinic

en trickshow
Op de

het een eigen doelpunt van

had Zandvoort het bes-

te van het spel. Wissels Bas

Zandvoort had

door een

2-1

doelpunt waar nog veel over

bovenhoek belandde.

titel

tot

z-i in

Wapen van

Elvltaal

OUT

Fin.

Glaszettersbed rijf

diensten

Zandvoort,

eten en drinken...

Woonkado

Discovery

Dreams& Daytlme

^D

Max

Planckstraat 48
het groene hart van Zandvoort gelegen zeer charmante

Zeer representatieve bedrijfshal op het bedrijventerrein

Deze aantrekkelijke 2 onder

In

van Zandvoort-Noord met parkeervoorziening.

1 kap woning met garage heeft
maar liefst 4 slaapkamers.

en

•

Mogelijkheid

•

Tot

in

om

bedrijfsruimte te splitsen

de puntjes verzorgd en

in

in

Woonkamer met haard

Showroom
magazijn

(ca.

(ca.

60m J ),

125m ? ),

475

Perceeloppervlakte

Vraagprijs:

€

Moderne badkamer met

bedrijfsruimte (ca. 265m'),

kantine

(ca.

25m J )

Gehele begane grond

op de begane gror d

m7

489.000,-

Half vrijstaande 30-er jaren

nog geen 250m van

gerenoveerde vrijstaande

villa

{bouwjaar 1935}

garage en diverse sfeervolle vertrekken.

277m'

woonkeuken, waskamer

54m

?
}

op 2de etage, geschikt voor

extra slaapkamers of kantoorruimte

vloerverwarming

Nagenoeg

volledig

verbouwd/gerenoveerd

Gebruiksoppervlakte

163m'

ca.

Perceeloppervlakte

t.v.-kamet,

3 ruime slaapkamers, design badkamer
Multifunctionele ruimte (ca.

o.a. ligbad

v.v.

Gebruiksoppervlak

Vraagprijs:

woning met

•

Achtertuin op het noordwesten en achterom

550 m'

Bruto vloeroppervlak ca.

oprit,

Woonkamer,

en schuifpui naar achtertuin

Luxe woonkeuken, bijkeuken met aansluiting wasmachine/droger

onderhoud

Vloeistofdichte vloer

stijlvol

met

2 aparte units

een prima staat van

ca.

215

m

€ 475.000,

Vraagprijs:

in

1

998

!

Perceeloppervlakte 472m', inhoud ca. 798

rn

3

€ 895.000,-

gas'

gebouwd

zee.

in

1900 en

ligt

aan een gezellig plein midden

in

het historische centrum van Zandvoort.
•

Voortuin en achtertuin met achten

•

Woonkamer met

•

Keuken en bijkeu^L

•

3

erker en

Woonkamer met
naar achtertuin (Z.0.)

Sj

slaapkamers^^mfcflj.ëHéezicht

Binnenzjj^jl^uktV geschilderd
it

Wakte

te

ca.

in

2010

m

m2

•

2 slaapkamers

•

Woonkamer met deur naar woonkeuken

Geheel

•

Badkamer met ligbad/douche

v.v.

badkamer en

2' toilet

dubbele beglazing (behalve het badkarrierraam)

Recent aan de buitenzijde geschilderd

•

Dakbedekking bijkeuken en slaapkamer voorzijde vernieuwd

koop

120

fcloppervlakte 167

Vraagprijs:

haard, eetkamer, open keuken, bijkeuken

Ruime bergzolder

2 slaapkamers,

(incl.

Woonoppervlakte

gastenverblijf)

ca.

70

m

•

2

•

gsj

Vraagprijs:

€

200.000,-

De ruime schuur

1'$

biedt vele (hobby) mogelijkheden!

Besloten patio op het zuiden
Doorkijkje

2

€325.000,-

in

de Swaluestraat

Gebruiksoppervlak

Vraagprijs:

€

ca.

87

m2

(excl.

250.000,-

schuur)

(gS

Voor

alle

ZandvoortPashouders de aan

week

biedingen van deze

op de gehele
i.v.

paria

Kcjj&a*y

EiEi
Met ZandvoortPas 10%

Lijst
(in

van deelnemende bedrijven

alfabetische volgorde)

kortinj

<!?**•

collectie.

floti

afgeprijsde artikelen

ob

H 44 1* M

Winkeliers:
Bruna Balkenende

Grote Krocht

-

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

^^E'SIJZE*,,^
Officieel

SIKKENS dealer

Voor ZandvoortPashouders
is

Kaashuis Tromp

Koene Cleaninq Service
10% korting op schoonmaakartikelen
- -I uw schoonmaakwerk!

er een leuke verrassing

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

-

Grote Krocht

Slagerij

Horneman - Grote Krocht

Slagerij

Vreeburg

-

Haltestraat

Verzorging en vrije
Autobedrijf Zandvoort

j*- Voor ZandvoortPas hoaders

f

10%

MÉ _/

k

korting op de dinerkaart

«Week 19 special:

msim
JjWeek

Sudder ïlcf s mei puree €1 2

-

M

Top

Circuit Park

3!

3xl00gramvlee
Ac li ter ham +
Berliner +

Foto

\

iflï H^^l

20 special:

Spare ribs €12,50

Hall. straat 54

Menno

Massage

Gorter

Rosa

bij

T.023 5712451

<Ê

Bibi for

u op een

Wekelijks

zijn in

klantenkring

Gratis

-

-

Grote Krocht

Kinderkleding

Shoes
-

-

-

Haltestraat

Kerkstraat

Haltestraat 6iA

Sea Optiek

Wonen

-

Haltestraat

en onderhoud:

Living

& Giving

-

Kerkstraat
-

Kerkstraat

Koene Cleaning Service - 06-1432444

UW aanbieding in de Zandvoortse Courant in full

ColoUT

zelf welke aanbieding u doet voor Pashouders
redactionele aandacht in de krant voor u als deelnemer

Medina woninginrichters - Haltestraat
Mariene Sjerps Internet
Versteege's IJzerhandel

Extra: alle

Alphenstraat

Kosterstraat

De Bode woonaccessoires

rijtje:

het bezit van een zandvoortpas

U bepaalt helemaal

Veel

v.

Grote Krocht

Graveer een keer- 023-888 77 58

Avenue

Ruim 1000 huishoudens

-

trends:

Blitzkickers

Ondernemers opgelet:
Meedoen aan de ZandvoortPas

Enkele voordelen voot

Onnesstraat

K.

www.massagebijrosa.nl

Toerkoop Reisbureau

Belli E Ribelli

ANDVOORT
uw vaste

-

Piony's Haarwinkel

* ***

Mode en

vergroot

-

Zandvoort -Burg.

Salami

ÏREEIUBClïti

Open Golf Zandvoort
Duintjesveldweg 3, 2041 TZ Zandvoort
023-5715743, www.opHigolfzandvoort.nl

tijd:

I

-

-

06-18
Pakveldstraat

aanbiedingen staan ook gratis op www.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas

promotie ZandvoortPas

door middel van publicaties

in o.a.

de Zandvoortse

Rep-it

-

023-5719666 / 06-4460,6001

Courant, maar ook buiten Zandvoort: iedereen kan een ZandvoortPas aanschaffen,

dus ook niet-Zandvoorters (en
Ter ondersteuning zijn

er zijn er al

gratis

een

Horeca:

aantal...)

toonbankstandaards en/of raamschildjes verkrijgbaar,

waarop uzelf uw ZandvoortPas aanbiedingen kenbaar kunt maken

Harocamo
Het

-

Kerkstraat

Wapen van Zandvoort

eten en drinken

Vraag naar de zeer voordelige tarieven en de uitgebreide mogelijkheden
Gasthuisplein

& Co Restaurant

-

Verlengde Haltestraat

Open Golf Zandvoort

-

Duintjesveldweg

Mo

Uw ZandvoortPas

contactpersonen:

Letty van
Gillis

Kok:

den Brand:
tel.

tel.

06-4342 9783

06-460 460 26

II

ie

Take Fiveaan Zee Restaurant -Strand nr 5
Za ras, Café Restaurant -Haltestraat

-

CRUQUIUS

•

2142 EV

•

Cruquiusplein

10

•

Tel.

023

-

543 88 00

•

www.median

AledkAMarkf
www.mediamarkt.nl

Abonneer u nu op de Mediamaill

Ik

ben toch

niet gek.

.

Zandvoortse Courant

nummer

•
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•

Circus Rigolo beplakt

verkiezingsborden
Dick Hoezee, eigenaar van circus Rigolo, werd afgelopen

Bijzonder slotconcert Jazz
Het laatste concert van Jazz

in

Zandvoort van

dit seizoen in

De Krocht

is

Zandvoort

in

het trio werkte

gehalte geweest. Dat komt uiteraard door de bijzondere gast die het Trio Johan Clement had

uitgenodigd maar zeker ook was de bezetting van het

trio

daar

mede debet

werken
minder dan CéTitulaerwas naar Zandvoort gekomen voor

hij

voor de

hij

vrij-

een verkiezingsbord aan de

Lin-

naeusstraat beplakte. Hoezee bracht een affiche aan waarop

stond dat circus Rigolo voor 250 zetels gaat.

pauze een aantal standaard

Niemand

aan.

dag aangesproken toen

Goed ondersteund door

van een bijzonder

dit slotconcert.

af en bracht

de pau ze
sen
hij

zelfs

hem

na

hij

een duet tus-

en Clement, nadat

de andere musici naar

de tribune had gestuurd.
Een prachtig

nummer

dat

velen roerde. Klapstuk voor

uw

recensent was 'No More

Blues',

dat eigenlijk als het

Nova-nummer
wordt beschouwd; dus
swingend en met veel gevoel gebracht door de mueerste Bossa

Wat een

door Joop van Nesjr.

entertainer

Titulaer en

Drummer

Frits

is

die

wat een stem

en timing heeft

Gijs Dijkhuizen

hij.

Veelal

was het Johan Clement

Landesbergen. Uiteraard

die

bij

was het Johan Clement

len

van Titulaer het moest

die

als

nam Ene

Timmermans op hoogst

grol-

ontgelden maar die was

op onnavolgbare wijze

de piano bespeelde en

vanzelfsprekend

de grappen en

be-

er

wel tegen

bestand.

Titulaer had een bijzonder

repertoire

meegenomen

Wellicht dat

Moederdag

daarmee te maken had. Op
dat Moederdagitem had hij
zich dan ook gefocust met
zijn

vergunning voor had. "Zeker

Zoals hierboven

al

niet",

was

"maar

wij

mee mogen maken.

250 zetels!" Hoezee doelde

Nogmaals, Titulaer verdient

opde Prominenten avond die
zijn circus, met 250 zitplaatsen,

in

Zandvoort is bijna rond.
Ook de line-up voor het Jazz
Behind The Beachfestival
is zo goed als klaar. Zodra

ei-

antwoord,

zijn

gaan wel voor die

concert

Het programma voor het

beschre-

ven heeft deze man, die

op

18

mei aanstaande

organiseert. Circa 30 'pro-

minenten' hebben zich

een groot succes te worden.

was de

Uiteraard

om

plakactie

genlijk binnen

Nederland

aandacht

de Zandvoortse Courant de

ten naarde Zandvoorters

een bijna

exacte gegevens heeft, zul-

te dragen.

en respect

voor

slechts matig bezet was.

meer dan perfecte timing.

krijgt,

al

aangemeld. Het dreigt dus

veel te weinig

naar De Krocht die helaas

rekening.

lief-

dit zeer bijzondere

komende seizoen Jazz

kwame manier de contrabas
zijn

kleine veertig

hebbers

eigenlijk veel meer.

muziekkeuze.

Hoezee aan-

die

sprak vroeg of hij daar wel een

aanvoelden. Helaas hebben

maareen

verving de verhinderde

De persoon

zikanten die elkaar perfect

een grap

deze

activiteiuit

uur.

op-

zijn

om

15.00

De Prominentenavond

begint

om

20.00 uur en de

Jeugd prominenten avond, op
21

mei, om 19.00 uur. Parkeren

kan op parkeerterrein De Zuid

en de kassa's van Rigolo

vanaf

12

zijn

mei iedere dag ge-

opend. Kaarten voorde beide

prominentenavonden

zijn in

de voorverkoop verkrijgbaar
bij

café De Harlekijn, eet-

en dranklokaal Laurel

&

Har-

dy en eetcafé Boomerang.
De

bedragen €

prijzen

€ 9 voor de

7 en

reguliere op-

tredens en de Prominenten-

len wij die publiceren.

Circus Rigolo treedt zaterdag

22 mei aanstaande

om

15.00

uur voor het eerst op. Ook

MOTORRIJSCHOOL GOEDE

en zaterdag 29 mei

tredens gepland

eerste e n

tweede

Pin ksterd

ag

avond.

€

4,50 kost de entree

voor de Jeugdprominentenavond. Reserveren kan

via

06-53475703.

'De mooiste duetten'
Zondagmiddag

tijdens het Kerkpleinconcert kunt u genie-

ten van de mooiste duetten die ooit geschreven

Groot assortiment
zomerplanten

tmemmmmmm,
Zandvoort opstappen.
van de voorjaarsaanbieding
Spoedopleidingen

-

plantenbakken

Profiteer

.

023 5714420
www.goede-rijschool.nl

Concerts heeft een drietal solisten van

Simons
Het

speciale mengsels voor

In

1

sic

teerd: Lisette

Emmink

drietal zal

vullend

T

potterie

-

hanging baskets

Van Stolbergweg

een middag-

programma bren-

Tel.

57 170 93

een fana-

tolkstervan composities

Mozart.

-

Simons heeft

pertoire. Eke

zich ontplooid tot

tiek en gepassioneerd ver-

componisten

als

Handel,

Schumann en
Lisette Emmink

een veelgevraagd
heeft

in

de

late

20e en

21e

uit

eeuw.

is

soliste

en

vrijwel alle grote

concertzalen en onder vele

1

zijn. Clas-

gecontrac-

gen met muziek van grote
Pergolesi,
-

naam

(sopraan), Carina Vinke (alt) en Eke

(piano).

Het concert begint

uuren de

weer

gratis

om

dirigenten gezongen. Carina

gaat

Vinke wordt beschouwd

afloop

als

is

te betreden,

een openschaal-

collecte voor
in

de

is

14.30 uur open. Na
er

een veelbelovende zangeres
van klassiek en modern

re-

om 15.00

kerk, die uiteraard

kerk.

nieuw

sanitair

Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd

ZANDKORRELS

x

^r

Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571

i

Filmprogramma
2 t/m 9 Mei

31

Vooral

uw

brailleren,

werkzaamheden

sprekende horloges, enz.
i.d.m.

vergoeding

BOVAG

Lid

Max

en NAP.

06-51815360

Kabel-internet/adsl

5730519/

06-53498304

installateur helpt

bij alle

Behandeling volgens
afspraak, ook

Vt VIKING
Do. t/m

di.

19.00

's

avonds.

GELUKKIGE

HUISVROUW
>*-l

IjjJ

z
_

Carice van Hojten
Walde mor Torenstro

De opleiding tot

onderhoudsbeurt, APK of

2

fS|
^r

Filmclub

kijk

nog voor de zomer? Snel
(tijdelijk):

fit,

soepeler en slan-

ker

Kom

Geschikt voor

zonder moeite?

snel naar SlenderYou

Zandvoort Schoolstraat

stel.

Bellen tussen 16. 00 en

3 (zijstraat Haltestraat),

19.00 uur: 06-5161 6497

zaterdag

15

06-19413733. www.

tel.

Schoonmaakster ge-

mei,

zocht die tussen 12.00 en

10-15 uur
in

de tuin aan de

Prof. v.d.
(t. o.

14.00 uurwil schoonma-

Waalstraat

ken en eventueel

speeltuin van de

strijkt.

Overige werktijden

naschoolse opvang).

overleg.

Tel.

bij A.B.

Nails

in

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF
levering en plaatsing alle glassoorten.

in via

NU OOK:

of bel 023-5245005.

Te koop: Johannes orgel
(t.e.a.b.).

Tevens: vrolijk

kerstservies (zgan)

5717304 {na 20.00 uur)

Tel.

€

50,-.

vernieuwen kozijnen

&

schilderwerk.

vrijblijvende offerte!

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

5730797

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

1

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst

2

Geen onroerend goed of auto's
Geen goederen met een waarde boven

Mu llig^an

Filmclub £sm*m

w* $iékm
r

2

19.30

THEROAD

korting op een zandkorrel

3

4

de €500,5

ZAKELIJKE ZANDKORREL €12,50 (exd.8JW)
Met ZandvoortPas €10,Indlen uw advertentie niet voldoet aan de

6
7
8

Regie: John Hillcoat

2

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

£Ek

Cncirlire

Theron

9
fgevenbij:

1)

De

2)

BrunaBalkenende,GroteKrochtl8

redactie van de krant, Kleine Krocht 2

Circus Zandvoort
Gasthuisplein 5

2042 JM, Zandvoort
Tel: 023-5718686

www.circusiandvoort.nl

in

5732752

onder de volgende voorwaarden:

Woensdag l£mei

Hoop

Liefde.

Centimeters verliezen

zorgverzekeringen.

www.abnails.nl

Te huur:

H

ReQie. lörie Schöf fis
Met: Peler So^sgaard

Carey

de

12 mei. 19.30

AN EDUCATION
ff\

gratis introductie

Haarlem. Schrijf je

op

www.autoverkoper.nu

Tel.

is

Kor.1313, Bijbel

1

nagelstyliste begint

met de
avond

Patrickvan Kessel

£uu vk gtUt*.

Woensdag

2

altijd

goedkoper!!
Bel

06-55383624 of

garage v. Galenstr.

SHUTTER

garantie en KvK.

Nagelstyliste worden??

€ioo,-p.mnd.

Leonardo DiCoprio
Max vsn Sydow

Met

Een dure reparatie,

Vto. f/m di. 21.15

ISLAND

Rep-it, totaal service

voor computergebruikers.
023-5719666 of 06-44696001.

Auto kopen of verkopen?

schade?Het kan

2

van deze

slenderyouzandvoort.nl

(draadloos) netwerk.

5720108 of 06-48318230

Tel.

(jj Nederlands gespraken

blijven dan: Geloof,

etage vlakbij centrum.

Ook avonden/weekend.

204iKLZandvoort.

WICKIE

2

2/101,

06-4795 2 497

Mini-rommelmarkt:

Advies en aanleg

MYRNA

Van Speijkstraat

Zo

PC-PROBLEMEN.

www.trade-ard.ni
Beautysalon

Dagelijks 16.00

te laten lopen.

en Liefde, maar de meeste

Zandvoort.
Diabetische en

reumatische voet

jong werkend

Planckstraat 44,

tel.

Besproken

u thuis;

in

25,-. Tel.

worden vergoed door

Te huur

vooreen afspraak

Bel
bij

om uw hond

makkelijk de auto

€

via

zorgverzekeraar.

Autobedrijf TradeArd.

2 DRAAK 2
'lederlarids

groot letter

artikelen, telefonie,

www.arnoldnijkamp.nl

HOETEMJEEEif

loopplankje

/

Bilderdijkstraat 22,

SLECHTZIENDE PRODUCTEN
o.a webbox, loepen,

behang-,

wit- en schilders-

Dagelijks 13.30

^3

06-52461796
023-5715921.

hulpmiddelen.

72

Mobiel 06-54 264 259

1

1

Paap medische

L.

Te koop: Inschuifbaar

de

voet- en nagelcorrectie.
Tel.

Behang- en schildersbedrijf

in

diabetische en reumatische

van welke aard dan ook, ontstaan doorverkeerde of onjuiste inhoud

SVPBkdjfêCfeestBkene

ciV

't'!;;,'

qr's;!:".^

i<

c:r

.;;;.;

;

'.jkje

plaatsen

-

mmm

*mmi*m

komende dagen
.og altijd
ren. Zelfs

gin deze

lega

is

Yvonne Roosendaal mijn

redactiecol-

het radioprogramma Goedemorgen Zandvoort van

bij

de lokale radio ZFM. Maar wat weet

van

eigenlijk verder

ik

verpleging en

was

al

ze alleen, het beviel haar daar prima.

Noodgedwongen moest Yvonne terug naar Zandvoort. Haar
bij een noodlottig ongeluk omgekomen. Hoewel ze
heimwee had naarde heerlij ke stranden en de temperabroer was

erge

Om

haar?

daar achter te komen heb

ze mijn 'dorpsgenoot' wilde
ze: "Ja natuurlijk,

williger

wat

haar gevraagd of

ik

Heel spontaan antwoordt

zijn.

leuk!" Verder

is

Yvonne buiten

vrij-

ook een ondernemend typje dus ze heeft veel te

"Maar omdat

altijd verteld

dan ga
heb

je

dat

geen

zin

ik

dom

ook

meer

om

ik

staande zaterdag. Inmiddels

uit.

Om

de

een

reis

naar haar grote

een tussenstop
dreiging

om

je,

en maakte via

liefde Australië
in

India

net terug van

is

nog een

terroristische

Cochin mee. "Ik vind het heerlijk

in

zo te reizen en verblijf meestal

gaan en

je

maakt op deze manier

met:tje
je medemens.
medemens."

liger

bij

bij

de kinderactiviteiten van het toen-

de Sociale Academie
Bij

in

Amsterdam was

'

maar de opleiding daarentegen
Tegenwoordig

is

lag

me

ik

om

het Z

niet echt leuk

wel", aldus Yvonne.

ze actief in de Thuiszorg,

ze al 6 jaar als verpleegkundige de

ik

EHBO

's

zomers bemant

post en droogt ze

de traantjes van zoekgeraakte kinderen.

Interrail

naar Joegoslavië gegaan.

gezellig

was emigreerde

Omdat

zat er al
is

ze via

het thuis niet echt

ze enige jaren later

met haar man

in

Sydney waar ze een baan vond

in

de

weet

ze

heeft ze

nog
al

niet

Nederland en zouden

we

van body surfen! "Het

is

een

bij-

weerafin hetsteedsgroener

het eens een keer bijna

vijf

een hoge

ogende Zuid-Ken nemerland.

dagen op

om

als

is

meenemen. Dat

zegt ze. Yvonne

kick",

altijd

wel

is

voor

in

geeft je

niet

bang

iets geks.

med ia-aandacht

landelijk veel

PR. Ze

is

al 11

jaar

vrij wil-

ZFM maakt

ze

'Bijzonder Zandvoort'. Ze vindt het
jaar,

mee te doen met de

circus Rigolo. Welke act het dit keer

maar het

in-

koude bovenlucht boven

ze bestuurslid van stichting Bunker museum

programma

zich

zonder meer een

is

worden, dan verdwijnt die

het Rode Kruis en voorde lokale radio

jaar het

Dat

uiteindelijk.

lezen

i

m inentenavond bij

een aantal runs de

hoge druk der Azoren

uitbreiden richting Benelux.

gunstig teken. Mocht dit

Donderdag (Hemelvaart) en

Zandvoort geworden en doet de

al 3

Arie Lukkassen naar Australië. Echter het huwelijk strand-

de en Yvonne bleef

Met

zal

vrijdag geven best aardig

geweldig om, net zoals vorig

Backpacker
De smaak om met je rugzak de wereld in te trekken
vroeg bij Yvonne in. 5amen met een schoolvriendin

hoge druk

bezeten

2008 met de 'Kunst bun ker'die
is

maandgedeelte een einde te

komen aan die onderkoelde
mei sferen. Toenemende

ziet al

is

'lezen'.

Zo is ze (midden in de nacht) met de bunkerploeg
meegegaan om via een smalle ingang een bunker van binnen
Zij was de animator van de geslaagde
aprilgrap

liger bij

tweede

gaan bezorgen

de zee te

te bekijken.

kreeg. Nadien

nabije toekomst. Vooral het

1982.

om

uitgevallen en

tyonneRo~o$enóa a

het moeilijk

de Cruquiushoeve behaalde

De diverse weermodellen
ogen wat positiever voor de

jaar.

er in het

derdaad gerealiseerd gaan

of pakte laten

malige Stekkie. Zelfs na een parttime opleiding
aan werkte komen.

lijkt

want Yvonne

echteen

verpleegkundige diploma. Het werk vond

Voor

in

grote Europese hoofdmodel

Toch

ons jofeler weer moeten

golf net breekt, je zonder surf board

Om

af-

voor half mei.

af-

Van haar vader leerde Yvonne

zondere ervaring

in

ik vrijwil-

was

mei kouder

gra-

Met wat

invloed van

bedoelt ze goed kijken hoe de

als schoolverlate-

het laatst

niet gehaald.

het tijdvak

gelopen honderd

i-io

nog

geluk kan het een keer

gerond 14 graden worden.
Normaal is 16-17 graden

Liefhebberijen

golf valt

opleiding KVJV (Kinder Verzorging

ik

maand

geweest de

is

in

deYHAhostels.Jekuntjeeigen gang
snel contact

deze sector vinden.

vijfde

keer kou der

broodjes werden

in

cade van deze

van het jaar maar een enkele

kwam

enige ervaring op te doen, werd

bekend dat de eerste de-

twee maanden na ar ver re bestem mingen. Ze

naar toe gegaan.

Schalkwijk kon

is

winter te ontduiken trekt Yvonne met rugzak elk jaar voor

vroeger niet gebakken. Na mijn

geen baan

hoger

het weekeinde,

en duurt officieel tot aan-

Australië aan

het verlangen naar verre reizen

je best te

Jeugd Verzorging) en een stage

geleidelijk iets

uit richting

man op het witte paard maareen
waar ze nog steeds tot volle tevredenblijft. Soms

Maar

worden of naar een toneelschool,
lieve

men

huisje aan de Schelp

Mijn liefstewenswasfilmactrice

maar

heiligen

vanwege

voorspeld. Het werd geen

in

het advies Huishoudschool dus

daar ben

ijs

periode (berucht

maar de magische 20

geloven en

doen! Uit mijn Cito-toets

De o zo bekende

den wordt op korte termijn

mij thuis

bij

was. Weet

in

en antizomerse weersfe-

de scherpe nachtvorsten)

een rekendyslexie heb,

leraren als

ik

je daar zelf

in kilte

helemaal conform de kalenderkli-

is

ving afgelopen dinsdag aan

zou naar haartoekornen",was

Zandvoort. Ze was zoals ze het zelf zegt een leergie-

in

rig kind.

werd door zowel de

mei

week en dat

matologie.

Yvonne

"Alles

gaat ze met een vriendin of helemaal alleen erop

Yvonne Roosendaal woont, opeen paarjaartjes na,al47jaa

grossiert

de nachtvorstperikelen waren weer actueel be-

om voor haar moeder te zorgen.

tuur van Australië, besloot ze

heid woont.
vertellen.

mei 2010

13

Meestentijds droog

teksten foto Nel Kerkman

een aantal jaren

19

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Yvonne Roosendaal
Al

nummer

Zandvoortse Courant

zal beslist iets

vakantieplannen, het

door Nieuw Zeeland crossen.

Om

geks

zijn.

wil ze

liefst

deze wens

laten gaan,

is

ze op zoek naar een reisgenoot

autorijden

is

niet

pro-

wordt

enkele

we

droog kunnen

rij

gaan houden

in

onze om-

geving.

hebben nagenoeg droge omstandigheden

in

huis.

In

het

maand
Ook

het aanstaande week-

tweede deel van de
is een wat langduri-

ger stabiele periode niet uit

einde belooft eindelijk eens

te sluiten. Zulk pover

geen duurregen te brengen,

als

inclusief bijbehorende

som-

berh eden. Geheel droog

blijft

het waarschijnlijk niet

in

Zandvoort en Bentveld, met
juist

op zondag weer een

wat grotere regenkans.

meidagen
val niet

ten

weer

dat van de eerste tien

in

lijkterin iederge-

meer

in

te

gaan

zit-

het tijdpad 16-31 mei.

Meer weerinfo
fraaiefoto's)

(en

hele

op www.weer-

primeur.nl

Natuurlijk

met een auto

in

Er zijn voorzichtig

zonnige perioden en

De dagtemperaturen ko-

vervulling te

want Yvonne

en

een erg handige combinatie. Maar, verder

durft ze eigenlijk alles!

De Zandvoortse Courant wordt huis-aaTi-huis verspreid. Mocht
u de krant niet heeft
ontvangen, kunt u bij de volgende afhaal punten terecht:

.

het onverhoopt een keer gebeuren dat

&FHAALPUNTEN
Voor structurele bezorgklachten: ZVO-v

Centrale balie

Gemeente Zandvoort
Temperatuur

•

Bruna Balkenende {Grote Krocht)

•

Greeven Makelaardij (Oranje buitenhuisje)

Max

•

Pluspunt Noord (Fleming straat)

Min

5

3-4

•

Shell Duinzicht

Zon

60%

70%

Neerslag

20%

20%

25%

50%

nno.3-4

nnw.3-4

w. 3-4

(pompstation

eiders, tel. 06-1139 1478 of

«

d

Dr.

Gerkestraat)

12-13

-veTspreiders.nl

.O

.

'M| Gemeente Zandvoort
Gemeentelijke publicatie week 19 -2010

-Van Lennepweg
aal,

De

van de collegevergadering van week

besluitenlijst

verdere

in

week

18

53/3.

door het college

week

-q vast geste d

Balie

en op de website.

genomen

De besluitenlij!

is

in te

18

en de

besluiten zijn in

zien

bij

de Centrale

verwijderen van asbesthoudend materi-

ingekomen op 04 mei 2010,2010-1145

-Oranjestraat 4 t/m

Vergadering college

10,

l_

t

zet-

Wegens gebrek aan onderwerpen komt deze vergadering

indienen

personeelswoningen, ingekomen

11,

-

Witte Veld

9, gedeeltelijk

woning, ingekomen 06

gedeeltelijk vergroten

in

de raadzaal. De deuren gaan

Besluitenlijst 27 april

om

19.50 uur open.

Op de agenda

ui

komen 4 mei
Let op.
liggen

tel

}

vs'

anderen

wrevels, inge-

de Centrale

Balie ter inzage.

U kunt deze inzien tijdens

Informatie college/burgemeester

openingstijden Deze publicatie betekent niet dat u

-

Meerjarenontwikkelingsprogramma 2010-2014

ze over deze

Nota

Slechts indien voor deze

"Volle kracht vooruit"

-Verordening Wet InbuiwS'ing

uw zienswij-

aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken.

bouwplannen

vrijstelling

stemmingsplan of bouwverordening kan worden verleend, kan

gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd

u een bezwaarschrift kunt indienen.

af ie idei

u

op de website.

In

deze

commissie kunnen burgers het woord voeren over onderwerpen
op de agenda. Aanmelding vooraf

lijk

worden verleend dan

vrijstelling

vrijstelling

wordt

gepubliceerd. Deze publicatie betekent ook niet dat

Mocht de vergunning

zal dit

of

worden gepubliceerd en

Op 17 mei vergadert de Wmo-raad
lang zijn vooralle burgers.

Iedereen
te

is

over welzijnszaken die van be-

De vergaderingen van de Wmo-raad

om

plaats

in

iedere

Gebouw De

maand.
bij

Krocht,

-

17.00

uure

57401 00, maandag

vrijdag 8.30-16.00 uur.

(0 23) 574 02 00, óf vul

website het digitale formulier

ir

op de

óf stuur een brief naarde

klachtencoord mater.

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30

-

16.00

uur

Donderdag:

08.30

-

20.00

uur

Vrijdag:

08 30

-

1230

uur

maar voor een

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u

beperkt aantal zaken terecht: pas joorten en rijbewijzen

zi

r

dage

|ks

-

open ussen 08.00 -,8.00

uur.

Collegelid spreken?

Secretaris

april 2010,

Bosmanstraat

30, vergroten

woning oerzonden 29

2010-061 Lv.

-Wilhelminaweg

30,

Het kan

zijn

collegelid
u

doet

u via het centrale

an waarover u het collegelid

dat u eerst naar een vakafdeling

verwezen wordt.

2010,2009-23ltV.

Bouw-, sloop- en reciamei

Bezwaarschriften

Zandvoort:

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen

16,

maken meteen

wilt spreken.

Ingekomen vergunningen aanvragen

-Schelpenplein

Een afspraak

telefoonnummer. Daarbij geeft

wijzigen van de gevel, verz

2010,2010-079^.
uitbreiden van de woning, ver:

3ndeno6mei
Vragen over een bouwplan?
Voor vragen over concrete of ge «enste bouwplannen

-Van tennepweg

ingekomen op 29
-

77,

verwijderen van asbesthoudend materiaal,

april

2010,2010-1085

Haltestraat 44, vergroten van de lokaliteit

besluiten liggen

bij

werkeenheid Vergunningverlenin

de Centrale

tijdens openingstijden.

(bouwen van een

Balie ter inzage.

U kunt ze

een termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd

datum van bekendmaking

bezwaarschrift indienen. De

-Van Lennepweg 79

verzend datum van de vergunning. Indien het geen vergunning

verwijderen van asbesthoudend mate-

betreft

is

dit

de publicatiedatum. U

richt

uw

is

de

op werkdagen telefonisch

l

bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur

inzien

Belanghebbenden kunnen gediende

aanbouw), ingekomen op 4 mei 2010, 20io-ii2Rv
rd,

e.d.

ierenbegraafplaats aan de

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen
Zandvoort:

19.30 uur.

kleine zaal, en begint

30

met de Centrale Meldlijn

Tchensstia^t

van harte uitgenodigd de openbare bijeenkomst

wonen. De vergadering vindt

S.

Melding of klacht?
Bel

De algemene begraafplaats en

Wmo-raad

worden gehouden op de tweede maandag van

Alle afdelingen zijn bereikbaar v a (023)

Openingstijden begraafplaats

Verzonden besluiten
Uitnodiging openbare vergadering

afschrift van

telefoonnummer

pas dan kunnen belanghebbenden bezwaar ind

niet nodig.

is

BR Haarlem. Een

gaan van een

van het be-

tegen ons voornemen daartoe een zienswijze ken baar worden

Rondvraag

-Sluiting

De meest recente agenda vindt

een voorlopige voorziening

de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haar-

het bezwaarschrift.

t/m donderdag

2010, 20io-i2oLv.

De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen

bij

-

zijn.

om

gericht. In geval

De entre

staat:

2010

-

-

uw

beginsel niet

in

vergroten woning, ingekomen 06

-Zandvoortselaang en ü.j.gedee

De Commissie Raadszaken vergadert op 18 mei vanaf 20.00

bij

lem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 2003
dergelijk verzoek dient vergezeld te

Witte Veld

is

te

Commissie Raadszaken

-

de rechterbovenhoek van

van spoed kunt u een verzoek

165, sloop 12

-

Centraal

vindt u aan het Raadhuisplein.

in

van Burgemeesteren Wethouders, Postbus

2040 AA Zandvoort. Het bezwaar schorst

-Thorbeckestraat 3-04, plaatsen dakkapel, ingekomen 06 mei
2010,2010-ll6LV.

06 mei 2010,2010-1175.

& Control op tg mei

2,

de werking van het besluit waartegen het

-Zandvoortselaan

Geen Commissievergadering Planning

met vermelding van "bezwaar"
brief aan het college

gedeeltelijk vergroten ent ree en die

ten gevel, ingekomen 06 mei 2010, 2010-115RV.

is

de

Op zoek naar werk

of aanbiede n van vacature?

Werkgevers en werkzoekers mak

www.we rke n

i

n za

n

gebruik van

nd voo rt .co m

Voor het vinden of aanbieden va

banen

in

Zandvoort.

bezwaarschrift

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand

en zee, maar vooral dicht

bij

mensen

HANDBAL
Handbalsters verliezen van Aristos
Het dameshandbalteam van ZSC heeft de uitwedstrijd

gen het Amsterdamse Aristos met 22-18 verloren.
duel waarin ZSC aantrad

met een

kleine selectie,

In

te-

een

omdat

een aantal speelsters niet beschikbaar waren, overheerste
aan beide zijden de verdediging.

Aristos

nam van meet af aan

ZSC

er alles

aan

om

terug te

de leiding met twee of meer

komen, maar verder dan de

Bij rust was die
marge gegroeid tot vijf, 14de tweede helft deed

22-18 eindstand

doelpunten.

9. In

kwamen de

Zandvoortse dames

niet.

Laura Koning scoorde zes

maal. De andere treffers

male speeldag wordt de

kwamen van Romena

Danëls

thuiswedstrijd tegen het

Lucia v.d. Drift

Naomi

(5),

Kaspers
In

(2)

(4),

en Martina Balk.

tegenstelling tot de nor-

Utrechtse

zaterdag

Omega komende

om

19.00 uur op

Duintjesveld gespeeld.

a

Zandvoortse Courant

VOETBAL
TCZ

i

blijft

aan kop

De wedstrijd afgelopen zondag tussen het

in

eerste

team van Shot

ste

uit Zeist

verlopen. Niet alleen

won

is

selaars

1

heeft

voor de Zandvoorters goed

TCZ met

opzichte van de tegenstanders

is

5-3,

de koppositie ten

verbeterd. Alleen De Met-

meer punten maar ook één wedstrijd meer

team naar Weert
nen gaan. Als

te kun-

dan met
dat

een compliment waard",

Het eerste zaterdagelftal van SV Zandvoort, dat nacomvoor een plaats

petitie speelt

de

in

dan

ie klasse, is later

gepland van start gegaan. Tot zondagavond was nog niet

aldus de geplaagde coach.

De Zandvoortse punten
werden in het da mes en keispel,

gespeeld.

we

5-3 verliezen vindt ik

het herenenkels pel en

het heren dubbel binnen-

gehaald. Suzanne Tr ik

won

nummer

19

13

•

mei 2010

SV Zandvoort later van start
in de nacompetitie

hoofdklasse

gemeng-

de zondagteam van Tennisclub Zandvoort (TCZ) en het eer-

•

-ZATERDAG

bekend wie

zij

als

tegenstanders zouden treffen.

SVL had nog

niets. Alles

is

nu

opgelost en Zandvoort heeft
gisteren tegen SVL gespeeld.

Omdat de Zandvoortse
Courant

op woensdag ge-

al

drukt wordt, kunnen wij

Zandvoort rnoet spelen tegen de

nummer

van de eer-

1

neutraal terrein tussen

WA

en

'71

UW

gespeeld zou moe-

u

de uitslag helaas niet geven

maar die kunt

wel vinden op

u

B.

ten worden. Deze wedstrijd

de website www.zandvoort-

haar enkelspel met 6-4 en

Daar was geen onenigheid

moest ervoor zorgen dat de

secourant.nl.

de Fransman

over rnaar wel hoe de derde

beide ploegen de juiste tegen-

strijd in

7-6. Invaller,

Clement

won met

Reix,

ste periode

periode er

de 2e klasse

in

zou gaan zien.

uit

6-4 en 6-0 en de tweeling

Dat was weer belangrijk

Scott en Kevin Griekspoor

voor de tegenstander van

bonden het herendubbel
met twee keer 6-4 aan hun

Kennemerland, de vervanger
in

de 2e klasse A, en Cast ricum.

De KNVB heeft

zegekar.

beslist dat er

een beslissingswedstrijd op

Van daag, Hemelvaartsdag,

tweede team
thuis op tennispark De
Glee tegen de reserves
van Coldec/De Manege uit
Apeldoorn, een team dat op

stander zouden krijgen. Voor

WA

'71 was dat van minder
belang omdat zij derde zijn
geworden in de reguliere
competitie en vanwege de
nieuwe Topklasse sowieso
zouden promoveren, maar

De returnwed-

Langbroek wordt ko-

mende zaterdag om 17.00 uur
Mocht Zandvoort

gespeeld.

1

door de eerste ronde heen ko-

men, dan wacht

in

de tweede

ronde de winnaar van de dutussen Kennemerland en

els

Zevenhoven.

VOETBAL

speelt het

de dames was

hoogte staat en waar

an-

derstreept. Hilpert/Koning

gelijke

ders dan vorige week. Toen

gaven in het herendubbel
een lesje 'dubbelen' aan
het nog jonge Zeister duo
De Moreé/ Philip Niewerth:

dus punten tegen gescoord

ij

alles

was Cindy Burger binnen
een uur klaar met haar
tegenstandster terwijl de
voor Zandvoort uitkomen-

6-1,6-3.

de Poolse Korina Kosinska
de grootste moeite had

met haar tegenstandster.
Nu was Burger ook in een
uur klaar maar had zij
een 0-6, 1-6 neerlaag aan

Ook

in de mixed dubbels
werden de punten gedeeld.
Kosinska /Hilpert waren

met

2-6, 6-2

en 7-6 (8-6)

te sterk voor Kiszczynska/

haar broek. Kosinska kreeg

Niewerth. Het duo Burger/

in haar wedstrijd totaal
geen weerstand van haar

sen tegen Tessyv.d. Ven/De

landgenote Magdalen

Goede: 2-6,2-6.

won

Kiszczynska en

Koning was

niet

af-

getekend met 6-2 en 6-1.
Marcus Hilpert deze ronde

Team

wel voor Zandvoort aanwe-

dat eveneens

en dat scheelt een

zig zijn

slok

op een

zijn

eerste set

borrel. Vooral

was

erg sterk

tegen Niels de Moreé
die zich

in

opgewas-

(6-2),

de tweede set

herpakte maar de punten

2

Het tweede team van TCZ,
in de,

andere,

hoofdklasse uitkomt moest
zondag naar de koploper:
Solinque/Van Home in
Weert. Ondanks de proble-

men

die door diverse bles-

David de Goede met twee

de selectie van
Zandvoort zijn ontstaan,
hebben zij laten zien dat
ze toch wel een plaats in
de hoofdklasse waard zijn.
Zij verloren weliswaar met

keer 6-3 van het gravel.

5-3

in

de tiebreak

(7-3)

naar

Zandvoort zag gaan. Sa nder

Koning kon ook imponeren
en veegde tegenstander

In

het

dames dubbel kon

Zandvoort geen potten breken.

Met twee keen-6 werd

de offday van Burger on-

sures

bij

maar coach

Dick Suijk

kunnen worden. Het eerste

team gaat naar Breda voor
de ontmoeting tegen BLTV.

De volgende wedstrijd is
komende zondag al, 16
mei. Dan zou TCZ
thuis
het kampioenschap kun1

nen halen

de wedstrijd

in

i8

Hotsknotsbegoniatoernooi
het

18'

Hotsknotsbegoniatoer-

nooi gespeeld op de velden van SV Zandvoort. Het toernooi trekt jaarlijks circa 300 recreatieve voetballers uit
heel Nederland, en zelfs uit Engeland, naar Zandvoort

om

het tweedaagse toernooi te spelen.

een unieke

waar eenieder

streeft

leent aan het soort voetbal-

dat meedoet aan het

lers

vaak met wat hoofdpijn, zul-

gezelligheid net een streepje

knotsbegonia voetballers',
een tekst van de overleden

van de deelnemers brengt de

Zandvoortse voetbaltrainer

nacht kamperend door langs

Bert Jacobs.

de velden van SV Zandvoort.

Ook

dit jaar

tegen Struik/Strokel

1.

doen

er liefst

20 elftallen mee aan het
toernooi, dat zijn

naam

Administratiekantoor

Algemene uitvaartbege

het zeker

niet worden. Het eerste
team moet dan op tweede
Pinksterdag nog een wedstrijd

thuis inhalen tegen

De Metselaars

2

op De Glee.

Deze wedstrijd werd

bij

een

Zandvoort

Auto

Strijder

Autobedrijf Ka riMo

Banana Moon

er

prijs uit reiking

plaats, die dit jaar

met

live-

muziek zal worden opgeluisterd!

Bloemsierkunst

Jef& Henk
Café

Oomstee

adverteerders

in

alles

de krant van deze week

zijn:

Censeen van Lingen

eid

ng

wat in

Media Markt Cruquius

Circus Rigolo

Medina Woninginrichters

Circus Zandvoort

Motorrijschool Goede

Club Nautique

P.van Kleeff

Dakcentrale

Remode

Dierenarts Dekker

Richeaan Zee

Dorsman Assurantiën

Seven For

OUT

Fin.

Bluijs

hoogte h luden van

wij u op de

FAR

Beter Mobiel

10.00 uur.

~)e

kunnen

Groenestein

gestaakt vanwege de re-

om

19.30 uur ge-

BeachClubTien

gen. Alle wedstrijden, ook

nen

om

BertramSi Brood

i-o stand voor

de inhaalwedstrijd, begin-

de deele nemers weer op

het veld staan voor defina-

ledag.Omi6.oo uur vin dt
het

opend met de traditionele

ers

K.Willemse

problemen en hebben
een reserve op moeten roepen om met een voltallig

Zandvoort

toernooi

mort leeft.

Alle

makkelijk

zal

de jaarlijkse pe-

een feestelijke

Op vrijdagavond wordt

Dankzij onz

mogelijkheden daartoe
nog open maar ge-

zijn

ont-

len

strijd

ADVERTEERDERS

Harderwijk

in

11.00

naltybokaal. Zondagochtend,

voor hebben. Het merendeel

gaat, speelt

om

16.00 uur wordt

om

'Hots-

Den

2 uit

in

om

de

voetballers, ofwel

sportiviteit en

de eredivisie, het Walhalla van
de KNLTB, weggelegd voor
de grootste sportvereniging van Zandvoort! Het
tweede team, dat voor
behoud in de hoofdklasse

er

plaats

uur en

de middag afgesloten met

toernooi: de boerenkool-

maar waarbij

volgend jaar

is

de bekende Zandvoortse DJ

naar een goede prestatie,

Kom onze 'plaatsge-

Haag.

Wellicht

weer een

elftal-

van oud-voetballers,

len

welke omlijst wordt door

WimWilWel. Zaterdag begin-

noten' dus aanmoedigen.

tegen Leimonias

openingswedstrijd tussen

twee Zandvoortse

nen dewedstrijden
Dit toernooi kent

sfeer

was duidelijk tevreden.
"We hebben nu eenmaal
die

e

Komend weekend wordt

diensten

Harocamo
La

Fontanella

Lavogue

Biase

Life

Stichting Classic Concerts

& Schouten

Uitvaartcentrum Haarlem

Van Aa eken
Glaszettersbed rijf

Woonkado

Discovery

Dreams& Daytime

.0

CENSE
wmLINGEN
115

Jhr. P.N.

2042 PR Zandvoort

Quarles van Uffordlaan 2

Tel:

Paradijs weg 8

023 -5

71 5 71 5

Woonkamer met

•

Sfeervolle nostalgische keuken

•

2

erker, shuiters

en schouw

v.v.

VV'xropoervakte

In

5 minuten bent u

al in

vrij-

ca.

70

'oerceebppei vlakte '03

ir'.,

•

is

heerlijk

wonen tussen de duinen en de

•
•

zee!

3 slaapkamers, 2

Geheel

Perceeloppervlakte 325

1

m

00

m

?

(zonder schuur)

gelegen en goed onderhouden penthouse

Amsterdamse Waterleidingduinen

m;
m?

5

het groene hart van Zandvoort gelegen zeer charmante

In

en

ca.

1 1

€315.000,-

met

van

ca.

;

heeft een panoramisch uitzicht over zee aan de voorzijde

Living

badkamers

Woonoppervlakte

•

gedateerd
ca.

kap

dubbele beglazing en kunststof kozijnen

Prachtige ligging, grenzend aan

•

is

en over duinlandschap aan de achterzijde.

•

v.v.

•

De woning

Gebruiksoppervlak

1

en uitzicht over

ca. 3 auto's

Royale woonkamet, voor- en achtertuin

Zandvoort zuid, gewilde woonomgeving

Perceeloppervlak 281

Vraagprijs:

schitterende locatie gelegen uitgebouwde 2 onder

het centrum

•

2009

in

2009 geheel vernieuwd

in

Kuyperstraat 22

woning met garage, oprit voor
beschermd natuurgebied.

en het

Badkamer/toilet

•

Dit prachtig

Dr.

(verjkoop, (verjhuur, beheer, taxatie

Op

28 meter op het zuidwesten met achterom en een

staande stenen schuur.

aansluiting wasmachine/droger

Buitenzijce aesciiklerd

•

NWWI WWW.CVl.nU

Op steenworp afstand van beschermd natuurgebied gelegen

of op het strand, alle voorzieningen zijn binnen handbereik

slaapkamers

Kelder

lill

woning met 4 slaapkamers, een diepe zonnige achtertuin van
ca.

•

•

huis

Mr. Troelstrastraat 23

Goed onderhouden, sfeervolle vrijstaande 20-er jaren
woning met plaatsje op het zuiden.

•

QJ3

IfflïïïEfc

70

rn

z

luxe keuken

,

v.v.

stijlvol

oprit,

gerenoveerde vrijstaande

villa

(bouwjaar 1935)

garage en diverse sfeervolle vertrekken.
woonkeuken, waskamer

•

Woonkamer,

•

3 ruime slaapkamers, design

•

Multifunctionele ruimte (ca.

t.v.-kamer,

inbouwapparatuur

badkamer

badkamers

•

3 ruime slaapkamers, 2 luxe

•

Zonneterras met zonwering aan zeezijde

54m'

)

op 2

d*

etage, geschikt

voor extra slaapkamers of kantoorruimte
•

Waskamer en bergkamer
•

•

Inclusief parkeerplaats

en berging

Woonoppervlakte

50

in

ca.

1

volledig

€ 649.000,-

verbouwd/gerenoveerd

Gebruiksoppervlakte ca. 21

rn !

•

Vraagprijs:

Nagenoeg

de onderbouw
•

•

^360^

Perceeloppervlakte

Vraagprijs:

€

472m J

,

in

1

998

5m 2
inhoud ca.

895.000,-

800m 3

(gp

6 e jaargang

•

week 20
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Courant

voor Zandvoort en Bentveld

www.zandvoortsecourant.nl

rtCTUEEL

Cultuur

Hoe te
stemmen

Trio

op 9

2) PORT
Tennissers op

verzorgde

weg

prachtig concert

Samenwerken

Grandioos avondje variété

is
•

Suikerbrood

• Petit pain 5 stuk:

Wit Stokbrood

•

r

€1,75

De Prominenten avond

€
€

flinke

1,95

liet

Maar

liefst 14

wat voor

circusact

dan

verschillende

nummers werden

ingestudeerd, die stuk voor stuk voor

21:

€

•

Oatbran

•

Krentenbollen 5 stuks €1,95

1,75

grote hilariteit zorgden

meer dan waar voor

het credo

Rigolo staat gelijk aan een avondje grandioos variété. Een

zien dat ze niet terugdeinzen voor

1,50

ook.

Actieweek

in circus

groep Zandvoorters

naar het

kampioenschap

juni?

maar ook waardering opleverden. Een

bijna volle circustent kreeg

zijn geld.

De gemeenteraad
het college, de

wil

in

griffie

samenwerking met

alle partijen,

en de organisatie komen tot een

breed gedragen raadsprogramma. Het raadsprogramma

moet de

richting

aangeven die de komende

vier jaar ge-

Stap ook eens binnen voor een

volgd

lekker belegd broodje met één

zal

gaan worden. Dat werd afgelopen woensdag

van onze heerlijke ambachtelijke

saladesen een lekker kopje

duidelijk tijdens

koffie

sie

Planning

&

de integrale vergadering van de commis-

Control.

:•

Bij

aankoop van een

paarzonneglazen op
sterkte krijgt u een

MORE&MORE-ZONNEBRIL
t.w.v.

89 euro GRATIS!!!!

SEA OPTIEK,

door Joop var

,'Vi-j

bovenuit, dat kan ook niet

\r

zichtbaar beterl

anders met zoveel

Het geheim van zo een

22
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QSEELSm
Circustalenten

variatie.

respectvoorde an-

Dit soort circus

meer

uit

mag

niet

Zandvoort ver-

dwijnen. Het heeft Hoezee

medewerkers de

en

nodige moeite gekost

tend veel plezier aan hun

het

optreden beleven; dat straalt

Ron en Peter die de handen

van de grond te krijgen,

gewoon vanaf. Van een
paardennummer tot een

het hardst op elkaar kregen.

Amsterdam doen ze dit namel k al ja ren. Maarde zaai-

duidelijk

geen collegepro-

missievergadering leest

ook aan de kust

gramma

naast een raads-

evenals een verslag van de

ligt in

er

30 mei

alle

deren waren het de act van

Vincent aan de ringen en

avond

•*•

Met

het feit dat de

'artiesten' allemaal ontzet-

groep sterke mannen, alles
wat een avondje circus zijn
kracht geeft was aanwezig.
De acts werden door een

schoonzwemmen

van

Maar ook een touwt ruc, met

zijn

het

in

om

Als basisvoor hetstukzal het

plan van

onze woonplaats

coalitieakkoord gelden, dat

motto:

in

ij

een zeer wonderbaarlijk

ling heeft

einde, was voor de toeschou-

wortel gevat, met Hoezee

wers niette volgen.

een magistrale

rol!

in

aanpak krijgt
samen doen.

is

opgesteld. Het wordt dus

programma,

zoals tijdens

de vorige raadsperiode. Het

Een verslag van deze com-

Didi (Dick Hoezee)

pagina

3.

op onna-

volgbarewijzeaan elkaarge-

humoren
rem

in

man

Voorjaarsmarkt 2010:

heeft zoveel

gebruikt die zo ad

taalgrappen, dat

Lees de verkeersbesluiten op pagina 21

al-

leen daar naar luisteren al

de nodige tranen van het

(Ai

lachen

bij

wangen

grootste C -factor?'

Gemeente Zandvoort

menigeen over de

liet

biggelen.

wie heeft de
Een aantal acts sprong er

u,

commissie Raadszaken, op

werkelijk meesterlijke clown

praat.Deze

'En

als

vooralsnog op hoofdlijnen

E3

MEMORIAM

IN

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

H
Omdat

29-5-2000

29-5-2010

MARC VAN DER MIJE

WATERSTANDEN

u voor kwaliteit kiest!
~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart
~ Verzorging van overledene
~ Begeleiding voor nabestaanden

Club Nautique

~ Persoonljfkfl aandacht

voor U en Uw dierbare
Dage nacht bereikbaar

We vergeten je nooit!

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Golfclub Bluys International

Evert H. Schweitzer
Voor een

21-05-2009

stijlvolle

ci\

verzorgde uitvaart

21-05-2010

Laag

20

-

04.20

08.45

16.56

21.40

21

-

05.15

10.05

17.54

22.45

ZA

22

-

06.25

11.20

19.40

23.50

ZO

23

MA

W

MEI

Alweer een jaar uit ons leven,
maar niet uit ons hart.
Geen dag gaat voorbij om niet aan je te denken,
Wij missen

CIRCUS RIGOLO
SPEELT GEHEEL NIEUW PROGRAMMA!

je.

•

Mama, Michel en Henneke
•

BURGERLIJKE STAND
8 MEI

-

12

ZATERDAG 22 MEI
ZONDAG O MEI (IE PINKSTERDAS)

•

MAANDAG M MEI ÖE PIN

•

ZATERDAG 29 MEI

Meijer, Ja cob

Hoog

R

E

-

07.45

12.26

20.44

24

00.55

08.56

13.25

21.50

25

01.55

09.50

14.25

22.25

26

02.45

10.50

15.15

23.04

DO

27

03.36

11.50

16.01

23.41

BEACH CLUB

i5.ee UUR

TIEN

Iedere dag

KAARTVERKOOP AAN DE KASSA,
PARKEERPLAATS DE ZUID

geopend voor

ontbijt,

lunch en diner

Wij zijn op zoek naar een
gezellige, nette toiletjuffrouw.

RESERVEREN: 06-5Ï47570J

Willem Dominicusen:Anagnostopoulou,Eleni.

Laag

T

Dl

AANVANG ALLE VOOaSIELUNGENt

Ondertrouwd:

A

ï»o

MEI 2010

Geboren:
Isa Moureau, dochter van: Greeven, Timo Guillaume en:
Schouten, Suzan ne Anna Maria.
Mei la n ie, dochter van: van Nimwegen.Ramon en: Bol. Feikje.

Hoog

Hooc

DO
VR

Lieve Linda,

Flexibele werktijden.

van der Sloot, Willem Pieter Charles en: Sas, Minoeska.
Info:

023-5J13200

www. beachclubtien. nl

Huwelijk:
van derMeij,Basen:de Hamer, Kirsten.
van der Wouden, Philip Xavier en: de G re bber, Sanne.
van Seggelenjohan en: da Guia Radzinsky,

Silvia

COLOFON

Am el ia.

Verschijnt iedere donderdag en

uzz

Overleden:
Duiven geb. Willemen, Arina Astrid,oud 54jaar.
van Eerd, Irene Leonie MariaTitia,oud 54 ja ar.

LI I

s

TVAAK rZOK iW. EXTUUM

huis-aan-huis bezorgd

Z ANDVO

E )

RZ

Sinds 1992

KERKDIENSTEN

uw

uitvaartondernemer in Zandvoort.

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort
Protestantse gem. Zandvoort
ds. mr. J.W.

023 - 5732 752

Verwijs

2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.

Tollensstraat 67,

www.kerkzandvoort.nl

www.uzn-nederland.nl

RK Parochie St.Agatha

-

17.00 uur.

Bladmanager: Gillis Kok
Tel. 06 -460460 26
gi is :i-:d''ovcc':;ecou rant.nl
II

Centrale redactie: Joop van Nes

06-1448 2685 joop@za ndvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort

Tel.

Uitvaartcentrum Haarlem

KW

www.aap-parochies.nl

Parklaan 36, 2011
Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
Paulus

10.30 uur Pastor C. van Polvliet

-nhaarlem.nl

2042 JN Zandvoort

-

Druk: Dijkman

10.30 uur Pastor D. Duijves

&

wordt GRATIS

heel Zandvoort en Bentveld!

Advertentieacquisitie: Lettyvanden Brand-Kinderdijk
Tel. 06 -4342 9783
letty@zandvoortsecourant.nl

Kleine Krocht 2

RK Parochie Antonius

in

• 2042 JN Zandvoort
info@zandvoortsecourant.nl

Kleine Kracht 2
•

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00
Overige dagen op afspraak.

advertenties@zandvoortsecourant.nl

KOMENDE ZONDAG
10.00 uur

Kantooradres:
Tel

offset

Visseringsweg 40 -Diemen

Verspreiding: ZVO
Tel.

06-1139 1478

Verspreiders

www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press

BV.

Oplage: 9.250 exemplaren

www.za nd voo rtseco u ra nt
Het gebruik van advertenties en/of teksten

Plaatseen Zé
Zandkorrel

toegestaan zoritk'

uitd

..

kl-.sli

ke

uit

toestemming v;

.

n

I

nummer

Zandvoortse Courant

Politiek verslag

Ja.

slechts drie

punten stonden ver-

meld, wierp het eerste punt, het aanvragen van subsidie

voegd mogen worden. Als
andere keuzes
groslijst

het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV)

uit

er

voor de

zijn

dan dienen die voor

ijuni ingediend te worden,

kracht vooruit' geeft onder-

meer aan dat zonder

vrij-

Zandvoortse

willigers de

samenleving minder

leef-

201 0-2040 de meeste vragen op. Tijdens de bespreking van

aldus wethouder Andor

baar zou

de nota Volle kracht vooruit, bleek dat de vereniging Maat-

Sandbergen. Kramer had
er een aantal op zijn ver-

de gemeente maar ook

schappelijk Betrokken

Ondernemen (MBO)

te bestaan. Het laatste punt Verordening

is

opgehouden

Wet

inburgering

langlijstje:

Gasthuisplein,

vernieuwing
2010 werd, buiten een technische vraag van Ruud Sandbergen (D66) om,

als

20 mei 2010

•

Veilig vliegen

Meerjarenontwikkelingsprogramma nog geen hamerstuk
Hoewel op de agenda

20

Commissie Raadszaken,d.d. 18 mei 2010

I

hamerstuk aangenomen.

Grafdijk/

Raadhuisplein en openbare

komen

toiletten. Een paar
niet

aanmerking voor

in

omdat

ISV

zijn.

Niet alleen
alle

commissieleden spraken
hun waardering uit over
de inzet van de vele

vrij-

platform van ondernemers

en bedrijven,

is

opgehou-

De, naar het

de vrijwilligerscentrale

bij

Haarlem.
Virgil

Op de

vraag van

Bawits (GL) of de

lig-

gende subsidiegelden van
20og terug gaan naar de

enige onduidelijkheden. Zo

deze nota
stuk.

is

geen hamer-

me

heb

ik

op een

worden ondergebracht

gemeente, antwoordde
Toonen bevestigend. Ook

waren naar

eisen

lenlange

aanleidingvan de nota nog

willigers. Toch

Ook

wel eens

geërgerd aan de veiligheids-

den te bestaan. Hun taken

De

vliegreis.

lijkt,

nutteloze

controle van tassen, rugzak-

ken of laptopkoffers. Nooit

meer ongeduldig

zal ik

heb

Was

manoeuvre van de

piloot?

De Keygaan en vroegzich af

gelden

ze niet vol-

stelden Ellen Verheij (VVD)

of de gemeente, nu het niet

stichting, misschien een

doen aan de gestelde eisen,
vond de wethouder. Ook
werd niet alles mondeling

en Gijs de Roode (CDA) dat

zo goed gaat

meerjarenontwikkelings-

programma (MOP) op

andere projectpartner zou

toegelicht, erzijn een aantal

bel

gezien moet worden

waarin een onder-

moeten zoeken. Dewethou-

vragen zoals over de AHOED

als

een extra uitbreiding

bouwing wordt gegeven

der meldde dat er binnen-

en de kwaliteitsuitstraling

van het personele bestand

met De

van een jaarrondpaviljoen

beantwoord

MOP wordt een

maatschappelijke functie

bed.

anders

woordde dat hij en de vertegenwoordigers van de

vond wethou-

Strand pachtersvereniging

een wonder gespaard.

stellen,

van gemeentelijke inves-

kort een gesprek

is

teringen voor stedelijke

Key over onder andere het

die schriftelijk

vernieuwing. Alle commis-

Sophiaweg-project. Dat pro-

worden. De

hadden bedenkinDe Key en specifiek
Kramer (VVD) bracht

ject zou

sieleden

gen

liseerd

bij

Jerry

v.d

in

2011-2012 gerea-

moetworden.Astrid

Veld (GBZ)

bespreekpunt

de volgen-

in

de raadsvergadering.

dat er andere projecten aan

de

reservelijst

MOP

toege-

Nota Volle kracht vooruit
De conceptnota 'Volle

personeels-

toch een aanslag dat

Maaralservan een

vliegtuig

Pluspunt. Het takenpakket

Toonen, met huren en pach-

toen ikdatjochiezag liggen.

wordt uitgebreid met een

ten

Gefilmd

dus er moet geld

bij,

in zijn

portefeuille, ant-

der Gert Toonen. Verder

in

meldde Toonen dat de

die stond,

eniging

MBO, een

ver-

lokaal

brokstuk ken, was er dan niet

meer aan de hand?
Tranen schoten

uit

in

in

mijn ogen

een ziekenhuis-

De enige overlevende

het vliegtuig; als door

ouders en broertjes veron-

hebben uitge-

gelukt. Het zal je kleinkind

maar

zijn die

daar

kreeg een brok
is

in

& Control, d.d. 12 mei 2010

Op voorstel van

Belinda Cöransson (VVD) stemde de raad, na een korte discussie,

met

in

om

de nieuwe gang van zaken rond de samenstelling van het raadsprogramma. De regie

maandag 24 mei

niet

zijn wij

aanwezig.

ertoe te

ligt.

snel ter plaatse.

en kopij

wij

om

advertentiemateriaal

uiterlijk vrijdag 21

mei aan te leveren.

komen zou volgens de commissie gevoerd moeten worden door de

van de

aardbodem verdwenen,
behalve dan dit ene kind.
Familietragedies spelen zich

griffier in sa-

dichtbij af.

menwerking met de gemeentesecretaris.

Onder

om
Bij

voorbaat dank,

Zandvoortse Courant

werd verstaan

regie

het begeleiden van het proces

te

komen

We

kunnen

niet mogelijk

Samenwerken

is.

om

stemverklaring te

laten afleggen tijdens de

Zal

stemming over personen,

jochie,

om

grote algemene deler

wilden

werd ook behandeld. De algemene tendens was dat

enkele oppositiepartijen zich

een stemverklaring moge-

terecht het recht voorbehou-

lijk

Wilfred Tates, een politiek

moeten komen op

basis over de
in

overeenkomsten

de diverse verkiezingspro-

gramma's. Daarna zou

in

sep-

tember het raadsprogramma
opgesteld en geaccordeerd

moeten worden.
gevat

is

raad de

Kort

het datgene

komende

samenwat de

vier jaar

daartoe te komen,

om toch

den

legener

D66

tijd,

al

oppositie,te gete voeren. Vooral

hield zich dat recht voor

moet zijn, ook bij stemming over personen, als die
maar zakelijk en integer is en
niet op de persoon gericht.

er werd daarn gesteund door

Op een

GBZ en

zich daarover in

tijen

eens

GL. Ook de coalitiepar-

konden het daarmee
zijn al

stelde

OPZ zich op

het standpunt dat

zij,

gezien

s ie

later tijdstip zal

men

decomm

buigen. Het gaat eigen

het openbaar best uur. "Ik wil

men

de vele overeenkomsten

hun verkiezingsprogramma

de te kiezen wethouders

en die van de coalitiepartijen,

meer openheid over hun ken-

een aantal

natuurlijk

restricties

voor

zoals de interne capaciteit

zij

om

tief

daartoe te komen en de

in

zich positief en construc-

zouden opstellen.

financiële middelen. Daar

kan

het college,

met hun

graag dat

nis

voor hun aanstelling. Daar

brief die raadslid Robbert

dit

tengere

schermd?

In

Libië in

ieder

geval niet. DeTelegraaf

was

er als eerste als de kippen

om

bij

het joch te spreken

te krijgen. Hopelijk zullen ze
in

Nederland er beter voor

zorgen dat de pers op een
afstand

zal hij

blijft.

Maar Ruben

Zijn hele leven

het wonderkind

blij-

werd gespaard door

het noodlot.

O

ja.

Volgende keer stap

echt wel weer
tuig. In

in

hetverkeergebeuren

ook gruwelijke ongelukken.

Maar ik zal wel

c
g

"

toen graag een ver-

even checken, met wat

vooreen maatschap-

m

wordt gevlogen.

-*

ik

de Vries stuurde naar aanlei-

op de persoon

ding van de weigering van

De

Vries.

zelf",

aldus

pij

er

ik

een vlieg-

klaring over afleggen, niet

wilde

De

kun-

in

via

zou kunnen beoordelen

nen haken en aangeven wat

kennisvoorsprong, op

bijvoorbeeld

dit

goed worden afge-

ven, dat

gerealiseerd zou willen zien

op

nog héél lang

deze Ruben,

wordt ouder.
I

over meer transparantie

worden. Daar

is

'nieuws'. Dat

'nieuws'zal blijven.

IndienerGöransson vond een

bijna

Er zou,

volgens wethouder

de voorzitter van de raad

hem een

dus.

wetenschappelijke neutrale

stuk

CARTOON

alles

volgen op de TV. De media

wel en wat

tot een breed

gedragen raadsprogramma.

Oom

Maar toch...

stort zich als een havik

Daarom verzoeken

Ik

mijn keel.

onmenselijk.

en tante waren gelukkig
Commissie Planning

dit gezin. Volledig

aanlevertijden
verband met Pinksteren

Zijn

goed overleg de afspraak

steld.

Zoiets

In

in alle

toonaarden wordt ontkend?

de rondvraag vroeg Kra-

In

zóweinigoveris,alleen maar

de overzichtsta-

in

Politiek verslag

Gewijzigde

Of

mer de reden waarom de
pachtovereenkomst van
de strandpachters nog
niet rond was. Wethouder

kosten

lukt het niet,

was verbaasd

naar voren dat er veel I5V-

gelden naar projecten van

€ 15.000

het

een ongeluk? Een verkeerde

De gemeente dient voor het

de

er

in Libië zijn

zoveel vraagtekens.

aanvragen van subsidie ISV3

met de woon-

zijn

me voorgenomen. Na

ik

deze vliegramp

van het Rijken Provincie een

te

el-

wachtenden.

rijen

Zekerweten!

~

J>
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BEACHCLUB

FAR

:

HUGOOS

7

OUT

restaurant

-

café
Dagelijks geopend vanaf 10.00 uur

BY CHRIS KUIN

Ook voor feestjes

Naast onze a la carte kaart
driegangen menu voor € 29,50

op het strand!

Ontbijt

-

Lunch

-

Diner

Terras

-

Iets te vieren?
Huisgerookte zalm met
gemarineerde komkommerlinten

Check de website voor
informatie: www.far-out.tv

Informeer naar onze mogelijkheden!

I

of

of per telefoon: 023-571 71 70

Salade van runderlende met
mosterddille dressing

«**

^jj>'

Strandpaviljoen

''Hl

teZandvoort

'••

BOOfTI

1

Entrecote met pepersaus
of

Tel.023-5717580
in

Trio van vis gegaard
Provencaalse tomatenroomsaus

$$$

Op onze ouderwetse manier
Goulashsoep
Vissoep

3 soorten vlees

-

-

Zeebaarsfilet

-

-

Palacinka of

Palacinka

Dinsdag gesloten

€10,50
Als brunch, lunch of diner.

Graag

Groenestein

De gehele week

tot ziens, fam.

Zeestraat 36
2042 LC Zandvoort
023-5736680

door.

Boom

tor ieder

U

;ek niet

kunt het z

Ook de senioremnenu's a €

.:'.: lelijk

>fii

ikiiilHi;-.

Exaüe berekeïiop

V

Blxjl üiding tijdens het gehete hypötfteekfatdiitt,

\m waar u mstiixielrjki aan ooe bent

l

zorgen

awr

Harocamo

9.00 tot 22.00 uur

daghap

geen

'All

vou can eat

incl. glas

sushi',

Tapasbar

Piripi

Zijn op zoek naar medewerkers
voor € 24,50 p.p.

Sake

voor de bediening en keuken
ervaring is gewenst

contacten n*ct bank, taxateur on notaris

Hypotheekadvies door Entend HypoBwcaiF Planner

Tevens heerlijk

voor € 22,90 p.p.

drie-gangen aspergemenu

e info: 0235712537

De

MOTORRIJSCHOOL GOEDE

Stichting Nationale Feestdagen

Zandvoort bedankt

de volgende bedrijven en verenigingen, voor
bijdrage aan de Koninginnedag en de 5

OSS Gymnastiek
Stella Maris-St.

^ï

Brandweer Post Zandvoort
Organisatie Zeepkistenrace

Ab v/d Moolen gemeenschapshuis
F eb o Kerkplein

speciale mengsels voor
• In

plantenbakken

Café Neuf Haltestraat
Restaurant het Geveltje
de Scharrel

Firma [OBIRO

-

potte ri e

-

hanging baskets

Horeca Haltestraat

Bruna Zandvoort
Al de adverteerders in ons programmablad

023 5714420
www.goede-rijschool.nl
Q.

Willibrordes Scouting

Strand Actief

Mazzelmarkt Haltestraat

MCTCMIMWIJÏ HOLEN?
Zandvoort opstappen.
Profiteer van de voorjaarsaanbieding.
Spoedopleidingen

vereniging

Gemengd Zandvoorts Koper Ensemble

Groot assortiment
zomerplanten

Van Stolbergweg

1

-

Tel.

57 170 93

hun

inzet en

mei viering 2010:

Gemeente Zandvoort

•

€ 10,--

Grand Café De Vier Geboden
&

www.gsfinBncieledJienHten.nl

•

a

Bel: 5712102
kijk voor meer info:
WWW.harocaino.nl

livpjih^kdClwéV

V
^

zoals broodjes, saté,

een uitgebreid diner.

7,— en de

u, 2042 re Zandvoort

Geopend van

pinksterdag en:
Qi

wat wils,

bedenken!

Let op: Wij bezorgen gratis!

:<e:t.s:r=at

Ook tijdens beide

VV

Geen zin om Ie kokkerellen.' Gewoon Harocamo even bellen!
Wij bezorger

Brasserie restauranl

www. resta ura nthugoos.nl

Schouten

HflROCflfTiO
se visgerechten of

Omgekeerde Dame Blanche

nummer

Zandvoortse Courant

Dames winnen Bar
De dames van Mickey's Bar hebben de
hun naam geschreven.
dat vorige

In

eerste Bar Battle

een overvol Laurel

&

op

Hardy werd

week donderdag bekend gemaakt. Ook werd

het bedrag bekend gemaakt dat de drie ondernemers die

via Pluspunt

mes scoorden hoog
fessionaliteit,

Met

pro-

in

winnen

Zij

een midweek-ofweekendar-

rangement

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

Sunparks.

bij

aan een leuke zomerva-

kantie te helpen.

Walk of Fame

Pluspunt
Het bedrag dat overgemaakt

wel gebruikt worden, voor

gaat worden naar Pluspunt

zover bekend.

is

niet

was zeer
omdat ervoor

BKZandvoort kunstenaars

ster van Pluspunt
in

haar nopjes

de komende zomervakantie

nog geen sponsor was. Nu
is

het benodigde budget, op

een

bedrag

klein

na, al bin-

van de Buzzzzhalte hoort
Niet

Hollywood

alleen

heeft

zijn

krijgt er

kort één.

In

de Ba kkerstraat

(zijstraat

van de Kerkstraat)

Bar Battle dit winterseiUiteindelijk besloten de ju-

om

team van

gunst van de jury te komen,

te wijzen.

ryleden

Zandvoort

het

als winnaar aan
De bevallige da-

zoen heeft opgeleverd
uiteraard een vervolg

zal
krij-

wat en

gen. Over het hoe,

waar houdt de Zandvoortse
Courant

op de hoogte!

u

OVZ houdt ledenvergadering

uur

om

17.00

de

Wal kof Fame geopend. De
natuurstenen tegels

haar leden

uit

om vandaag

ring (ALV) in hotel

Hoogland

al

de Algemene Ledenvergadebij

te

wonen. Daarnaast

Speciale gastspreker

COO

ook potentiële leden van harte welkom.
rijke

Er staan

belang-

punten op de agenda en enkele gastsprekers

zijn uit-

genodigd.

vertellen over het

zal

wijkagent van het

centrum Henk Kommer

zijn

decembermaand, met onder andere de actie van

OVZ

heeft voorzitter Gert van
Kuijk het over

de komende

dernemers. De vergadering
start

om

20.00

uur.

zijn,

kom

Fout geparkeerd

viel

i

weg, de tentoonstelling
'Op golven van muziek' die

de Lokale Raad van Kerken

ze

nisatie

Zandvoortersdie meewillen

en

uit

dat het er gezijn

om wat te doen
in

op

aan

zee!

Maar je kunt

het aantal dopjes drastisch

ook verminderen

door er een mooie

col-

lage van te maken. Het

heeft een

artistieke voorbeeld

Ierse vrouwelijke toerist

maakt door vrijwilliger

aangetoond dat er toch
niet altijd op de dames

van Deursen en hangt

is

ge-

Eveline
in

CE f

00

ni [*/

Zandvoort Zuid? Wilt

u

meer weten

is

op zoek naar

alvast

het optreden
half

is

ook kunst.

op vrijwillige
is

basis en

hooguit een

uur en alleen op zater-

dagmiddag. De datum van
de tentoonstelling
juli

t/m

is

van

3

28 augustus. Kan

zingen of bespeel je een

strument? Meld
9 juni aan

bij

afone.nl of

je

in-

dan voor

nijhuisg@vod-

bel:

5712861.

het

Mantra zingen
Op 26 mei wordt

Amsterdamse wallen

jeugdhuis achter de Prote-

in

het

op de rotonde op het

stantse kerk een speciale

Raadhuisplein te verstaan

avond georganiseerd met
magische mantrazang van

zij

de

pen

bij

zij

Henry Marshall and the
Playshop family. Onder be-

de trap-

geleiding van deze groep

de Koper Passerelle,

vragen

tussen het Stationsplein en

worden

of opmerkingen overde bestrating, straatverlichting, zwerfaf-

de Burg. Engelbertstraat,

gen die heel relaxed wer-

aan vooreen afslag omdat

ken op lichaam en geest.

haar navigatiesysteem dat

De avond

val,

Gemeente Zandvi

u in Bentveld of

Alles

was gegeven dat

al

over de inricht ing van deopenbare ruimte? Of heeft

is

doen aan deze kunstuiting,

want muziek

Jutters mu-ZEE-um.

het verkeer kan worzij

komende zomermaanden
Maar de orga-

organiseert.

stichting heeft ze verzameld

het afval op het strand

week

nog wel even ver

veelvuldig aangetroffen. De

Tijd

Vorige

de

te bewonderen.

is

op

ze tegen,

het Nederlandse strand!

kant nam, zag

j

dames

om

fles-

kwam je

de duinen werden

rotonde aan de verkeerde

Woont

jMNJW.lOin

van harte welkom

soort afval duide-

op: flesdopjes! Overal

middeld 100. 000

in

27 mei wijkspreekuur voor Bentveld en Zandvoort Zuid

lijk

het strand
zelfs in

en rekende

den gerekend. Nadat

ZANDVOORT SCHOON!?

het

Naast

sen

u be-

op de

BZ'ers

wor-

interessant evenement, ook

was

uitvoert.

de lampjes, visnetten en

of

hebben gehad. Bent
nieuwd welke

den verreden. Een meer dan
voor de Zandvoortse on-

boel te vervuilen. Dat

met Zandvoort hebben

weer op

'ons' duinencircuit zal

en de Sinterklaasviering.

Tevens za! Peter Tromp
een update geven over de
activiteiten in de muziek-

is

die een bepaalde binding

dat dit jaar, na een aantal

deelgenoot maken en

Zandvoort aan Zee. Iedereen

honderdduizendflesdopjesde

Het

komt

ervaringen van de laatste

voor

liggen naar schatting zo'n

AAuzikanten gezocht

mega-eve-

jaren afwezigheid,

Zo

tijd

visie

maal per jaar

M asters of Formule

nement
3

Erik

is

de

liefde

resultaat uitdeafvaltellingen

van Circuit

Park Zandvoort. Hij

onze

bij

dieStichting De Noordzee vier

tent op het Raadhuisplein.

Weijers,

bij

aan Zee+"en natuur-

ook

Amsterdam en Zandvoort.
Want Amsterdam Beach =

zijn

beroemdheden

tegels vereeuwigd

zijn

lijk

Op de Nederlandse stranden

voorzien van een foto en
tekst van

dan naar de opening.

De Zandvoortse ondernemersvereniging OVZ nodigt

"Parel

binnen-

VVV Zandvoort

bij

allemaal

dit

Walk of Fame, ook

Zandvoort

wordt op 22 mei

Het grote succes dat de

Mickey's Bar op Circuit Park

voertui-

mannelijke toeschouwers.

Heeft Zandvoort er nu
weer een nieuwe attractie bij en wordt dit zomaar gedoogd? Volgens de

werd geïn-

als fooi

ondernemers. Een verbou-

al weken duidelijk,
De ploegen haalden steeds
meer capriolen uit om in de

allerlei

met hoofdzakelijk

gen

de teams

wereerde vertegenwoordig-

Dat het spannend zou wor-

regelmatig een opstopping van

minder dan € 3.500!

Het was het bedrag dat door

casseerd.verdubbelddoorde

den was

20 mei 2010

•

DE BADPLAATS DOOR

entertainment

en hun kleding.

20

OOG en OOR

om

de Bar Battle hebben opgestart over zullen maken

kansarme kinderen

Battle

u

speel plekken, straat meubi la ir of soortgelijke zaken?

U bent van harte wel kom op het wijkspreekuur donderdag 27
19 tot 20 uur in Huize Bodaan aan de Bramen laan te

mei van

Bentveld. Vooraf

aanmelden

is

niet nodig;

de

koffie staat klaar!

er mantra's

is

gezon-

van 20.00 tot

Pikante dames zijn dag en
nacht te bewonderen in de
voormalige Zandvoortse

19.30 uur open. Voor

licht

beschadigd maar kon nog

bushalte. Dat veroorzaakt

06-48062132

aangaf,

met

situatie

op de bijgeplaatste

foto.

als

gevolg de

De auto raakte

22.00 uur. De zaal

info:

is

om

meer

NienkeChristianus, tel.

^

Z.avidvooYts.e.

Wêêfe

22 t/w, 30

vaia,

dt Z,tt

2010

m,et
Woensdag 26 mei

TVlCloUï:

HH5T (S

BJN

OM IN EEN BAWLAA'^S TE ZJNÏ
Week van de Zee. Onze

Komend weekend

begint de Zandvoortse

en Noordwijk

de enige twee kustplaatsen die

zijn

nog houden nadat de

dit

Juttersmu-ZEE-um met speciale

17.00 uur:

Studio 118 Dance

activiteiten

met de stranddans

'Los

Zand'

bij

strandpaviljoen Skyline

badplaats

magnifieke evenement

landelijke organisatie de stekker eruit

13.30 -16.00 uur:

Powerwa Ik, wandelen in een maximaal tempo waarbij de
natuurlijke beweging van het wandelen gehandhaafd blijft,
door Kenamju Zand voort. Start bij strandpaviljoen Skyline

19.00 uur:

had getrokken.

Hieronder vindt u het uitgebreide programma van de Week van de Zee 2010.

Donderdag

27

mei

10.00-12.00 uur:

De
•

hele

VVV
•

dageen

in

de strandtent van de Keune Kust

in

bij

Vrijdag 28 mei

het

zal worden in de bibliotheek: 'Deze dag kan niet
meer stuk', met het vertelkastjeen een heel programma er
omheen. Speciaal bestemd voor kinderen tot 6 jaar

voorgelezen

Noordwijk

lekker 'Broodje van de Zee' of een 'Proeverij van

Scheeps bitters';

van 27 tot en met 30 mei ta pas van duurzame vis eten; en op 28 mei een zangavond

bijwonen. Allen

in

La u

café Koper op het Kerkplein

•

Zoveel sush

•

En genieten van de

i's

maar wilt

eten als u

Week van

in

bij

11.00-16.00 uur:

Museum

(geopend woensdag t/m zondag

23

12.00-16.00

Juttersmu-ZEE-um met speciale

u

15.00 uur:

activiteiten

voorstelling Circus Rigolo op parkeerterrein

uur:

met verschillende
ambulance reddingsbrigade,

Juttersmu-ZEE-um speciale

I

activiteiten

voorstelling Circus Rigolo

Zondag 30 mei
De Zuid

09.00 -16.00

uur:

09.00 -10.30

uur:

grote Voorjaarsmarkt door het hele centrum van Zandvoort
Surfers Yoga

bij

de The Spot. Van tevoren aanmelden

strandviswedstrijd door leden van Zeevisvereniging Zandvoort

Over een afstand van 375 meter zullen 50 hengels aan
de vloedlijn staan. Nabij strandpaviljoen Take Five.

(ZVZ).

mei

09.00 -10.30

Haltestraat

strandpaviljoen Skyline

10.00 -13.00 uur:

Zondag

Rally,

de 20 tot 30 minuten

instanties (brandweer, politie,

Holland Skim Jam, een spetterend skimboardevenement,
bij

u

om

KNRM, dierenambulance en meer). Bijvoorbeeld een reanimatie
opeenvan de balkons in een flat. Locatie: Badhuisplein

Zaterdag 22 mei

15.00 uur:

hulpverleningsdag met

spectaculaire demonstraties door en

Gratis naar het Zandvoorts

12.00-16.00

Ladies Ca brio

Zaterdag 29 mei

strandpaviljoen

van 13.00 tot 17.00 uur)

10.00-16.45 Jur:

& Hardy

rel

het Wapen va nZandvoort op het Gasthuisplein

de Zee-aan biedingen

BeachclubTien
1

strandpaviljoen

bij

u:

en koffiedrinken

ledere

TaoïstischeTai Chi demonstratie

BeachClubTien

week kunt

Defietsroute Noordwijk/Zandvoort/Noordwijkfïetsen, route ophalen

Surfers Yoga. Een oefenvorm, vaak gebruikt door surfers,

sterken gezond lichaam te krijgen. Reservering vooraf

bij

om

een

bij

Waves, beach

&

Prijsuitreiking

The Spot

Mind body Bala nee, leer fysieke en mentaleoorzaken van spanning
herkennen, kom in je kracht en vindt jouw balans tijdens deze
wellness workshop aan zee

health center,

11.00 uur:

Tra

in in

om

14.00 uur

gsdag Watersportvereniging Zandvoort

nabij

Reddingspost Zuid

Juttersmu-ZEE-um met speciale

activiteiten.

12.00-17.00

u

Tentoonstelling BKZandvoort

de Buzzzhalte

14.30 -17.00

Ui

diverse activiteiten

12.00-16.00

u

Surg.van Fenemaplein 2-6
sportief

met

programma onder

leidingvan instructeurs van QuatroBT

coördinatieladders, medicineballen, (kleine) gewichtjes en

touwtjespringen met tussenpauzes van

15

zee-evenementdoorlVN en Juttersmu-ZEE-um. Binnen en
knutselen voor kinderen, het verhaal over de

Tentoonstelling BKZandvoort

15.00 uur:

voorstelling Circus Rigolo

in

meeuw

strandpaviljoen Take Five zoals

viskar,

demonstratie

het wedstrijdteam

zal Victor Bol

de Buzzzhalte

zullen

in

het

ijs

uitgestald worden.

is

garnalen gaan

de Noordzee
U kunt eventueel

vissen en deze op het strand koken. Veel vissen die

via

in

een presentatiescherm de activiteiten van de deelnemers

bewonderen
optreden van de folklore vereniging De Wurf waarbij gerookte

The Spot

17.00 uur:

Miss Reef verkiezingen

bij

De gehele dag:

golfsurfwedstrijden

strandpaviljoen Skyline

en verse
bij

om

met een hengel) door

van P&Svisreizen.De Zandvoortse Bomsch uiten Bouwclub

aanwezig met enkele modellen en

voorkomen
12.00 -17.00 uur:

en

ledenvan de ZVZ, haringsnijden op een oude
casting (verwerpen

buiten:

kornetvissen,een strandpuzzeltocht voor de hele familie, goede
vis!,

in

het binnenhalen van een warnet van 50 meter, visroken door

minuten. Als afsluiting

een grote estafette. Locatie: Strandpaviljoen Havana

12.00-16.00 uur:

in

Locatie:

vis bij

opbod op het strand zullen worden verkocht.

beachclubTake

bij

Five

16.00 uur:

optreden van het Zandvoorts Mannenkoor

16.00-23.30 u

Zandvoort

Dinsdag 25 mei

Al ive.

bij

Muziekfeest op het strand

beachclubTake

bij

Five

de

strandpaviljoens 14 en 15
TaoïstischeTai Chi demonstratie. Een zachte kunst van

gezondheid en welzijn voor iedereen

BeachClubTien

bij

strandpaviljoen

16.00 uu

NatarajCosm ie Beach party. Feest

16.30 uu

Afsluiting

Voor meer informatie over kijken, inschrijven of meedoen vindt u op:

Week van de

Zee

bij

bij

strand paviljoen Meijer aan Zee

beachclubTake

Five

WWW.ZANDVOORT.NL

I

nummer

Zandvoortse Courant

Straatverlichting
De

de Wattstraat en de

straatverlichting in

zandestraat, de straten

rondom de

aan de Keesom straat, werkt

al

's

Grave-

Colpitt en de Helmflat

sinds 7 mei niet meer. On-

speciaal bandje inspreken.

Dat heb

al

diverse keren

bij

de gemeente

geklaagd maar die verwijst naar energieleverancier Nuon.

's

om

gedaan en

ik

heb ook
het

geruste bewoners hebben

ik

gezegd dat

erbij

de Wattstraat en de

Gravezandestraat ging",

meldt een bewoonster
van Nieuw Noord aan de

gegeven, maar dat
baar

mis was gegaan.

iets

me

Ze vertelde

"5

dagen na

die melding,

12 mei,

op

was het

in het bewuste gebied na
zonsondergang nog steeds
pikkedonker. Dus heb ik de

volgende dag

om

14.00 uur

weer met de gemeente gebeld. Nu was er een dame
aanspreekbaar.
dat

uit

"Op vrijdagochtend 7 mei
heb ik de gemeente gebeid, via de telefooncentraie, en daar gemeld dat

de straatverlichting het
vanaf maandag
doet.

3

mei

al

niet

werd doorgeschamoest dat op een

Ik

keld en

dag

3

ten

in

we

nu

mei

Ik

legde haar

sinds

al

maan-

het donker

in

zit-

gemeld.

mei was het

bijvoorbeeld

's

kunnen

in elk

Zandvoort stemmen. De bureaus
21.00 uur. Wie gaat stemmen,
dig legitimatiebewijs

teitsbewijs kan

de Tweede Kamerver-

zijn

willekeurig stembureau
zijn

in

open van 07.30 uur tot

moet de stempas en een

meenemen. Nieuw

is

gel-

dat een identi-

nog geen antwoord van de

KNVB

26

Straatvoetbaltoernooi- Van Fenemaplein

26 Straatdans Los Zand
Paviljoen Skyline

Wie

worden gebruikt dat maximaal

zich niet

kan identificeren,

uitzoeken

in

5

jaar

is

ver-

Oranje Nassauschool, voor-

malig

Ook

een zogenaamde

bij

onderhandse volmacht,

mand

die voor u gaat

de pas kwijt

kan

is,

uiterlijk

ie-

8 juni tot 16.00 uur een ver-

stem-

vangende stempas aanvra-

men, moet een kopie van

gen

uw

Burgerzaken

identiteitsbewijs wor-

bij

de afdeling Balie
in

&

het raadhuis.

jaar verlopen identi-

Kruisgebouw, 'De School'
(voorheen Gereformeerde
kerk), Stichting

laten zien.

Kiezers zonder identiteits-

ma-

bewijs kunnen gebruik

ken van een schriftelijke
volmacht. Hiervoor moet
terlijk

Wordt de originele stempas

worden ingediend

identiteitsbewijzen zijn: een

alsnog teruggevonden, dan

gemeente. Formulieren voor

Nederlands paspoort, een

een

identiteitskaart of een rijbe-

met de nieuwe
stempas worden gestemd,

de verkiezing van de

deandereisniet meer geldig!

Het formulier moet de kiezer

paspoort, identiteitskaart of

Iemand anders

tekenen.

worden gebruikt
datopgjuni 2010 maximaal

laten

wijs.

Bij

Tweede Kamer mag ook een
rijbewijs

5Jaarisverlopen.Ermagdus

tum

bij

volmacht

de

zijn

degemeenteverkrijgbaar.

volmacht

Wie op 9 juni niet kan gaan
stemmen, kan een andere

Bodaan en het

De stembureaus

voor mindervalide kiezers

Het aanvragen van

een

nieuw identiteitsbewijs kan
bij

de centrale balie van de

in

de

Houdt

u

daar dus rekening

mee!! Voor meer informatie

worden gezocht

gemeentelijke administratie

met de afdeling Burgerzaken,

naar de gemachtigde.

tel.

2005" of elke andere da-

samen met de gemachtigde

Vervangende stempas
Deze week worden de stern-

De gemachtigde
meer dan twee vol-

Zandvoortse kiezers kun-

mag

passen verstuurd. Wie geen

machten aannemen en moet

een van de volgende stem-

stempas heeft ontvangen of

de volmachtstem

in

te vullen.
niet

gelijk

met

kan contact

5740100.

is

5 of

een 10 kilometerroute kiezen.

ondertus-

lon

Bruna Balkenende

bij

Ton Goossens

in

Nieuw

nen gebruik maken van
bureaus

in

de gemeente

Tg. 00

uur vanaf de kan-

tine van de Zandvoortsche
in

sportcomplex

Duintjesveld.

De slotavond

Hockeyclub

op vrijdag

11

juni

wordt ge-

Noord, Ankie Miezenbeek,

start

Haarlemmerstraat

zal

dan ook een drumband

zijn

om er een feestelijke ont-

bij

den

12

en

Martine Joustra, Witte

Mochten

er

bij

de

Er

Kom

dan kosten die een

zellig mee. Meer informatie
kunt u vinden op de website:
www.zandvoortse4daagse.
nl. Daar kunt u ook terecht

zijn,

euro extra. Tevens zullen op

schooltijd,

2 juni, na

medewerkers van

de Wandel4daagse op de
aanwezig
in

vangst van te maken.

dus allemaal en wandel ge-

woensdagmiddag

gen

vanaf het Kerkplein.

nog kaarten voorhan-

Zandvoortse basisscholen

Stembureaus
in Zandvoort

met

en rond Zandvoort hun routes wan-

aan de Grote Krocht, kapsa-

start

De gemeente

in

U kunt voor een

het afgehaald kan worden.

en stuurt het volmachtbewijs

achterkant van de stempas

delen.

te koop

identiteitsbewijs

ook

het volmachtbewijs op de

de deelnemers

sen gestart. Kaarten a€4zijn

gen, machtigen. Dat kan door

later.

len

een identiteitsbe-

de gegevens

start

u aan de 12e editie deelnemen. Vier avonden achtereen zul-

De voorverkoop

Aanvragen

een stempas heeft ontvan-

kiezer, die

ParkZandvoort

Appie Run

goed te bereiken.

worden gebruikt

Zandvoortse

Circuit

de traditionele Wandel4daagse. Vanaf dinsdag 8 juni kunt

Veld n.

wijs niet nodig.
verifieert

NS-station.
zijn

t.b.v.

Vierdaagse seizoen
komt er weer aan

een schriftelijke

Bij
is

Stichting A.G.

Masters-

Het vierdaagse seizoen gaat binnenkort weer van

gemeente Zandvoort in het
raadhuis en duurt gemiddeld vijf werkdagen voordat

en de gemachtigde onder-

stemmen

Zorgcentrum Huis in de
Duinen, Nieuw Unicum,

staat "geldig tot 10

een paspoort, identiteitskaart
of rijbewijs

waarop
juni

bij

schriftelijke

Pluspunt,

ui-

26 mei een aanvraag

Museum,

10.00-13.00 uur

kantoor, Rode

gever aan de voorzitter van

den meegegeven. Geldige

kan alleen

VVV

teitsbewijsvan de volmacht-

machtiging

Dance.

118

Familiestamboom

-

Mu-

seum, Strand hotel Sunparks,

stembureau

Door Studio

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Zandvoort: Zandvoorts

Schriftelijke

-

aanvang 17.00 uur

het Zandvoorts

29 Motortoertocht

kopie van een geldig identi-

mag niet stemmen!

13,

29 Genealogie inloopochtend

mogen

gemachtigde moet ook een

het

lopen.

Luigi e Amici,

ontvangen.

de eigen stem uitbrengen. De

vijf

Papa

avonds

teitsbewijs of een niet langer

dan

-

het uitgebreide

6

13.30-16.00 uur

weg moeten of de hond uit
moeten laten. Bij het ter

energieleverancier

Week van de Zee -Zie

29-1-30 Radical

kiezingen. Kiezers

uur

ParkZandvoort

24 G o Ifsurfwed strijd -Strandpaviljoen Skyline

Stempas en geldig legitimatiebewijs nodig
om te stemmen voor de landelijke verkiezingen
Op woensdag 9 juni aanstaande

de Bakkerstraat.

in

15.4.5

Circuit

al

vertelde dat het

Nuon was door-

om

-

Muziekpaviljoen

23

er

als

perse gaan van deze editie

bekend was en dat het op
7 mei aan

17

23-30

dagen! Mensen hebben

zij

Zuid, 19.00 uur

Bekende (oud) Zandvoorters

-

opening

22+24 Pinksterraces

nog steeds pikkedonker op

een onbehagelijk gevoel

had de Zandvoortse Courant

al

of fame

natuurstenen tegels

in

programma op pagina

straat en dat duurt dus
15

De

pakeerterrein

wil.

ik

mei ook

7

Zij

de krant

Maandag

Walk

meldt dezelfde

had

onze buurt, hetgeen

op vrijdag

in

Circus Rigolo -Junioren Prominentenavond,

22

Officiële

inwoonster die niet met

naam

21

dat ze het

opnieuw zou melden aan
Nuon want volgens haar
was er in meer straten in
Nieuw Noord, waaronder
verlichting",

woensdag

20 mei 2010

•

er blijk-

de Fahrenheitstraat, geen

Zandvoortse Courant.

20

EVENEMENTEN AGENDA

dagen defect

al 15

zijn

om

inschrijvin-

ontvangst te nemen.

als u zich wilt inschrijven

voor de triatlon: deelname

aan zowel de wandel-, de
fietsse.

Op de

eerste drie avonden zal er gestart worden tussen 18.30 uur en

en de zwemvierdaag-

De

triatlon levert, mits

voor aanvang aangegeven
en uiteraard ook volbracht,

een bijzonderetrofee op.

J>

Bel

06-1139 1478

vrijdagmiddag

of mail: info@zvo-verspreiders.nl
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E NT R A L li
DAK

-

LOOD
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Medina Woninginrichters

Amsterdam
Zand voort
Goot veniievu'ing en reparatie

Funia'ii d'Aea

Koper en zinkwerk

Slun-J:

Lcadwerkzaamlwden

dak.ee.

Zinken en koperen

Hemelwater afvoeren

Dak!:rra^ne:\

Sto!:!::e'i:jde

Dak
Voor

Ook voor

tolatie

.al

iiii'

voorkeur:-

-d:-

ey^

t •

EN ZINKWERK

Bitumineuze

Nieuw!!!
Nu ook bij Medina verkrijgbaar:
zonwering voor binnen en buit ei
Knikarm, schermen en markiezen
www. me d in awoninginr icht in g.nl

Woensdag 26 mei

ai onderhoud

i:v: e-sii-'d:

5

da':--v:e:kzaamheden

Garantie 10 jaar on materiaal en uitvoering

Tel: 023-573

Bel voor vrij blij vende o fferte of dakadvies

Fax: 023-573 1393

jaar

Dobey Zandvoort

1390

023-53178 40

•

Haltestraat 56

•

2042

LP Zandvoort

een presentje voor iedere klant!

pluspunt
Openingstijden van 07.30

BSO De Boomhut

U

-

18.30

APK

ui

Van 13.00 tot 17.00

uur:

Onderhoud en

biedt professionele opvang voor

kunt met een gerust hart afwezig

een

zijn.

gezondheids-check voor

gratis

Flemingstraat55

.

2041

330

.

F:

info@pluspuntzandvoort.nl

.

T:

023

-57 40

"Sport is

VW

023-57

in -

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo. nl

Zandvoc

Curiestraat

865

6

I

rote Krocht 28

www.pluspuntzand\

Zandvoort

goed voor lichaam en geest*

L-

merken
en verkoop

reparatie alle

Occasions

uw huisdier

en de dierenfotograaf komt weer langs!

F.

,,„,,„„„..„„„

.

startkorting tot

E.

CD

Zandvoort

T.

023-5733792

autobedrijfkarimo@planet.nl

uw

65%

DORSMAN.NL OF 023-5714534

2041

veilig

Autoverzekering
vanaf € 6,- p/mnd
*

0,

huis wel
genoeg?
Wij kunnen

Is

/

www.sportinzandvoort.nl

1

023-5733793

dit

verzorgen
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Zandvoortse Courant

Tuinderspraat
De volkstuinvereniging Zandvoort

is in

1972 opgericht en

heeft de beschikking over 102 tuinen van elk ongeveer 250

m'

complex

groot. Het

ligt

op een uniek plekje

Nieuw

in

Noord aan het Duinpieperspad achter de 'Atlantikmuur'.

20

20 mei 2010

•

Qian Fang Massages
tuincomplex. U
zen of

u

mag

zelf kie-

bloemen, groenten of

fruitwilttelen.Uwtuin moet

goed onderhouden worden
en onkruidvrij

zijn.

Afgelopen zondag organiseerden de leden een open dag
en was er een rommelmarkt en plantjesruilmarkt. De zon

Groene ontspanning
Buiten de verplichtingen voor

scheen en de animo was groot.

de tuin wordt er aandacht
besteed aan ontspanning
De actieve evenementen

commissie organiseert voo;
jong en oud gezellige

activi

teiten en viermaal per jaa

wordt het verenigingsblad
'Tuinderspraat' uitgegeven

om
Zo

iedereen te informeren.
is

er een schitterende jeu

de boulesbaan waar heren

^^^wÊ Wm- ^^^

*!^'<

E.

-

woensdagmiddag spelen
dedamesgroepeen keerin

elke

en

de 14 dagen op zaterdagmiddag.
tekst en foto Nel

Nu

is

Kerkman

het niet zo dat liefheb-

bers die

in

een volkstuintje

geïnteresseerd

gen

mor-

zijn, er

een kunnen hebben.

al

In

de winter

er klaver-

is

Er mogen geen huisdieren
worden gehouden. Verder

jassen, sjoelen en darten.

dient

Al

zich schriftelijk

u

bij

de secretaris aan te melden.
Daarna komt
ten

lijst

bodymassagesalon. Jennifer Feng

Na deze opleiding heeft

met

al

een geweldige ver-

zij

naar Nederland, waar

mensen met

zij

een opleiding journalis-

250ojaar

setelevisieomroepen heeft

is,

nemen aan hetalneen onderhoud van het

Neemt

u

dan contact op

via:

5ecretaris@vtvz.info.

Strandpost 'Rotonde' voor iedereen
Medisch Netwerk de organisatie

is

is meteen links
Rotondegebouw en is

spreekkamer
in

het

in

de Rotonde aan de Strandweg/Badhuisplein. Medisch

Netwerk verzorgt deze medische

service in

met de gemeente Zandvoort en de

samenwerking

Stichting Spoedposten

apparatuur. Via het

compu-

tersysteem kan de doktersassistente

meteen

patiënt verzekerd

zien of de
is.

Van

15

mei tot en met
is

15

sep-

de EHBO post van

11.00 tot ig.00 uur voor ade-

zich heerlijk

eerste instantie ben

Bij

tel.

slecht

weer

is

de EHBO

5714445. Buiten de onge-

men

is

net zo-

de huisartsen-

meer.

het weekend,

ambulancediensten, artsen

feestdagen geopend. Een huis-

en tandartsen. Verder

arts

en een doktersassistente

zijn

dan aanwezig.

altijd eerst

Haarlem

Men moet

de spoedpost

bellen

(tel.

in

5453200)

die de patiënt doorverwijst

onale huisartsenpost (SSZK).

naar de strandpost.

De EHBO post heeft ook een

teiten

in

calami-

Bij

Zandvoort beschikt

opvangfu net ie voor verdwaal-

de arts over een

de kinderen en met de ZRB

ter plaatse te zijn.

fiets

om

snel

De artsen-

te noteren

Zandvoort neemt

's

is

datje lichaam het

te gooien en

om

gedurende het weekend en op

regi-

ik

behandeling moeten betalen.

augustus van 10.00 tot 20.00

gemeente en de

leerde

per pinautomaat de dokters-

Belangrijk

informatie over andere hulp-

politie,

voorde buiten-

Voor acute huisartsenzorg

diensten zoals: strandpolitie,

er

gedurende

Chinese thee.

wor-

Hierbij

den bepaalde meridianen

Ik

in
is,

je leven

heb

is.

je niets

's

u

5alon
in

roerom
opende op de
Massage

besloot het

tijdens

meteen

staf, die

schikt de salon over vijf

en energiebanen geopend,

relaxstoelen en, indien ge-

zoals

wenst, kan eveneensgebruik

hoofd-, rug- of nekpijn na

een aantal behandelingen

gemaakt worden van een
infrarood sauna. De prijzen

worden

zijn heel redelijk:

voor een

half uur voet- of

bodymas-

verlicht of zelfs ge-

heel verdwijnen.

sage betaalt

een indruk te krijgen

zowel inwoners

staf

als toeris-

ten kunnen bieden, wierp
ik

mij

op

als

En daar heb
spijt van,

ik

komt

25,

voor een

gen een speciaal

tarief.

totaal geen

warm

zelfs.

voeten-

Qian Fang Massages, Haltestraat 37,
is

elke

2042 LK Zandvoort

dag geopend van

bad worden eerst hoofd, nek
en schouders gemasseerd,

Behandeling

China, Japan

waarna eveneens de rug

op afspraak

11.30

uur tot 23.00 uur.
bij

voorkeur

via 06-51789111.

avonds en

nachts eerst telefonisch

contact op met de centrale

spoedpost te Haarlem,

EHBO

5453200. De

tel.

post

bereiken via

strandpost
gankelijk en

gen

bij

tel.
is
is

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

is
•

van 11.00 tot 19.00 uur te
5714445. De

ApHAAUPUNTEN

het Badhuisplein tussen de
strandpaviljoens 9 en

10.

Centrale balie

Gemeente Zandvoort

una Balkenende (Grote Krocht)

•

Ei

•

Greeven Makelaardij (Oranje buitenhuisje)

rolstoeltoe•

Pluspunt Noord (Flemingstraat)

•

Shell Duinzicht

centraal gele-

de strandafgang van

is

er een ritten kaart te-

professionele

in

€

€ 45. Voor ondernemers

proefkonijn.

integendeel

Tijdens een

u

uur durende behandeling
dat

net als ikzelf hun

opleiding

totaal be-

In

waardoor klachten

na veel voet-

Zeedijk mijn Foot

Naast de EHBO post

Redding Brigade (ZRB),strand-

ik

even

onder

den behandeld.

Om

postvan 22 mei tot en met 29

is

maanden

voelt

ontspan-

men nog

ligt

lekker na te genieten

het genot van een kopje

wat Jennifer en haar

Huisartsenpost

een goede onderlinge samen-

na

de voet, die staan voorde

behandelingen te hebben

belangrijkste

werking met de Zandvoortse

ik

in

verschillende organen, wor-

ondergaan genas. Hierdoor

terecht voor

vallen kan

waarvan

zes

Als dat kapot

registreren.

ontwierp,

enige tijd gezond heidsklachten,

landse toerist geldt deze extra

als vorig jaar

zelf

ik

service niet, die zal contant of

open computerlijn

name

chique en exclusieve Chinese

om

er een

ik in

zeer succesvol

een boetiek voor met

gestart. Helaas kreeg

de zoek geraakte kinderen te

quate handelingen geopend.

telefonisch bereikbaar via

dat

Na afloop

krijgt.

men

nen en

Zandvoort woont.

men de

betalen. Alleen

tember

Is

beurt, waarbij letterlijk elke

teen een weldadige mas-

doktersbehandeling niet te

het geval, dan hoeft

Zuid Kennemerland.

genomen. Daarna komen
devoeten uitgebreid aan de

meer dan

sage

kleding, die

zij

China bekend

en gebaseerd opacupres-

suuren massagetechnieken,

"In

voorzien van hypermoderne

met een medische achtergrond

in

veel pas-

een zeer oude

is

traditie, die al

waarbij de 64(1) drukpunten

in

waar

ferm onder handen wordt

gewerkt. Een zeer interes-

Amsterdam
verleden jaar

de EHBO post en de Huisartsenpost voorziet van pro-

C.C.Tv Beijing gewerkt,

sante damedus, die nu sinds
vier jaar

als

Het

Tenfold Producties en diver-

volgde en nadien voor

met

legt Jennifer
sie uit.

tiek

info?

bij

en Thailand heeft gevolgd",

schrijven of wilt u

jaardeel te

die

kwam

groene vingers en een hart
u zich in-

de Haltestraat 37 haar voet- en

Cuangzhou, China en heeft onder andere

cultuurprogramma's en -shows verzorgde.

voorde natuur. Wilt

meer

in

programmeur

De tuinders

op de kan dida-

u

Jia (Jennifer) in

geboren

als

een keer per

moet inwoner van Zandvoort

Net

zij

om

zijn verplicht

fessionele hulpverlening

&

diverse kunst

Twintig jaar geleden

eniging voor

is

op het Beijing Institute of Broadcasting met succes een opleiding Omroep en Regie gevolgd.

te staan.

Wieinaanrnerkingwil komen

naal 18 jaar oud.

Afgelopen Moederdag opende Feng Yun

(pompstation

Voot structurele bezorgklachten: ZVO -verspreiders, tel. 06-1139 1478 of w

Dr. Gerkestraat)

o-verspreiders.nl

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

LAVOGITE

'r

APK KEURING

Tegen inlevering van deze advertentie
krijgt

merken vanaf €

Alle

ut/m 5 juni 2010 op alle

29,-

ZANDKORRELS
Behang- en schildersbedrijf
Arnold Nijkamp

keurbehandelingen 15% korting!

grote beurt gratis!

Bij

Tel/Fax 571

Vooral

Dames+ heren* Hallestraat22,2042 LM Zandvoort • Tel.: 023 5730172
zijn geopend van dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot
17.30 uur. Donderdag van 09.00 uur tot 21.00 uur.

Snel

BIHS

g

zaterdag van 08.30 tot 15.00 uur.

O-V*.

Uw

I

feoOD

SLIPS N
3+1 GRATIS

www.slenderyouzandvoort.nl

tel.06-19413733.

BOVAG

Lid

LL

HONDENTRIMSTER

Planckstraat 44,

De 4 Pootjes

/ 06-53498304
www.tra d e-a rd n
.

Beautysalon

Bij U aan huis
Annemiek Wolters

I

MYRNA

Van Speijkstraat

Haltestraat 55

Tel.

en NAP.

5730519

tel.

voor particulieren en ondernemers kleinbedrijf

2042

tel:o6-23093264

2/101,

Te huur

204iKL Zandvoort.

Witte Veld 56, 2041

M 06 45 30 45

T 023 573 92 72

Ekittywillemse@planet.nl

Geschikt voor jong

afspraak, ook's avonds.

GB te Zandvoort.
31

Tel.

(tijdelijk):

etage vlakbij centrum

Behandeling volgens

Zandvoort

023 571 28 39

3

(zijstraat Haltestraat),

Autobedrijf TradeArd.

Administratie en
belastingaangiften

Ook zondags geopend

soepeler en

snel naar

Schoolstraat

www.arnoldnijkamp.nl

Administratiekantoor!

Max
,

Kom

SlenderYou Zandvoort

werkzaamheden

BSZUSSS

sloggi dealer

fit,

slanker zonder moeite?

behang-,

wit-en schilders-

Wij

Op

uw

Centimeters verliezen

nog voor de zomer?

72

31

Mobiel 06-54 264259
Lavogue Coiffures - www.lavogue-zandvoort.nl

Bi]

werkend

5720108 of 06-48318230

stel.

Bellen tussen 17.00

Gemeenschapshuis

Auto kopen of verkopen?

en 19.00 uur:

Een dure reparatie,

06-5161 6497

onderhoudsbeurt, APK of

schade'Het kan

E>luïÏ5

ZOEKT U RUIMTE VOOR

Bel

VERGADERING,
CLUB OF PARTIJ
KOMT

U

DAN EENS PRATEN MET
Ab

v.d.

Haltestraat

Ö Zandvoort

Specialist voor al

tel.:

o.a.

QVi-57 120 éO

ZANDKORREL s INVUL &ON
korting op een zandkorrel

1

waarvan

2

is!

3

Geen onroerend goed of auto's
Geen goederen met een waarde boven
Geen personeels- of zaken advertenties

uw advertentie

niet voldoet

De winkel

5

(excLBTW)

6
7

aan de

is

In

9

gesloten envelop (met gepast contant geld)

i)

De

x)

BrunaBalkenende,CroteKrochtlS

redactie van de krant, Kleine Krocht

fgevenblj:

€

125,-.

meer scheren,

definitief

ontharen

van oksels+bikinilijn:
€95,-.

I.P.L flits licht

(geen)

laser.

Boudoir Zandvoort,

geopend

023-5736021

10-17 uur

-

Info: 06 - 53693409
Noorderduinweg 48,

hulp

(Corodex) Zandvoort.

1

Gezocht:
in

de huishouding.

ochtend per week.
Tel.

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

relax

5717563

harsen of epileren

met

koop

en van kleding tot boeken.

8

Deze bon

Tel.

Haarschaamte

Van serviezen en

op don-vr ij-zat

Indlen

maal

2

glaswerk tot meubels

4

e 5 oo,-

alles te

bank

25,-/ leren

met

een kringloopwinkel

€5,-

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst

75,-/

bij

Niet

onder de volgende voorwaarden:

Zakelijke zandkorrel €12,50
Met ZandvoortPas €10,-

wand-

815360

Het Pakhuis,

Particuliere zandkorrel €7,50

125,-/

20,-/

grenen eettafel €

mogelijk via PGB.

voor een afspraak

u thuis; 06-51

€

tafel

koel-vriescombinatie€30,-/

bad-bed-en

beugels enz. Vergoeding

Bel

Met ZandvoortPas

grenen

messing lamp€

kleedhulpmidden,

toillet accessoires,

lid.

Te koop:

grenen buffetkast €

po-stoelen, loop-

hulpmiddelen,aan-

Uw blnemwerhen.

io jaar

06-4609 8919.

Tel.

www.massagebijrosa.nl

Paap medische hulpmid-

L.

Grijpers,

di

op

delen ADL-hulpmiddelen

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVIOSSTRAAT 17
MOB. 06-10792723

TEL. 573 14 47

Met ZandvoortPas

kijk

www.autoverkoper.nu

volop Kleuren

Moolen

Meer dan

ervaring. Pro Voet

Patrickvan Kessel

06-55383624 of

üloemen
MIJ!

Pedicure Carla

altijd

goedkoper!!

EEN BRUILOFT, FEEST,

06-51561725

WOONRUIMTE GEZOCHT
SW E»; queeste

enen

2

elke letter

ofspatie

in

een apart Vakje plaatsen
bij

Voorouder echtpaar
voorkeur in centrum e.o.

n

Bentveld.

Pen jun

€ioo,- p.m.

Huurprijs tot ca.€ 550,tel.

Garage te huur

06-5325 0629

Tel.

06-2153 8942

"«
van welke saiü dan o-

;.

oniitaan door verkeerde of on Ulr tin oud

van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.
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Op

de sfeervolle expositieruimte van Het Kunstbedrijf

Heemstede

is

in

afgelopen zondag de expositie 'Beeldende

Kunstenaars Zandvoort bestormen Heemstede' feestelijk

geopend. "Het

is

een prachtige expositie geworden met

uiteenlopende kunststijlen, die

we hebben samenge-

bracht tot een geheel", aldus Ellen

Kuijl,

interim-voorzitter

schillende groepen

naardekleuren,het motief en

dens de expositie een pret-

de mensen. Mijn beelden dra-

tig gevoel geven, en dat

doen

gen geen boodschap

we via

een gevoel.

Gevarieerde kunst, mooie

werk

wil

uit, maar
met mijn

laten zien dat

erook nog

vrolijkheid

staat

",

Ik

op deze wereld be-

•

20 mei 2010

De Wurf mee

8 mei deed de Folkloristische vereniging

aan het klederdrachtenweekend

Kunstenaars BKZandvoort bestormen Heemstede
In

20

Drukke tijden voor De Wurf
in

de Keukenhof, waar ver-

hun medewerking aan verleenden. Leden

van De Wurf toonden de Zandvoortse klederdracht met een

kledingschouw en menigmaal werden ze op de foto gezet.

kunst, klanken smaak.

muziek en lekkere drankjes
en hapjes, dat

is

voor ons de

ideale combinatie", vertelt

aldus Jorritsma.

beeldend kunstenaar Han

BKZandvoort.
Kunstplaats

van der Mijn. Van der Mijn

Kunstenares Ellen

erg

Kuijl is

als art director

is

overigens ver-

tevreden over het verloop van

antwoordelijk geweest voor

de dag. "Iedereen geniet met

de inrichting van deexpositie.

volle teugen: de bezoekers,

maar ook de kunstenaars.
Een belangrijk uitgangspunt

van BKZandvoort

De expositie

is

opgebouwd

uit

werk van veertien leden

is

te zien

aan de Raadhuisstraat 56a

Heemstede. Deelnemende

BKZandvoort kunstenaars

Wim

Het Kunstbedrijf

in

in

Amber, de kleindochter van

de visafslag met vers gevan-

Mieke Hollander, liep de
hele dag op haar klompen
en was het meest in trek bij

gen

als

leuk

kunstplaats bezijn in

ieder

goede weg", aldus

De opening was

Geislet, FemkeJorritsrna, Ellen
Kuijl,

Wim

uitleg over

vereniging vergrijsd aardig.

Ras, Elke

de gewoontes en gebruiken
van het oude vissersdorpje

Ook mensen die willen helpen met het sjouwen en het

Sybrandy en Herbert Wil-

van weleer.

de puntjes verzorgd door

La

lems. Het Kunstbedrijf

is

de Wurf

woensdag

zater-

heb gemaakt, zoals naar

nen verschillende disciplines:

ik

Mexico, Tibet en

India. Ik kijk

Luz rnet

Classic Concerts in

Emmink zingt

al

hetgeen staat

dag geopend van 13.00 uur tot

"We

17.00 uur.

willen de bezoekers

in

door Dick

tij-

(alt)

een aantal jaren

in

Zandvoort.

en Eke Simons (piano) vormde

zij

Met Carina

een drie-een-

bij

maar

taal

de opening kon

liefst

tijds ging.

De opbrengst van

opbouwen van
zijn

het toneel

welkom. Dus schroom
meld je aam 06-

niet en

20173882 of 023-5716487.

negen zeer

publiek genieten van de uit-

Spaanse signatuur. En
daarbij

juist

was Simons op de

pi-

zonderlijke zangkwaliteiten

ano onnavolgbaar Waren de

en techniek van de solisten

werken voor de pauze voor

de vertolking van de duet-

het merendeel van oudere

lang aan terug zullen denken.

hoe een visafslag des-

twee werken van

sloten door

moeiteloos kon bereiken. Een zeer plezierige muziekmid-

we nog

beachclub Take

uiteenlopende werken, afgeAl direct

heid die zonder elektrische versterking alle toehoorders

dag waar

Five

Op 30 mei toont

bij

ZO£kplöötJ£

Zandvoort

ter Heijden

de Protestantse kerk. Sopraan Lisette
het royaal toegestroomde

Vinke

met

tot en

van

voor Art, Rythm and Taste.

De mooiste duetten
Afgelopen zondag was er weer een Kerkpleinconcert van

'A.R.T.',

is

Annemarie

Nederlof, Patricia

Ramaer, Margreet
Sijtsrna-Schiller,

vrouwenbeelden. "Ik haal mijn

van schilderkunst tot kera-

actief

Haarlemse school

maar het zou ook

om

kend te staan. We
geval op de

hen heeft

de vele reizen die

men

komendeweken erg druk. Zo
gaven ze vorige week op een

in

inspiratie uit

is

de vismaaltijd

Botternajan van den Bos, Udo

tot

De kunstenaars beoefe-

bij

staat bekend als een kust-

men dringend opzoek naar
vooral jongeren die mee willen doen, want deze unieke

Kuijl.

stijl.

bestemd voor De

op het Gasthuisplein. Tevens

De Wurf hebben het de aan-

zijn:

ramiek verfijnde, kleurrijke

of haar eigen

is

aanwezig

de fotografen. De leden van

Blaauw, Noor Brandt, Linda

bekendheid willen kriiger

van BKZandvoort. leder van
zijn

vis

Wurf.Beginjuni

Beerens, Nelleke de

voor onze kunst. Zandvoort

plaats,

ke-

Kunstenaars Zandvoort be-

zouden we graag meer lande-

zijn

maakt van

De expositie 'Beeldende
stormen Heemstede'

hoger plan te tillen. Daarnaast

miek en van beeldhouwen
Kunstenares FemkeJorritsrna

de

tot 5 juni

en fotografie tot glaskunst.

bijvoorbeeld

om

binnen Zandvoort naar een

lijke

het

is

kunst- en cultuurbeleving

bij

ten.

Met grote sou plesse, kwa-

liteit

en vooral enthousiasme

wisten

Emmink

en Vinke met

datum en wat
aard, na de

wat

serieuzer van

pauze waren ze

luchtiger en speelser. Zelfs

pianobegeleiding van Simons

'Vluchten kan niet meer' van

de aanwezige luisteraars

di-

Harry Bannink en Annie M.G.

Dat daarbij

Schmidt en'Perhaps Love'van

rect te boeien.

de uitstekende akoestiek

in

de kerk zo geweldig effectief
was, maakte het luistergenot
alleen

maar

groter.

echt genieten

in

Het was

de dorps kerk

deze zon dag, van een zeer

uit-

eenlopend programma met

werken van

Purcell,

Handel,

John Denver
Al

met

al

uitvoering

kwamen

voorbij.

een fantastische

waar een

flink ge-

vulde kerk van heeft genoten.
Een staande ovatie

viel

de

uit-

voerenden dan ookterechtten
deel.

Het eerstvolgende con-

cert vindt plaats

op zondag 20

componisten voorde pauze.

met een pianorecital van
Herman Rouw.Aanvang15.oo

Het programma kende

uuren toegang

Vivaldi, Pergolesi

en andere

in

to-

juni

gratis.

De foto van deze week

is

vaneen meisje in Zandvoortse
Genootschap een
alleen en soms met een
zouden graag willen weten

klederdracht. Van dit meisje heeft het

aantal foto's

waarop

zij

aantal anderen staat.

wie het
Indien u

soms

We

is.

weet wie

zij is,

kunt u reageren per mail op

zoekplaatje@oudzandvoort.nl of

bij

Cor Draijer op 06

-3614 9717 (graag pas bellen na 19.00

uur).

Voor

alle

ZandvoortPashouders de aan

week

biedingen van deze
Koene tJ<:
10% korting
Voor

al

;ng Service

rep-it

^>

op schoonmaakartikelen

uw schoonmaakwerk!

K a bel-i nte met/ad si installate

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

helpt

I

bij alle

Lijst
(in

van deelnemende bedrijven

alfabetische volgorde)

Winkeliers:
Bruna Balkenende

PC-PROBLEMEN.

Grote Krocht

-

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Advies en aanleg (draadloos

Ook avonden/weekend.

SIDE

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.

AddieOttho & Zn

DONER KEBAB

Kaashuis Tromp- Grote Krocht

Rep-it, totaalservice voor

computergebruikers.

Voor Pashouders t/m 2 juni
• Broodje kip döner € 3,-Turkse pizza

•

Telefoon 023-5717287
Mobiel 06-5577 8563

€

a.s.:

Slagerij

Horneman - Grote Krocht

Slagerij

Vreeburg

023-5719666 of06-44696001.
-

Haitestraat

2,—

Verzorging en vrije

=53

Autobedrijf Zandvoort
Circuit Park

Foto

Menno

Massage

Autobedrijf Zandvoort gooit het

Gorter

roer te

tijd:

Onnesstraat

K.

Rosa

bij

v.

Alphenstraat

Grote Krocht

-

www.massagebijrosa.nl

-

Piony's Haarwinkel

Kosterstraat

-

Toerkoop Reisbureau
Na ongeveer 34 jaar aan het

-

Zandvoort -Burg.

-

Grote Krocht

hebben gestaan,

Mode en

geeft eigenaar Rob Witte aan dat de onderlinge ta-

trends:

ken binnen het bedrijf enigzins gaan veranderen.
"Mijn zoon Robin zal steeds meer het aanspreek-

punt worden

toeleggen op de
auto's.
cifieke

Bibi for

de werkplaats met de daarbij be-

in

horende verantwoordingen.

me meer

Ik zal

en verkoop van jonge gebruikte

ik

me meer gaan richten op de spe-

zoekopdrachten van klanten

om

Shoes

Blitzkickers

gaan

in-

Verder zal

geschikte auto voor hen te vinden",

Kinderkleding

Belli E Ribelli

-

-

-

Haltestraat

Kerkstraat

Haltestraat 6iA

Graveer een keer- 023-888 jj 58
Sea Optiek

-

Haltestraat

de meest

licht

Wonen

Witte de

en onderhoud:

veranderingen toe.

Avenue
Door de verschuivingen binnen het
bedrijf zal er
schijn

lijk

in

kon gewijzigd: wij

blijft

APK-

keurstation van Zandvoort. Het

is bij

ons nu mogelijk
te laten

doen

bij

om

de APK gratis

een

klein

onder-

houd. Voor de Zand voort Pashouder
is

er

een speciale aanbieding.

vertoon van de ZandvoortPas
u

Op

krijgt

de afmeldkosten van de APK

gratis. Die

kosten hoeft u dus als

ZandvoortPas-houder
len",

niet te beta-

Mariene Sjerps Internet
of schade te laten herstellen.

de vakantie

Met

het vooruitzicht

is

het heel belangrijk dat de auto

in

orde
rit

je
is.

is,

in

vooral als het

om

een lange

gaat. Je gaat pas rustig op

reis als

weet dat de auto in perfecte staat
We hebben om deze reden speeen vakantieset voor de auto

ciaal

bij

in-

een grote

bandenorganisatie,WingsClub."Wij

kunnen nu

alle

leveren. Verder

merken autobanden
is

het ook mogelijk

de airco te laten onderhouden

In

de showroom

auto's te

dat

ik

me meer

autohandel.

wen

in",

-

Kerkstraat

zijn

niet alleen

Anja heeft

in

Anja's Place' een fraaie

collectie sieraden, sjaals en tassen

te koop.

Daarnaast

zijn er

ook

schil-

derijen van de Zandvoortse kun-

o6-\

dus een

Versteege's IJzerhandel
Rep-it

-

-

Pa kve ld straat

023~5jig666 / o6~446g6ooi

dat Robin meer

is

Ik

ga focussen op de

heb

er alle vertrou-

vat Witte kort

Onnestraat

bewonderen. "Mijn vrouw

-

op de voorgrond komt te staan en

samen.

Horeca:
Harocamo
Het

Multifunctioneel

om

is

multifunctioneel bedrijf. De grootste verandering

Autobedrijf Zandvoort, Kamerlingh

middels aangesloten

Kerkstraat

stenares Fokkeliene Faberte koop.

Autobedrijf Zandvoort

samengesteld", meldt Witte.

aldus Witte.

Autobedrijf Zandvoort heeft zich

-

Medina woninginrichters - Haltestraat

natuur-

blijven het

lij

& Giving

Koene Cleaning Service - 06-1432444

vooreen nieuwe

APK-monteur."Kijk, dat

Living

De Bode woonaccessoires

de toekomst waar-

plaats zijn

verkoop van

wel nieuw

derhoud en

23, tel.

alle

merken

als gebruikt,

reparatie.

maandag tot

Kerkstraat

auto's, zo-

en voor on-

eten en drinken

Mollie&Co Restaurant

-

Verlengde Haltestraat
iltestraat

Open Golf Zandvoort

-

Duintjesveldweg
weg

Geopendivan

zaterdag

tot 17:00 uur. Voor

-

Wapen van Zandvoort

Gasthuisplein

5714580. In- en

(!)

meer

van 07:30

informatie:

www.autobedrijfzandvoort.nl.

Side Döner Kebab

-

Kosterstraat

Take Fiveaan Zee Restaurant -Strand
md nr
r 5
Zaras, Café Restaurant -Haltestraat
•

-

!

lolvlzis
BTDX

JARIG & dat zul je weten! Vier mee en

profiteer!
K0GPMI-M--VLOaJI<niKma.*Ma*,vzn debnastixclmSmX.JUBiaiMM>UZ£te
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
van de
Ondernemers Vereniging Zandvoort

•-.

Datum:
donderdag 20 mei 2010
Aanvang: 20.00 uur
Locatie:
Hotel Hoogland, Westerparkstraat

5,

Zandvoort

Agenda
1.

Opening/mededelingen

Welkom nieuwe

-

2.

Vaststellen agenda

3.

Notulen

4.

Financiën

ALV van

leden

21 januari 2010

Jaarrekening 2008/decharge bestuur

-

5.

ErikWeijers,

op

CO. O.

Circuit Park Zandvoort over de Masters of

6.

Henk Kommer,

7.

Update

8.

Update decembermaand. Gert van Kuijk

9.

Update

10.

Formula

5 en 6 juni as.

ervaringen van een wijkagent Centrum

KVO, Dennis Moerenburg
activiteiten Muziekpaviljoen, Peter

Tromp

Rondvraag

11. Afsluiting

Deze vergadering

Laatste Kansl
Join the Party

* ZWllSAi
filNËff

Beginnerscursus
Start

Vrijdag 21 Mei (10.00
Met Kinderopvang

6x voor

maai

^ fU/"

Gel snel wotil vol

CL

Es

vol

I

uur)

is

voor

alle leden

en voor hen die

lid willen

worden

3

nummer

Zandvoortse Courant

Ondanks regen

De Amerikaanse Susanne Severeid en haar zoon Pablo

kwamen op

van Renterghem

uitnodiging naar het regen-

achtige strand van Zandvoort. Het doel van hun bezoek;

1977 trouwde Susanne

In

ste huzaar, verzet

laat-

zonder kogels' van hun vaderen echtge-

noot, Tonny van Renterghem.

terghem was fotograaf en

Oud -verzetsstrijder Van Ren-

schrijver. Hij

overleed op 19

in

Goede

Tijden

Amerika. Van 1990

in

juli

hun goede vriend Cor Suijk
aan

Huis). Tot

zijn

dood werk-

realiseren van het boek. Tonny

SlechteTijden,Zeg'nsAAAen

2000 woonde

het gezin

in

de Willemstraat te Zandvoort

waar Susanne op zondagochtend het Jazzprogramma

vond

geen held,

zichzelf

hij zei

totaal onschuldige

altijd: 'Als

mensen worden afgevoerd

me

dan maakt het

niet uit of

hun levens

red-

den!" Susanne en Pablo

zijn

tot 5 mei

Amsterdam

ge-

is.

Ik

zal altijd

in

omstandigheden verhuisde

bleven, daarna

de familie weer naar de

weer naar

Verenigde Staten.

jammer

26 april reisde Susanne

samen met haar zoon Pablo

Amsterdam

speciaal naar

om

het boek 'De laatste hu-

het

is

dat het regent an-

Verzetsmuseum

te

4 graden

met wat

graden nipt

we nog

We

zien momenteel een
hogedrukgebied vanuit
meer uit-

het zuidwesten

historische foto's

in

het onlangs verschenen boek 'De laat-

en later
ste huzaar'.

het boek
zicht

is

Op de
er

hem

cover staat een aquarel van

nog één

en

in

goed over-

geplaatst. Het geeft een

van het (over)leven tijdens de Tweede Wereldoorlog

en hoe men, en zeker Tonny van Renterghem, zonder angst
zich inzette voor zijn

medemens.

door Nel

'De
is

KcfV.ivaii

huzaar'

laatste

een autobiografie

in

een

villa

Noordboulevard.
gin

In

weer", lachte Susanne

bij

het

Tegen en aan het beginvan

komende weekeinde

waarin het Pinksteren
Een recensie van het boek'De

zonder

is,

en

het ver-

spionageactiviteiten deed

hem

maarTonny wist
tie te

ter

dood

zijn arresta-

voorkomen.

hij
in

moeder

sa-

een

Canadezen trokken

woonde Van Renterghem

als

ste

onderduiker nog even

de

villa

in

die later

gesloopt werd.

het

Om

als eer-

Amsterdam binnen maar
was het 49e Britse ver-

namens
Verzet zonder kogels

Van Renterghem

zijn

commandant

verwelkomde en de stad

onder het benauwende

de

kenningsregiment de Polar
Bears, die

aangename temwas
weer met Pinksteren
in

het (nabije) ver-

Soms kwam er regen
totaal niet was aange-

juk van zijn ouders

Eerste Wereldoorlog

als dienstplichtige

de SROC (School Reserve

van Hollywood.

Officieren der Cavalerie).

de ondermeer de beroemde

als

enig kind

in

de

uit

komen meldde Tonny

te

zich

aan

bij

In

Museumbuurt, Amsterdam Oud Zuid,

mei 1940 voerde

geboren.

het ie Regiment Huzaren

Zijn familie

behoorde tot een
tige'

'def-

burgerfamilie,

mandant

Daarom

waren de zomerse be-

in

de

hij

in

die

genoeg zon tot zondag,
maar een windschermpje
is wel gewenst. De tem pe-

Hij

hij

de 'Ordedienst' waar

hij

voor-

Opde

zal

weer

is

ruim n graden momenteel.

langere termijn

blijft

een belangrijke factor

zijn.

de druk hoog ten noordwesten van ons, dus met
enige reserve

is

zeggen dat juni
Zoals het er nu voorstaat

zou het aanstaande zondag wel eens flink kunnen afkoelen als de wind
van noordnoordoost naar

noord
krimpt,

noordwest

tot

maartot

in

nog

detail

niet

paald zomers

nu

al

te

niet be-

warm

start.

Voor de allerlaatste info
over Pinksteren belt u de

0900-

weerprimeurlijn:
1234554

is

aan

Mai Putto

kwam

het maken van
Anne Frank.

is

bij

# #
Temperatuur

Max

uitgeverij

uitgegeven en

is

Conserve
bij

Balkende te bestellen.

J» 4*

bij

diensfilm over

strijd

zich vrijwel

de verzetsgroep

ratuurvan het badwater

dagen waren vaak opvallend. Ook dit jaar verloopt
het weer met Pinksteren

adviseer-

Het boek'De laatste huzaar,

bij

tussen de twee pinkster-

de filmwereld

regisseur George Stevens

verzet zonder kogels' (€ 24,95)

bezetting sloot

zal best

op Zandvoort, met

zijn

Na deoorlog emigreer-

terecht

de regio Den Haag. Na de

in

op straat

peloton van

Motorrijder aan

direct aan

niet

com-

Het strandweer

de Van Renterghem naar de

Verenigde Staten en

tegen Duitse parachutisten

wat betekende dat
Tonny
mocht

spelen.

zijn

als

hij

leidde.

killer

het natuurlijk wordt.

in-

dere leven van Tonny
van
Renterghem.
Aan het einde van de

1919

ponent er komt hoe

oké

dit natuurlijk

werd Tonny

in

maar de wind ten-

leden.

de temperatuur

van de Tweede Wereldoorlog

Zandvoortse

in,

is

1995 de tekst op de pla-

quette op de Berlagebrug

veranderd. Want

niet

niet

hoe meer die noordcom-

niet vlekkeloos en vooral

Dankzij zijn inspanningen
in

gehuurd badkoetsjedezeein

werd gereden. Aan het begin

over de jeugd, het
verzet

al

oostelijke stroming zit er

deert naar noordwest en

het

voor tonden. Het nazi bewind

veroordeelde

warme

en Schotland. Een

we mooiweervoor-

krijgen

zon en

Kerkman

van het boek beschrijft

zijn

graden.

geschoteld met flink wat
peraturen. Niet zelden

tekst enjota Nel

aan de

men met

10-11

met Pinksteren

keren boven de Noordzee

het

afscheid.

het be-

Tonnyschitterend hoe

zien

een hogedrukgebied bivak-

kondigd en ook de grote

Eerst

Grand Hotel

meer dan

We

temperatuurverschillen

hij in

lijks

peratuur waagt een avon-

kogels' leest u hieronder.

hem een hoogtepunt.

het vooral vlak aan zee

maar bibberen geblazen

verder en vooral de tem-

den.

Na haar toespraak bood

logeerde

is

op maandag met nauwe-

stabiliseert

tuurtje richting de 20 gra-

laatste huzaar, verzet

zoeken aan Zandvoort voor

Mocht het inderdaad gevoelig afkoelen,

te geven.

De atmosfeer

heerlijk

De memoires van Tonny van Renterghem
zeer gedetailleerd beschreven en voorzien van veel

Zandvoort rond het

stralen richting Benelux.

berucht

zijn

in

aanstaande weekeinde.

het echte Nederlandse

Susanne, namens Tonny, het

De humoristische memoires van Tonny van Renterghem

koude

tot bijna

we de 18

geluk halen

maakt Pablo toch nog kennis

presenteren en te signeren.

eerste exemplaar aan, aan

de aanloop naar en

ziet er best jofel uit in

meiweer (de eerste maandhelft was

te koud in Zuid-Kennemerland) verdwijnt en

langs het strand gelopen. Zo

met

zonder kogels'

zaar, verzet
in

moest Pablo

school. "Het

ders hadden

Op

Tamelijk koele Pinksteren
Het weer

waarschijnlijk ook tijdens Pinksteren. Het zeer

het een Jood of een Irakees

senteerde.

Presentatie boek

20 mei 2010

naar concentratiekampen

van de lokale radio

ZFM preVanwege familie-

•

(CEO Emeritus, Anne Frank
ten SusanneenTonnyaan het

der andere

Flodder

woonplaats Sequim, Verenigde Staten.

in zijn

is

speelde on-

Zij

20

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

voormalig mo-

del/actrice.

tot

2009

oude re Tonny

Severeid de veel

van Renterghem. Susanne
schrijfster en

een interview over het onlangs uitgekomen boek 'De

de zon

schijnt altijd

16

17

Min

8

8

9

10

Zon

90%

85%

60%

70%

Neerslag

15%

10%

15%

35%

nnw.3-4

n.3

n.3

Bruna

Wind

wnw.

3-4

^

mum

pluspunt

Shutter Island
Pluspunt Zand voort
Flemingstraat 55

023.574 03 30
www.pluspuntzandvoort.nl

Filmprogramma
20 t/m 26 Mei

Curso de Vcrdana de Espanol
Zomercursus Spaans
Enige kennis van de Spaanse taal

Woensdag

is

vereis

20:00 - 22:00 hora

26 ma/o t/m 30 junio

Hoe
in

overleef ik een vakantie
een Spaans sprekend land?

Een cursus Spaans gericht op vakantie voor begini
licht

gevorderden.

Woensdag

I

- 20:00 hora

8:30

26 mei t/m 30

In

Vrijdag 11:00- 12:00

Schermen

8

14 mei t/m 9

t/m

Woensdag 16:00-

Martin Scorseses nieuwste

thriller

Teddy Dan iels (LeonardoDiCaprio)

juni

I!

september t/m 22 c

zichzelf.

zijn

Teddy geheimen over het eiland, zijn partneren
Maar niets is wat het lijkt...

RADIO + TV

Faalangst Training 9 t/m 12 jaar

Zondag

Dinsdag 15:30- 17:00 uur 20 september t/m 29 n

o8:oouur

Sociale Vaardigheden 6

Marshall

ontrafelt

Website bouwen voor Kinderen
10

U.S.

atrische instituut op Shutter Island. Tijdens zijn zoektocht

22 september t/m

17:00 uur

moet

1954 sa men met

lick Au Ie (MarkRuffalo) de verdwijn ing van een
moordenares onderzoeken. Zij is ontsnapt uit het psychijuli

12 jaar

Vrijdag 16:00- 17:30 uur

in

partner Ch

Zomercursus Hat ha Yog a

t/m

Countrytraxxx

im

^

(h)

9 jaar

Dinsdag 15:30- 17:00 uur 21 september t/m 30 n

Peuters

in

Beweg in g

Woensdag 9:30-

10:30

2

t/m 4 jaar

22 september t/m

Pimp up your bike
Vrijdag 17:15- 18:45

/ Fietsrepar

5n

Workshop Numerolog ie
Maandag 13:00-

Omgaan met

16:00

27septeml

Hyperventilatie/ Stress

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

Yo ga Actief
Dinsdag 10:00- 11:30 uur

20:00-21:30 uur

5 oktober t/m

I4dec
lAuzisksc-ulevsi

Hatha Yog a
Vrijdag

I

«.yen-air <h)

1:00- 12:00 uur 24 september t/m I7december

Vanaf september verschillende talencursussen:

Spaans, Engels en Frans
VI

Verschillende computercursussen:

106.9 (ether)

Klassiek jh)

&

104.5 (kabel]

Website bouwen en onderhouden, Digitale fotobewerking, Excel en Word
Nieuwe creatieve cursussen:
Klussen voor vrouwen, Natuurlijke Muurafwerking, Intuïtief tekenen en schilderen,
Aquarelleren, Open atelier, Beeldhouwen en

RTV N-H
RAI3I0. + TV

NOORD-HOLLAND

boetseren
RTV-NH
Kijk voor het nieuwe aanbod op onze website:
www.pluspuntzandvoort.nl

is

de publieke regionale omroep voor de

provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland
is

bovendien de officiële rampenzender van de

provincie. Frequentie:

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

O.

(kabel). Zie

FM

87.9 (ether) of

FM

93.3

voor programmering: www.rtvnh.nl

Zandvoortse Courant

Kijk

'r

shinen

doorSuiiah

Netten

nummer

.

20

•
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BiJiJUlf

:

Volksvermaak
ha rd.de concurrentie

is

aldus Joyce.

moordend.

stanties

zenden zangeressen die zo goed

Inmiddels treedt Joyce op door

kunnen zingen

het hele land. "Ik zing

musicalsterren

als

zij

men

Degene

meidentrio

maar hebben ook een

hele

talent,

knop

om

slechte dag hebt, dan
niet laten

tweedejaar. Het
ding van het
studenten vraagt.
v , n de

is

een pittige

is

je aan.

hoort

je leert

een vocale opleiding die

om

klassiek.

op een bepaalde

niet

Het

ontzettend

is

hardwerken, maar

leuk. Je leert niet alleen

Het
bij

in

is

soms

waarin

als

docent

les

om

ooit

er-

maa rook

veel van het entertainment vak,

je die drive, ambitie,

maa rook over jezelf", vertelt Joyce.

vertrouwen en doorzettingsvermoje ver

zijn

dat

eigen leven

vrome

Het volk weet doorgaans

der. Zij
ei-

komen",

is

bed

in

beland, dan zijn eigen

moet eens

gen website: www.joycemeister.nl
{

gen hebt, dan kan

De wereld van de entertainment

om

eerder waar Jan Smit
is

wil volgen

een bezoekje brengen aan haar

zelf-

is

den, heeft recht op een toelich-

j

Denk bijvoor beeld aan jazz, soul en

hij

Nederlandse volk zonder zon-

de backing voca Is van

doen, zoals Alain Clark.

Wie Joyce

anderen, maar puur voor jezelf. Ais

te specialiseren, maar juist

hij

gehad. Wie denkt Kluivert wel
dat

ting.

mogen

Patrick Kluivert

te bepalen? Wij, het

een grote Nederlandse artiest te

je streeft

ter

ene meisje tussendoor heeft

In

te geven op

muziekscholen. Ook droomt ze

van

maar dat

lastig,

het vak. Er moet ook een

je zitten,

om

mag toelichten waarom

om de beste te willen zijn. Niet voor

op zoveel mogelijk muziekstijlen.

stijl

zangeres

in-

wij als

op zondagmiddag naar

dam waar

de

de toekomst hoopt de ambiteuze

dat

go on'. Dus dan trek je je theaterjas-

t

drive

"Het

mag je

Gezellig

me

ik

blijven ontwikkelen", legt ze uit.

merken. 'Theshow must

waar

volksvermaak de ouderwetse

alle-

te doen.

want dan kan

belangrijk,

kunnen zetten. Als je een

iets

geluiden op

zelfs

voor mij heel

is

ook op verschillende gebieden

moet een

sterke persoonlijkheid. Je

maar

om

maal ontzettend leuk
Deze afwisseling

hun

gaan

First Ladies. Drie heel

verschillende groepen,

die echt verder ko-

zijn niet alleen sterk in

is

drie

Meisterband, Dagroove en het

wel voor volle zalen te spelen

en de ander, met evenveel talent,
niet?

in

bands; mijn eigen band de Joyce

Douwes of Simone Kleinsma,
twee rasartiesten. Waarom staan
Pia

90 on.
The show must

van publieke personen of

wel honderddui-

"Erzijn misschien

moe-

op haar beurt nog

steeds verbolgen over het

feit

dat de ex van Jan tegenwoordig een tuinkabouter aan de

is
j

hand heeft. Kabouter Wesley
een serieuze affaire met Miss

Schande, vindt mevrouw

Giro.

Smit, alles heeft

What's Happening?

^Ben jij al hip-tip_

Zondag

men,

van Nederland, en wordt ook wel

bij

Riche.

Met een
Miss

J,

was

roddel-

aan zee' genoemd.

'de Vallei

vette line-up

met

o.a.

gras over groeien. Altijd

Chris Scott.

Supercell, Dazzle, Ene van Kleef, Miss Melody, Raoul
Reni, Ko- C, José,

De

persin Engeland laaternetals

and famous voor Wetdreams Pinkster Beach

je sexy, hip

Festival

meegeno-

zij

serviesgoed

klauwtjes, erg hè?

Beach Club Riche behoort tot één van de grootste beach clubs
Kleed

zelfs het

niet veilig voor haar grijpgrage

23 mei:

weer

benieuwd welke vreemdganger

Coolman,

op de voorpagina opduikelt.

Dennis Von Dutch, Marvin Douglas.
is

a

'It

bloodyshame', kopte de Sun

Muziekstijlen House.Tribal, Electro, Hardtrance enTechhouse.
.erdei

Entree: €15,-

Zondag

(deur€

25,-). Tijd:

lersjvrouw van zijn tot dan toe

Strand Bloemendaal:
-

In

1990

is

Pinkpop

de wereld, want 2010
Pinkpop ruim

1,8

opgenomen

zelfs

en enige onafgebroken

ja arl

is

ij

ke

in

het Cuiness Book of Records, als het oudste

open lucht

alweer de

festival in

4.1ste editie! In

Nederland. Misschien wel van

de afgelopen veertig jaar heeft

miljoen bezoekers geteld. Grote artiesten van over de hele wereld

hebben op Pinkpop opgetreden. Denk aan namen
PearlJam en de Red Hot

als

Fleetwood Mac, Dire

5traits,

Chili Peppers.

Bloomingdale pakt groot

super gave line-up met

scode voor Beatlovers

bij

Rammstein, Kasabian, Gossip, Sungrazer, Green day John Mayer, Destin e, Mi ka, The
5kunk Anansie, Slash en

Pink.

De presentatie

is in

handen van

Giel FJeelen

Salto,

more. Entree: €10,- (deur:

De Republiek houdt een
:

en EricCorton.

uitje ka st, want dat

15,-). Tijd:

zij

ior

WV Zandvoort,

100%
Sri

zonder pardon op

tituee." Ja leg dat
uit

140,- (excl. servicekosten).

vrijdag, zaterdag of

vicekosten),

Dagkaart voor

zondag €

www.pinkpop.nl

75,- (excl. ser-

Jê

-

In

met smeuïge roddelblaadjes

nagedachtenis van de

in Sri

Lanka

-o'E.

in

is

Albert Verlinde en consarten

opge-

bevredigen het Nederlandse
volk op

werkdagen tussen

half

2005 verongelukte

o.a.

zevenen

Chris Zegers, Abel,

half acht.

Ik

vind het

wel jammer dat RTL Boulevard

y Raad (Suzan re de Jong) en Dennis van der Geest. Entree:

10,-. Tijd:

zijn

neemt.

en de nodige tv-programma's,

Tiddel

Li

letterlijk

zijn.

Randolph Fellowship.Met optredens van
Pist.

Louis, als hij in

Nederland moeten wij het doen

I

opiukPüp

wel erg

Ier

de criminaliteit of prostitutie. Het opvang-

groeien tot volwaardige volwassenen. Het opvanghuis
richt ter

oom

aan

de ochtendkrant leest dat

vedette het begrip steraanva

be-

sport en het bijbrengen van sociale vaardigheden op laten

0900-300 1250

(45cpm). Drie dagen ka art inclusief camping

De

maar eens

straati

j

Free Recordshop, en via

€

iets

aan

minderjarige exotische pros-

Lanka.

volgens de wet dan zelfstandig moeten

zij in

huis
Tickets: o.a. via ticket service,

17e

daar

is

te spreken.

was meedogen-

loos: "Ribery vergrijpt zich

de Randolph

benefietconi

in

omdat

minder over

dedres-

14.00 tot 00.00 uur.

ellowship. De opbrengst van het con

gezet,

is

Sidney Samson, Hardwell and

€

Weeskinderen worden daarop hun
Vaak eindigen

werk. Frank Ribery

kop van Bild

maar

30 mei. Het belooft ook

Prodigy,

vardblad Bild leverde ook goed

Me ndoza. Entree:

Beachclub Vroeger. Line-up: Don Diablo,

Benny Roderiques, Gregor

mega-evenement. Het festival duurt van vrijdag 28 t/m zondag
dit jaar weer vuurwerk te worden! Met optredens van o.a.

met Bloomingdale XXL met een

Sunnery James en Ryan Marciano,

uur.

-Trekje zomerse beach-outfit

Het festival vindt plaats op het enorme ter rein van Landgraaf Mega land. Een megaterrein voor een

beste vriend. Het Duitse bouleuit

o.a.

Lucien Foort.Quintino, LeroyStylesen Michael

€ 15,-. Tijd: 16.00 tot 00.00

many

nEn,

13.00 tot 24.00 uur.

23 mei:

tegenwoordignietmeer

17.00 tot 24.00 uur.
,

\

om

zeven uur begint,

straks mis ikwat.

ai

i

f>

Natural Yoga:

XAtfOKO
U werkt met de

Deze dient
in

u

te vu Hen.

vakjes staat
je naast de

Indien u

in

cijfers

t/m

i

de witte

duurzaamheid komt van binnen
9.

vla kjes

Drie

De optelsom van de
in het don ke re vla k-

Van

rij

in

uitkomen en horizontaal op

bij

Azzurro

~

8.

1

soms meerdere

waaron der Zandvoort. Vijftien

wij bedoelen iets dat van

oplossingen mogelijk.

5e oplossing staat elders op deze pagina

onder

+
EG

x

CB

BB

uit

komt en

BDK

Natural Yoga te vinden

is

Azzurro

in

Zandvoort

het zomerseizoen

te

in

Alle

het makkelijkerom

je het

bomen voor

in

pisch

regenwoud

DA

tervoor miljoenen mensen,
schept banen voor de lokale

voor jezelf moet zorgen.

dat

het tro-

is

Het

hij is

Christiaan

is

jezelf en voor

eenmaal aspergetijd

is,

een gerecht

met asperges

in

goed met

zijn

hij

om

zijn

de hoofdrol.

loog Hollandse
geitenkaas,

basilicum

125

lijk

niet

Hij

moet

versgemaler
zwarte peper

lekker

kunnen rennen

is

natuuris

so-

met soortgenoten en vindt het heerlijk
doen met soortgenootjes.
kent de basiscommando's maar vindt het

Hij

lekker gek te

wandeling wel een uitdaging

dan

fietsers

om

hem

dit te

Filodeeg

goed

in

kunnen geven, moet

met zaterdag van n.00

verpakking

in

2

uur laten ontdooien. Geitenkaas ontkorsten en raspen.
min. beetgaar koken. Daarna afgieten en

in circa 15

in

Omdat

en brommers... een puntje van aandacht dus
in zijn

leven, zal

niet

hij

bij

kinderen worden

geplaatst. Hij heeft een consequente liefdevolle opvoeding nodig.
beslist

komen

Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat

Voorbereiden:
Asperges schillen en

WK

energie niet kwijt kan,

hij zijn

helemaal het plan! Christiaan

tijdens de

ml slagroom,

3 eieren,

(,5 g).

info.

nieuwe baasjes.

Christiaan zoekt naar duidelijkheid
kg witte asperges,

25 g boter,
ï zakje verse

op www.naturalyoga.nl

C il MS.

kleine

zinnen te verzetten. En dat

sneller te zijn

ï

Kijk

voor meer

wel eens andere dingen uitproberen

wil

om

Benodigdheden:
filodeeg

het geeft de

en...

aarde weer lucht.

ciaal

Deze week weer eens een vegetarisch hoofdgerecht en omdat het nu

(diepvries),

bevolking

r

de

twee dingen

een pittige jongen die heel veel

en spelen. Als

Vegetarisch hoofdgerecht voor 4 personen.

5 vellen

natuur. Dat deze

weer terug, de

energie heeft.

Aspergetaart

Maa

nu precies de bood-

schap van Natural Yoga: zorg

in Brazilië.

klikte niet

het regen-

in

Brazilië. Dit project

zorgt voor schoon drinkwa-

of je

in

PIEP VAN PE
Helaas,

woudvan

bomen

1.000

idee dat je eerst

nut er niet van

met het

leeft

is

te laten planten

is

bewuste

keuzes te maken. Anders zie

lui-

inkomsten worden om-

gezet

Sterk.

"Vanuit innerlijke balans

om

yoga workshops

zijn

en massages op donatiebasis.

op deze pagini

Kook eens anders

boom

a Billion

Doelstelling

goed voor

elders

neert Natural Yoga een

aan het project Plant

van The Nature Conservancy

Vanaf 4juni kun je iedere zon-

JCG

Voor iedere deelnemer do-

natuurlijk aanvoelt", aldus

Gelijke letters zijn gelijke cijfers.

De oplossing staat

vanzelf."

juist heel

yogadocente Noëlle

bij

JA

FJ

binnen

een

is

zaamheid. Aanstaande zon-

den. Er

De bedoeling van de breinbreker
is de rekenkundige som op zo een
manier op te lossen dat hij klopt.

Noord Holland,

zij

deze zo-

gaat dan

rest

dacht voor het thema duur-

dag

AAB

Breinbreker

in

de noemer'NaturalYoga'aan-

wij

te geven aan

die zich

mooi begin. De

"Veel

op verschillende stranden

lang vragen

mee

mer aanmelden. Yoga

weken

en parken

samengaan, willen

proberen

de mensen

Zandvoort.

in

mensen denken bij
duurzaamheid aan iets
'noodzakelijks' waar je iets
voor op moet offeren. Maar

Hettema wekelijks te vinden

moet

kent dat u vertikaal op 4

juist

doen meteen NaturalYogales

zijn

Sterk,

ChantalvanderMeijen Sacha

bij-

voorbeeld 4A8 ziet staan, bete-

Let op: er zijn

t/m september

juni

dag van 10.30-12.00 uur mee-

missie.

yogadocenten Noëlle

of boven de kolom.

een donkervlakje

meiden met een

tot 16.00 uur.

Tel.

kennis

5.

maken met

Wi e denkt

Chris 1

Geopend van maandag

5713888 of

kijk

tot en

op www.dierentehuis-

kennemerland.nl

een vergiet

laten uitlekken.

Oplossing Kakuro

Oplossing Breinbreker

Bereiding:

Oven voorverwarmen op 200

°C. Boter smelten op zeer laag vuur of in demagnetron.
met boter bestrijken. Ingevette oven schaal
met het deeg bekleden. In een keukenmachine of met een staafmixer de basilicum met de slagroom pureren. Eieren, kaas en zouten peper (naar smaak) erdoor
mengen. Mengsel op de deeg bodem schenken en de asperges met kopjesom en om

Filodeeg voorzichtig uitvouwen en vellen
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20-25 min. goudbruin en gaar bakken.

Bezoek ook eens onze website:
www.sportinzandvoort.nl
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Zandvoortse Courant

seniorenpagina

~|

Heeft u tips? Mail dan naar senioren@zandvoortsecourant.nl

rfr

OOK

ding senioren,
ren. In

Zandvoort wilde graag voor haar dagbeste-

OOK Samen genaamd,

een binnentuin creë-

deze tuin kunnen dan gezamenlijke tuinactiviteiten

de Duinen.

in

In

vrijwilligers

van het Zandvoortse

van ouderen

in

het Huis

buitenschoolse opvang de Boomhut.

rummikub

elkaar

ten dele

woon de

fleurig ingericht

spelen, klaverjassen, breien, haken of ge-

a

de

Is

Mary van

vanafi^o

uurzijn die vrijwil-

ligers actief

maar dan

Rode Kruisgebouw

te snoe-

OOK oud

uit

in

in

het

de

Nic.

komen weer

Beetslaan. Daar

is

faar

worden. Ook dinsdagmiddag

anderen

Zandvoort

in

Ria

Gerritsen, Maartje van Duijn,

Joke Dietz en

pen.

OOK

Koopmans,

ten zeerste gewaardeerd

misschien ook

nog een aardbeitje

sters Carolien

AnnemariePieterse, Christin e

kin-

samen bollen planten
en kijken wat er op komt.
Met een beetje zon valt er
deren:

binnenkort

tijü

werden naar Huis

achttal Rode Kruis vrijwillig-

Akkermans.Cilia van Weerdt,

laatste nieuwtjes uitwisselen.

met bloemen en planten. De
was zeer geslaagd voor

zowel de senioren

de HIK, waarna enige

in

deDuinen.Het isduidelijkdat
personen die met veel enthousiasme met

actie

worden gehouden met de senioren en de kinderen van de

20 mei 2010

•

geleden de activiteiten ver-

de grote zaal ontvangen ze dan een groep

circa veertig

tuinbakken opgesteld en
al

een groep

plaatst

in

van

Steunpunt

is

actief met het begeleiden

Rode Kruis

van Pluspunt

fleurige binnentuin

maandag

Elke

Vrijwilligers richten

20

Rummikub, kaarten of breien
met Rode Kruis Zandvoort

Zandvoort genie-

ten van de activiteiten.

en jong! Zandvoort staat

bekend

om

betrokkenheid

en ook deze keer

weer. Het

blijkt

dat

om

de

leuk

is

Er

Senioren woonachtig
Huis

hebben aangemeld,

het Huis

zelfs al

hebben enkelen maar een
paar uurtjes

tijd.

Dankzij

in

het

het Kostverloren (HiK),

in

in

de Duinen of de

aanleunwoningen weten de
wekelijkse bijeenkomst

in

de ondersteuning van het

het Huis

Oranjefonds kon deze bin-

te vinden.

maart

nentuin binnen enkele we-

zoekers en deelnemers aan

aanmelden op www.NLdoet.

ken helemaal gerealiseerd

vrijwilligers zich half

Inmiddels

nl.

is

een viertal

in

de Duinen goed

Zij zijn

trouwe be-

Trends

mei kun je de lente

bijna ruiken.

De blaadjes verschijnen nu

per seizoen

in

de aarde

bij

ver

in

af en toe wel zomer. Pas op, tot

potten en

in

hanging bas-

dingverschijnselen hebben.

in

de tuin? Zet dan kruiden

in

in

potten en bakken. Ze

om

u

de ring of

Leuk

zijn

gedecoreerde ha-

om uw

hanging basket

steun steeds een stukje ho-

ken

ger kunt zetten.

aan te hangen.
die u

de

In

voile

grond zaaien van

eenjarige planten en het in-

als Dahlia, gladiool

kunnen
in

in

en

lelie

de volle grond en

potten worden gezet.

Na

half mei, alsdeijsheiligen

in

Zandvoort. Eerst wekelijks

gepland:

8 juni in strandbij

de

Rotonde. Al Ie huidige deelne-

mers ontvangen daarover nog
bericht.

de langdurige zorg

in

de AWBZ-zorg tussen 2007 en 2009
is

dat

om de toegang tot de AWBZ-zorg te ver-

worden toegekend voor de

In

2009

is

het aantal nieuwe aan-

categorie persoonlijke verzorging, ver pleging en /of behan-

wordt de meeste aanspraak

een zonnig terras

zijn

behalve decoratief ook heel

om

lekker

in

de keuken te

Dit heeft te

maken met de

beleidsregels van

strengere eisen
in

VWS
zijn

waar-

gesteld

aanmerking te komen

voor begeleiding

in

de AW-

BZ (de 'pakketmaatregelen

2009

dicaties

wordt toegekend

gemaakt op

persoonlijke ver-

zorging. Vaak

is

persoonlijke
in

gebruik van AWBZ-zorg.

aan personen van 65 jaar of
ouder. Boven de 85 jaar

aantal indicaties

is

het

penoo.000

inwoners zes keer hoger dan
in

de categorie 65-74 jarigen.

Ongeveertweederdevan

Herindicaties
In

november 2009

is

door

voormalig staatssecretaris
Bussemaker besloten dat het

haken

gebruiken. Heel eigentijds

2009').

staan lavendel, rozemarijn

1,1

miljoen aanvragen voor

indicaties voor alle leeftijds-

en salie

AWBZ-zorg behandeld. Dit be-

categorieën wordt toegekend

zorg en op complexe situa-

opgrond van een

ties.

Er zijn

zijn er die

klemmen.

in

witte of grijze

goot om
tuin en

gratis

water voor de

uw planten

in

potten

en bakken op te vangen.

Er

regentonnen van hout

treft

Na half mei kunt u Buxushagen en Buxusvormen in
model knippen. Heel handig

die al

en van kunststof.

kunnen kuipplan-

is

om

Handig

ers naar buiten. Kies hiervoor

bletten die u

zijn

de voedingsta-

maar één

keer

alle

lichamelijke

CIZ zich gaat richten op de
eerste aanvraag voor

De

herindicaties

AWBZ-

worden

meerdoor zorgaanbie-

aandoening en een derde op

steeds

AWBZ-zorg ontvingen.

grond van een verstandelijke

ders zelf geregeld via internet.

Van 950.000 aanvragen

is

of psychiatrische aandoening.

ingetrokken door cliënten

afgewezen omdat cliënten

Ookandere haagsoorten

niet

aan de

criteria

voldeden.

beuk en liguster kunnen

Langer thuis
Het

lijkt

wonen

erop dat mensen

nu worden gesnoeid.

AWBZ-zorg
Bijna

tweederde van de

ger thuis blijven

en
in-

is

een gefaseerde

proefsgewijs of zorgaanbie-

wonen met

ders de juiste zorg inzetten.

tijdelijk verblijf in

stelling.

2011 opgezet.

Het CIZ controleert steeklan-

behulpvan zware AWBZ-zorg

Bron: Intratuin

Daarvoor

aanpak tot eind

zorg toegekend, de overige
zijn

of

zo-

zijn in totaal

aanvragen van personen

Buxusschaar te gebruiken.
als

ten en eenjarige zomerbloei-

hiervoor een speciale

In

zowel nieuwe aanvragen

potten.

als

Zet een regenton onder de

zijn

voorbij zijn,

deze afdeling

met schroeven kunt

bevestigen en er
u kunt

u

zaaien van een gazon kan

nog steeds. Zomerbollen zo-

paviljoen Beach Club 10

is

al

deling. Binnen deze categorie

Heeft

systeem waarbij

op dinsdag

klaverjassen, breien en haken,

is

verzorging de eerste stap

of balkon en weinig ruimte

groeien, gebruik dan een

mee willen

de wedstrijden rummikub of

Al jarenlang

van het Rode Kruis actief

een bewolkte dag, want ook
planten kunnen van teveel

flink

die

Kom gewoon een keer
maak kennis. Ook

strandbezoek

vragen voor AWBZ-zorg 18% gedaald ten opzichte van 2008.

zonlicht last van verbran-

Gaat de plant nog

in

scherpen effect sorteert.

ridderspoor en pioen-

n en.

de trends

het kabinetsbesluit

rozen speciale plantensteu-

flox,

uiteraard nog plaats voor

langs en

een gezamenlijk en feestelijk

zorgen voor het verloop van

in

kets niet.

Zet rond vaste planten zoals

vrijwilligsters

de plant hoeft te steken.
Vergeet vooral de planten

deze maand kan nachtvorst nog echt toeslaanl

De vele

kaart gebracht. Een van de opvallendste conclusies

in
lijkt

Kruis.

Het kenniscentrum van het Centrum Indicatiestelling Zorg
(CIZ) heeft

ook aan de bomen en het

de activiteiten van het Rode

worden.

Tuintips voor in het voorjaar
In

is

nieuwe gasten
doen.

respons te zien van diverse
vrijwilligers die zich hiervoor

De meeste

een

in-

indicaties

De

rol

van het CIZ verandert

daardoorvan uitvoerder naar
toezichthouder.

-

AUTOSPORT

-dnrt

Pech en succes lagen voor Ard Keff weer dichtbij elkaar
Net

als

het raceweekend

Ard Keff opnieuw dicht
voort.

in april,

lagen pech en succes voor

elkaar op het circuit van Zand-

bij

De Zandvoortse autocoureur komt

in

de

DNRT uit

sloot

BMW

E30 en de

BMW

afstandsrace die Keff

E30 ZEC. De laatste

is

ik

E30 verliep voor Keff minder

toevoerproblemen, begon

Een lekke koppakking zorg-

gemakkelijk omdat de auto
vanwege een benzinetoe-

Bakker hoopvol door

de dat een zekere overwin-

probe-

vierde te eindigen

ning moest worden weg-

zat er ge-

voer probleem afsloeg vlak

eerste race. De

gegeven.

kwam

voor het opstellen van de

vroeg de baan op te

om

gaan

daarna nog wat

veranderingen

uit te

in

De snelheid

ren.

de

de lange

samen reed met Mathijs Bakker.

lijk

goed

en

in

ik

als

snelste uit deze training.

De

voorsprong op de concurrentie

bedroeg anderhalve

seconde", aldus Keff na af-

race.

De monteurs slaagden

erin

de auto weer aan de

zat

in

kwam

de lange afstandrace.

verlie-

maken had met
neprobleem. De

kwam.

In

de eerste race wist

de Zandvoorter een grote

voorsprong op te bouwen.

Nadat

nummer twee

mocht

BMW

E30 kreeg Keff

al-

was het voor

Keff

na

sportploegen die

dit

kampioen zijn
geworden in hun compeseizoen

titie.

Voor deze

Kampioenen' worden

van hun kampioenen, jong

werk aan de winkel

waardoor de baan op een

Mathijs Bakker

was

"Samen met het team

het tijdens de kwalifi-

om

hoofd

zijn

lek-

ijspiste leek.

catietraining beterte doen.

be-

De tweede

de

race in

BMW

de

in

BMW

m pioenen @ zand voort-

drukkelijk om
uit
in

v.

alle

klem gevraagd een foto
of oud,

kampioenen

de wintercompetities
de diverse disciplines

van 2009/2010.

,

met

sportverenigingen

erbij te

houden. Twee BMW's

ka

secourant.nl. Het gaat uit-

der

'Galerij

Minder succesvol was
zijn optreden samen met

trai-

kwam

er

als eerste

zien", vertelde Keff

alle

afloop van de tweede race.

ningstijd. Voor

om

ik

ten veel olie tijdens de race

verder dan een derde

weer te maken met de nodige problemen. De wagen
was onrustig en daardoor
de Zandvoorter niet

heb

race

Binnenkort publiceert
de Zandvoortse Courant
weer een overzicht van

de monteurs

zaak

de

het benzi-

zwartwit geblokt

had

verlaten,

Tijdens de vrije tra in ing voor

voor-

wist dat dit te

in. Ik

nog tien ronden met samen
geknepen billen uitgereden en ik was blij dat ik het

tijdig het strijdtoneel

Kampioenen

Galerij der

een hoger toe-

bij

rental

echt gemakkelijk tot stand

niet

Laatste oproep voor de

de auto. "Vanaf de

de auto

pen succesvol, hoewel de

tweede overwinning

niet

het dagiotoAl

duo dan ook

lekker zat de Zandvoorter

derde of vierde ronde hield

De beide races

In

het

verder dan een zesde plaats.

maar echt

praat te krijgen,

niet in

loop.

als

in de
tweede race
wist Keff te winnen. De pech

I

met de namen van

E30 ZEC. Na een minder

de spelers of de individuele

leuke kwalificatietraining

kampioen te sturen

naar:

met alweer de brandstof-

Expositie voor scholen op Circuit Park Zandvoort
Maandag 24 mei wordt om
gen de Klok, met

op

Circuit Park

11.00 uur de expositie Race Te-

als subtitel 'Malaria

Zandvoort

officieel

No More

Challenge',

geopend. Arjan

oud-medewerker van Artsen zonder Grenzen
gestan ontvoerd werd en nu directeur

is

van Malaria

No

More! Nederland, ontvangt dan een cheque van de eerste
sponsor uit het bedrijfsleven en geeft daarmee het startschot voor de Race Tegen de Klok-campagne.

Deze campagne richt zich
op de bewustwording van

Rondleiding over

kinderen van 9 tot 12 jaar

Voor basisscholen bestaat

over het belang van mala-

de mogelijkheid

en

om

deren

meppers en

eigen rap schrijven over ma-

anti

lingslanden. Tijdens de

HTC
drie

Circuit Park

is

in

expositietenten op Circuit

vrijdag

Zandvoort te

komen voor een

uitgebreid

Park Zandvoort een hele-

programma. Omdat

boel te zien en te beleven.

de trainingsdag

Zo kunnen de kinderen een

teams

is

Via de school

Lazygaan de leerlingen hun

Dutch GT4 races

ontwikke-

in

aan de 'Race Tegen de

muggen tekenen

Onder leidingvan rapperMc

op een

met hun leerlingen
naar de expositietenten op

riabestrijding

vrijdag

voor

alle

laria die

ze later die

dag aan

elkaar laten horen. Er worden

mug

flesjes

lotion)

zijn

te
zal

Vrijdag
ste

No More.
2i

mei worden de eer-

100 leerlingen

gefilmd worden zodat de
school er nog een leuke her-

nog

inneringaan heeft. Met deze

vrijdagen: 25juni,

rijden ze

over het circuit krijgen van

film

tus, 17

door verschillende landen,

een echte coureur aan wie ze

worden andere scholen
enthousiast gemaakt om ook

racen.

Onderweg

moeten

ze wel zo nu en

racen,

die
is

in

kunnen vra-

naar de expositie te komen.

dan eens tanken en delen

gen! Natuurlijk krijgt ieder-

Voordat de klassen naar het

klamboes (muskietennet-

een een 'Race Tegen de Klok'

circuit

ten) uit aan de plaatselijke

T-shirt,een pet, een rugzaken

racetegen deklok.nu/

ze

bevolking.

Maar

ze

vooral hard rijden,

moeten
want ie-

dere 30 seconden sterft er

een kind

in

malaria. Het

tegen de

de wereld aan
is

klok!

dus een race

dan ook van

alles

een 'keycord'
In

mee

naar huis.

een folder staat nog eens

kort

omschreven hoe ernstig

malaria

is

en wat 'Malaria

More' doet

om

No

malaria de

wereld uitte helpen.

verkopen.

De opbrengst gaat dan naar
Malaria

dat weekend

vir-

kin-

muggen
Deet (een

muggen getekend waarmee
ook nog eens prijzen

winnen. Deze snelle dag

het mogelijk dat de

ze

Klok'.

kunnen de

T-shirts, ca ps,

leerlingen een rondleiding

waarmee

spel spelen

tueel naar Afrika kunnen

CL

Workshop

het circuit

Erkel,

die in Da-

komen, kan op

www.

in

de expo-

sitietenten ontvangen. Er
plek voor scholen

en eventueel

expo

is

op de

27augus-

september, 8 oktober

is

in

overleg.

gratis te

maar wel na

De

bezoeken

reservering.

Voor vragen kunt

u

contact

les-

opnemen met Maarten

pakket. htm een lespakket

Jansen 06-52394054. Voor

gedownload worden om

meer informatie wordt u verwezen na ar: www.racetegen-

tijdens de les alles te

te

weten

komen over malaria en de

deklok.nu.

Meer informatie
No More vindt

gevolgen daarvan. Iedereen

over Malaria

kan een steentje bijdrage

uopwww.malarianomore.nl.
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Gemeen telijke publicatie week 20 - 2010

-

B rederode straat :<.p aatsen

w?n ee" cakkapel aan de

zijgevel,

gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-

making
-Van Lennepweg

Vergadering college

De

van de collegevergadering van week

besluitenlijst

de verdere
zijn in

in

week

week 20

ig

19

77,

verwijderen van asbesthoudende mate-

door het college genomen besluiten

vastgesteld.

De

besluitenlijst

is

in

te zien

bij

de Centrale Balie en op de website

j

i

lid,

van de

Gemeentewet

om gedurende

het

over te gaa-~ tot de p aatsing van fy; eke af; uitingen (mid-

dranghekke- voorzien van

inclusief de

wordt het

retro reflecterend mate'iaal;

borden conform model C01 van bijlage

I

geen

huisvuil

huisvuil opgehaald.

van de betreffende wijk

op 25 mei opgehaald

Ingekomen vergunningenaanvragen

om
in

de Achterweg direct ten oosten van de Swaluëstraat;

-

in

de Haltestraat direct ten zuiden van de Zeestraat;

-

in

de Diaconiehuisstraat

Bouw-, sloop- en redameaanvragen

Van Galenstraat 102 t/m

lerijscrerm en/ leuningen,

130,

geheel veranderen van de ga-

ingekomen 10 mei

2010, 2010-121RV

Burg.van Alphenstraat 63, plaatsen ventilatie-units op het

dak,

ingekomen

11

mei 2010, 2010-122RV.

-

direct ten

Kapvergunningen verleend
Hofdij'<ïtr3 3t

-

zijn

'ij

2 cor'ifeien.

.

is

gericht. In geval

van spoed kunt

bomen

zijn

van slechte kwaliteit

te groot voor de achtertuin, zaaknrzaaknr: 2010 -1488.

u

een verzoek

-

17.00 uur en vrijdag

Bel

met de

Centrale Meldlijn (02

n

de Koningstraat direct ten oosten van de Haltestraat;

n

de Kanaalweg direct ten oosten van de Haltestraat;

n

de Willem straat direct ten oosten van de Haltestraat;

n

de Schoolstraat direct ten oosten van de Haltestraat;

Openingstijden Centrale Balie

de Schoolstraat direct ten westen van de Louis Davids-

Maandag t/m woensdag: 08.30

in

in

de Willemstraat direct ten westen van de

website het digitale formulier

in

S74 02 00, óf vul op de

Sf

stuur e en brief naarde

klachtencoördinator.

Prins'

uur

16.00

Donderdag:

08.30

20.00

uur

Vrijdag:

08.30

12.30

uur

-

in

de Oosterstraat direct ten noorden van de Prin

Tijdens de donderdagavondopenstelling kun

-

in

de Prinsesseweg direct ten westen van de Koninginneweg;

beperkt aantal zaken terecht: pasp oortenen rijbewijzen

-

in

de Cornelis Slegersstraat direct ten noorden van de Ho-

geweg;
in

de Grote Ooc't direct ten noorden van

-

in

de Oranjestraat direct ten noorden van de Hogeweg;

oe

De algemene begraafplaats en
Tollensstraat zijn dagelijks

d erenbegr af plaats

open tussen 08.0 0-18.00

-

op het Gasthuisplein direct ten oosten van de
in

de Gasthuisstraat direct ten zuiden van de Agnetastraat.

-

in

de Rozenobelstraat direct ten zuiden van Gasthuisstraat;

Een afspraak

in

de Swaluëstraat direct ten zuiden van de Pakveldstraat;

telefoonnummer Daarbij geeft uaa nwaarov

schorsende werking wordt pas bereikt nadat de president van

-

op woensdag 26 mei 2009 de borden E01 van

de rechtbank dat

het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

bij

een eerder stadium zienswijzen
beslui-

In

een voorlopige voorziening heeft bepaald.

geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek

pige voorzien ng nd e -en

Haarlem. Een derge
van een <op eva

-

he:

|k

Dij

om voorlo-

Collegelid spreken?

maken meteen

col leg elid

doet

j via

wilt spreken. Het kan zijn dat u e erst naar

onderbord 'Zondag

a.s.'te

bijlage

van

I

r

het centrale

u het collegelid

een vakafdeling

verwezen wordt.

met

plaatsen op de locatie van de Voor-

Vragen over een bouwplan?

de president van de rechtbank te

jaarsmarkt; vergunningshouder voor de desbetreffende we-

Voor vragen over concrete of gew enste bo wplannen

gaan

gen kunnen parkeren op De Fauvageplein vanaf Zaterdag 29

werkeenheid Vergunningverlening opwerkd agen telefonisch

veizoekschrift dient vergezeld te

i'ei

aan de
uur.

Kruisstraat;

van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een

in

e.d.

Openingstijden begraafplaats

Hoge weg-

-

-

beroep gaan

uur.

1

-

in

maandag

0-, 6.00

8.

Melding of klacht?

de rechtbank te Haarlem, afdeling

die in

hebben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande

een

f:

Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen

Belanghebbenden
ten

om

de voorzieninger rechter

bij

Centraal telefoonnummer

t/m donderdag 8.30

westen van de Nieuw-

straat;
-

Verzonden besluiten

en

het

2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan
van een afschrift van het bezwaar;: hr

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00,

locaties:

-

Zandvoort:

-

uw

richt

de rechter-

in

zijn

de locatie van de Voorjaarsmarkt af te bakenen, op de

volgende

straat;

-

de publicatiedatum. U

2040 AA Zandvoort. Het bezwaar

van het

Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 nodig

iv.m.ie Pinksterdag

plaats daarvan

dit

aan het college van Burgemeester
2,

van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621
-

dels

Wijziging ophalen huisvuil

In

is

schorstin beginsel niet de werking van het besluit waartegen

ligt

nc .s ef ^e iaa rieken ing; va^a^ hese-"

de balie van het gemeentehuis.

Op 24 mei wordt

brief

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten,

voo lopige voorziening indienen

artikel iga, tweede

het aai ver; lag loocj
bij

uw

en Wethouders, Postbus

ten behoeve van de Voorjaarsmarkt 2010,

Opgrond van

de verzenddatum van de vergunning. Indien het

bovenhoek van
Verk e ersb esl uiten

Ter inzage legging

ter inzage

is

geen vergunning betreft

bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar"

en

:ep:^:'i r: Voo- liet

indienen

an ee

-

mei na 12.00 uur tot en met maandag

31

mei 12.00

bereikbaartussen 08.30 en 16.00

uur.

is

de

l ur.

verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Op zoek naar werk

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen
Zandvoort:
-

besluiten liggen

Jhr.P.N.Quarles van Uffordlaan

27,

verzonden 07 mei 2010, 2010-093LV.

plaatsen

twee

kozijnen,

bij

de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze

inzien tijdens openingstijden.

Belanghebbenden kunnen

of aanbieden

vanvaca ture?

Werkgevers en werkzoekers maker gebruik an

www.werkeninzandvoort.com.
Voor het vinden of aanbieden van aanen

in

Zandvoort.

gedurende een termijn van zes weken na bekend making een

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand

en zee, maar vooral dicht

Wekelijks veel interessante aanbiedingen met

Nog geen ZandvoortPas?

Kijk

dan

snel

bij

uw

op pagina

mensen

ZandvoortPas
12

en

13
JS>

SCHAKEN

Genieten van oude racewagens

Krommenieërwint schaaktoernooi
Afgelopen weekend was het weer genieten voor liefheb-

Het zesde lustrumtoernooi van de Zandvoortse Schaakclub, het Louis Blok Rapid Schaaktoernooi, heeft

Groot

als

winnaar opgeleverd. De schaker

Simon

Kromme-

uit

nie

won op Hemelvaartsdag

zijn

plaatsgenoot Erik Breedveld en Haarlemmer Keimpke

de zwaarste klasse voor

in

Knijft, die

derde werd. Dit zogenaamde snelschaaktoer-

nooi

begonnen

is

ooit

voortse Schaakclub

bij

in

het 50-jarig bestaan van de Zand-

1980.

daarbuiten. De hoofdgroep

bestond weer

als te

doen ge-

bruikelijk uit 6 spelers

met

een zogenaamde ELO-rating

bers van oude raceauto's.

Op

Circuit Park

Zandvoort was

de Historische Zandvoort Trophy weer op het duinencircuit

Na 270

Timer'-evenementen

'Old

was Olaf

in

Europa. Het

prachtige plaatjes op, on-

der andere van een hele

opmaken. Geen enkele deelne-

rij

Cliteur.

partij te

Bakker

binnen

buitengewoon

prestatie.

waren

54 aan meldingen, voorn ame-

muisstil

werd

in

iijk

uit

Er

waren

de regio maar ook van

SOFTBAL

-dames

lustrumtoernooi, zal evenals
afgelopen jaren weer

Ruime overwinning

90 deel-

softbalsters ZSC

nemers aan de schaakborden
uit-

opnieuw had gescoord, wis-

wedstrijd tegen Flags 2 in Lisse ruim 14-3 gewonnen. ZSC

ten Renardel de Lavalette en

Het damessoftbalteam van ZSC heeft vrijdagavond de

zetten.

AUTOSPORT

had vanaf de eerste inning het

initiatief

en

won met

Koper

fiteren
In

Profile Tyrecenter Pinksterraces

sitief

tijdens de paasraces, zal autocoureur Phil

drie

HTC Dutch GT4

in ieder

geval

met een po-

gevoel aan de pinksterraces gaan beginnen. De Lim-

burgse Porsche

rijder

wist

in

manches naar zijn hand

het paasweekend twee van de

Re-

Balken Wilma van Riemsdijk

het

nardel de Lavalette brachten

zorgden voor een

de eerste twee punten bin-

sprong.

viel tijdens

eersteen tweede plaats te ver-

nen op een honkslag van

overen. Inde Arg os Toerwagen

Sylvia Koper. Flags

Cup

Diesel

BMW

te zetten.

Maura

paasweekend op door een

Langeveld

32od

de nieuwe

zal
zijn

debuut gaan

maken, naast de vertegen-

kwam

in

de gelijkmakende slagbeurt
terug tot
inning

1-2,

maar

nam ZSC

8-i

voor-

13-2.

nog een run

aan toe en omdat ook Flags

nog een keer scoorde was
het na zes innings 14-3 voor

de Zandvoortse dames.
In

de 3e inning sloeg Re-

nardel de

Lavalette

een

Van Riemsdijk wierp 3x3-

de 2e

3-honkslag waarop Michelle

definitief

Starvers scoorde. Een hit van

honkslagen tegen. Renardel

Balk bracht de voorsprong
ii-i. Nadat Flags in de
gelijkmakende slagbeurt

de Lavalette, Stravers en Ank

in

woordigde wagens als de
Toyota Au ris, Volvo C30, Seat

afstand. Nieki Valkenstijn,

BMW i3od. Het deel-

te (homerun], Koper, Marti na

Ibizaen

de 5e inning te pro-

van veldfouten,

de zesde inning voegde

Stravers daar

Laura Koning en

Bastiaans uit de

in

dui-

delijke cijfers.

Na de opening

in

strandpavil-

eveneens een

editie en dus

de Mr. Randdagzaal van het

Gemeenschapshuis.

officiële ie zet verrichten

ook oude motoren

de belangstellingvan de bezoekers stonden.

bij

joen Meijer aan Zee. Die 15e

Even ra de klok van 11.3a uur

er

en vrachtwagens die veel

Het volgende rapid toernooi,
het Strandschaaktoernooi,
staat gepland voor zaterdag

14 augustus

kon burgemeester Niek Meijer

Fiat Abarth's.

prachtige geweld waarmee
ook nog eens diverse races
werden verreden. Buiten de
'normale' oude raceauto's

Amsterdam wist 4,5

uit 5 partijen

knappe

oldtimer

Menigeen stond likkebaardend aan de kant bij dit

winnen en Rommert

uit

punten

te halen. Een

de

leverde

partijen kon

de wedstrijdleiding de stand

mer ging naar huis zonder een

waarna het

circuit

om getuige te zijn

van een van de grootste

deze groep, en

in

het hele toernooi,

lief-

hebbers hadden afgelopen

gevonden

van boven de 2000. De enige

Zandvoorter

Werkelijk duizenden

zaterdagen zondag de weg
naar het Zandvoortse

van onze woonplaats aanwezig.

Koning, Renardel de Lavalet-

op

slag,

ox4-wijd en ze kreeg 8

Kon ing sloegen ieder

3

van de

16 Zandvoortse honkslagen.

nemersveld van de Formule
Ford

is

uitgebreid

met Denen

en Engelsen die het koploper

HANDBAL

Rogier Jongejans en achtervolger Pieter Schothorst

-dames

Monsteroverwinning handbaldames

wat

mindergemakkelijkgaan pro-

Het dameshandbalteam van ZSC heeft de laatste thuis-

beren te maken.

wedstrijd van de veldcompetitie gewonnen. Zaterdag-

Eenvoudig

de Nederlandse

Bastiaans het

voor het zeggen. Tijdens de

niet

gaan krijgen met na-

paasraces en later op Spa

Driftseries,

men

als

Franco re ha mps,

wagen Racing Cup

en

de

Viscon Legends Car

Cup

te

zal

Jeroen Bleekemolen,

deelden

Duncan Huisman, Christiaan

Sandra van der

Frankenhout en Jan

Verschuur de lakens

Verheul

in

Joris

de achtervolging.

Tussen de Ford Mustangs,
Corvettes,
sche's, zal

BMW's

In

en

Por-

nu ook de Chevrolet

Carnaro te zien

zijn.

de Dutch Renault Clio

Cup hebben de dames

het

daar achter

en Sh ei la

5 loot

zijn

uit.

Vlak

Addie van

der Ven, Ronald Morien en

mindere mate Pim van

in

Riet

en Michael Bleekemolen

in

Verder

zijn er

De

avond op Duintjesveld tegen Omega

Alleen

wedstrijd

zijn

de eerste races

12.30 uur te zien.

al

Ook op

pinkster-

in

het begin van de

was

er sprake

een gelijkopgaande wedstrijd.

Halverwege de eerste

helft viel

Omega

een 12-8 voorsprong

bij

rust.

conditiliep

oppermachtig en was

ZSC

van

van een wedstrijd

de jonge honden te

zien.

zandvoort.nl

Romena

programma

te zien.

Koning

Daniels en Laura

via 3-3 en 6-5

naar

In

de slot-

fase voerden vooral Koning

doelpunten, Martina Balk

oneel sterk terug en

om 9.00 uur. Opwww.circuit-

via snelle breaks

uit-

Omega-

op naar de 34-18 eindstand.

dag begint het programma

voor-

Vooral Certainty rijder Niels

het

zette aanvallen en breaks

de

zijn

het volledige

in

Na de doelwisseling was
ZSC met vaak fraai opge-

In

Formido Swift Cup

is

direct

en Daniels de voorsprong

van

de ranglijst te vinden.

al

blij-

dat keepster Angela

worp

doel zag belanden.

Zaterdag 22 mei begint

programma om 9.00

maandag tweede

ze probeerden goed te

ven handballen. Opmerkelijk

was

Schilpzand een verre

het

uuren

het Utrechtse Via-

nen werd het 34-18

zien.

om

uit

Britse Volks-

er

Beide

schoot

dames scoorden
3

14

keer raak, Sandra

al

snel

Moors, Angela Schilpzand

geen sprake meer. Het

siert

en Sandra Moors scoorden

de Zandvoortse dames dat

iederéén doelpunt.

VOETBAL-ZATERDAG

Promotie naar eredivisie komt

'Open dagen'

voor eerste team steeds dichterbij

SV Zandvoort

bij

de eerste ronde van de nacompetitie voor een plaats

In

in

de ie klasse, heeft het zaterdagelftal van trainer Pieter Keur

De titelkansen voor het
Tennisclub Zandvoort

eerste

in

gemengde zondagteam van

de hoofdklasse

vensgroot aanwezig. Het team heeft

Afgelopen zondag won Zandvoort
2

maar omdat Shot met

alles in eigen

met

1

6-2 van BLTV

nog steeds

zijn

5-3

le-

hand.

van Leimonias

won, moet de inhaal-

wedstrijd op tweede Pinksterdag, thuis tegen Metselaars,

met minimaal

5-3

gewonnen worden om de ka m pi oen s-

vlag te kunnen hijsen.

de

partij,

met

De beide

1-7.

mixed dubbels werden ook
gedeeld. Hilpert/Kuzrmina

wa ren

veel te sterk voor V.d

Goes/Van Tiggelen

(6-3, 6-2)

maar een duidelijk behoorlijk geblesseerde Trik was
samen met een vermoeide

twee keer toe open dag gehouden. Binnen 4 dagen

tot

wedstrijden) had Zandvoort

om

van SVL
er niet

maar

liefst elf (!)

de oren gekregen. Zelf produceerde het

meer dan

Zandvoort

3.

een

rust al

bij

achterstand

5-1

hetfraaiedoelpuntvan Nigel

elftal

derhalve uitgeschakeld

is

kon niet verhinderen dat er

op het scorebord stond. Ook
{2

doelpunten

Berg, die wel eens van club

zou kunnen veranderen, kon

SVL

niet

kwam

voor de tweede ronde.

imponeren. Met 6-2

er

een einde aan de

Zandvoortse'open dagen'.

Koning niet opgewassen te-

Het tweede

gen V.d Linden/ Boeykens en

De reserves van onze

met 2-6 en

verloren

plaats-

genoten deden het bedui-

5-7.

dend beter en staan na de

Zandvoort speelt de laatste wedstrijd op tweede

'46

een stand van 1-0

bij

(Cindy Burger

won

gedecideerd met
van

gelijkspel

10. oo

Pinksterdag vanaf
uur

3-0 winst thuis en het

6-1

toen
en 6-2

reserve hoofdklasse. Het
tal

in

voor de 'Zandvoortse'
de tweede

set,

aan haar

Katarina Kachlikova
La na

vanTiggelen.die

na 6-0 en 2-0 opgaf.

laten.

Bij

moeten

deze stand

zal er

voort

Kopman

Het tweede
Het tweede team van

1,

TCZ,

Maar

plaatsgenoten

met 0-2 achter en het zou

op een 1-0 achterstand. Toch

liefst

4 spelers van

aangetrokken en ook de

Lennart

team van coach Dick Suijk,
dat met een groot aantal

met deze
jonge ploeg voor behoud in

blessures kampt, kreeg

de 2e klasse ging.

Koning
in

kwam

niet

op dreef

tegen Michel van Goes die

de

verloop van de wedstrijd

en een paar minuten met
twee keer 2-6 naar zich
toetrok. Ook bij de dubbelspelen was er punten del ing.
Suzanne Trik en Kuzirnina
wonnen nipt van Boeykens/
VanTiggelen.Dat nipte was

ging echter niet van een

gelegen

de rook na de enkelspelen

opgetrokken was, stond
Zandvoort met

3-1 voor.

Het

lei-

en dakje omdat Leimonias

bij

tegen degradatie vocht.
De voor Zandvoort uitkomende, jonge Russische

binnen een uur

partij

bij

nog steeds aan de rug geder Knaap was eveneens
niet

in

om

staat

te spelen.

Op haar tand-

Griekspoor
kelspel.

won

zijn

inzet

week een offday

won door haar

van de Belgische Eline

Boeykens met
6-2.

2-6, 6-2 en

Kuzmina was imposant

Linden/Van Goes.

eerste set ging

in

de

tie-

break verloren (6-8) en ook
in

de tweede set moest

een tiebreak beslissen over

de

set.

Hierin

waren de

TCZ'ers niet bepaald gelukkig

en verloren

die,

en dus

Stokel
strijd in

zijn

inhaalwedfors verliest,

heeft Zandvoort nog een

kans

om

Ad m

thuis, liet al

de hoofdklasse
Anders sluit na

in

één seizoen het doek.

In

istratie ka

11

i

Hoppe,

nish,
drie

fi-

onderweg nog even

een overi-

doelpunten oppakkend.

de

eer-

daarin

de halve finale richting reser-

komende

ve hoofdklasse. De

tegenstander
uit die

is

de herkanser

reserve hoofdklasse,

het Nieuwegein se Geinoord.

Zandvoort zater-

Eindstandn-5.

Eerst speelt

Afgelopen zaterdag was het

de Pinksterdag

dagom 12.00 uu ruit en tweein

is

de return

Utrecht niet anders. Al na

op sportpark Duintjesveld.

minuten stond Zandvoort,

Mocht Zandvoort winnaar
worden, dan wacht er nog

twee razendsnelle uitvallen, met 2-0 achter en bleef

een eventueel wonder
Bas

Lemmens

uit.

kon nog wat

terug doen maar Zandvoort

één wedstrijd op neutraal
terrein

om

te bepalen

wie

er

naar de reserve hoofdklasse

promoveert.

Mlckey'sCafé

ntoor

Algemene ultvaartbege
Zandvoort

eld "g

Dakcentrale

Motorrijschool Goede

DeVierGeboden/Pirlpi

Ondernemersvereniging
Zandvoort

Dobey Zandvoort

Autobedrijf KariMo

Dorsman Assurantiën

Autobedrijf Zandvoort

FAR

BeachClubTlen

Gemeenschapshuls

Rlche aan Zee

Bertram& Brood

Groenesteln& Schouten

Sea Optiek

Harocamo

St.

Barneveld tegen

Thermoware

te blijven.

Ivo

1-1

ADVERTEERDERS

en-

met de com-

dag het verschil. Hilpert en
Koning hadden het zwaar

had, speelde nu alleen het

De eerste wedstrijd, vorige

week woensdag

Het tweede team

nu klaar

van invaller

freewheelend naar de

via

beide ploegen zien.

kuit.

SVL, na de aansluitingstreffer

vijf

een groot verschil tussen de

van eminent belang voor

enkelspelen

na afloop.

Hierdoor moesten vier van

is

vorige

hij

zei

de acht partijen opgege-

petitie terwijl een aantal
andere ploegen nog een
inhaalwedstrijd, op tweede Pinksterdag, te gaan
hebben. Alleen als Struik/

De

dan

gedaan",

ven worden. Alleen Scott

en dat maakte zondagmid-

Schmidt. Cindy Burger.die

lectie niet slecht

blesseerd en Laurette van

de klus toch nog te klaren

V.d.

'Als je

riode wint, heb je het als se-

vlees wist de geroutineerde

tegen

hij

zesde wordt en de derde pe-

is

won al haar
wedstrijden en was dus
team van coach Hans

had

klop

1-7

Kuzmina schitterde op

het

al

zo goed als gedegra-

deerd. Kevin Griekspoor

allefronten en

Liza

aangegeven dat

verlie-

het feit dat Trik

hoorlijk geblesseerd raakte

aan haar

is

had eigenlijk niets te

de derde set be-

in

5-3 in

Strmk/Stokel met
en

in

komen en

nog op

door een plaats afdwingen

durige regenval.

met 5-3 te winnen van het
Haagse Leimonias 2. Toen

de rust drie

betere van het spel had, kon

start van het seizoen

noeuvreerd door zondag

kon Zandvoort,

gens zeer matige wedstrijd,

in

wissels doorvoerde en het

zen aangezien Keur aan de

een riante positie gema-

nog erger worden. Hoewel
Zandvoort

van be-

Zandvoort

de andere hoofd klasopnieuw
bepaald goed. Het

Zandvoort heeft zich

redelijksnel

al

is

niet

Linden. Sander

kwamen onze

hoorlijk niveau.

dat

v.d.

Afgelopen zaterdag,

Leusden,

nieuwe trainer

se speelt, deed het

in

al

Zandvoort pootje

in

in

Marcus Hilpert voldeed
6-4 en 6-2 van

met 3-0
gelicht.

aan de verwachtingen en

in

duidelijk dat

stonden de Zandvoorters

won met

een 1-0 stand

werd

zorgen baarde. Al voor rust

aan gelegen

ie klasse te

het voordeel van Zandvoort

bij

ste helft

vooral de snelheid van SVL

om

gaan.

naar de

afgebroken vanwege lang-

eerder

'46,

het LangbroekseSVL,

er alles

is

er

de heren was er een

puntendeling.

van ie klasser Roda

werd vorige week zaterdag
Tegenstander van SV Zand-

hoofdklassenniveau werden

verder gespeeld worden.

voort opnieuw naar de
Bij

elf-

Leden

elftal

en

5-7,

Slowaakse tegenstandster
tegen

v.d.

Het sterker geachte tweede

de eerste set met

een kleine voorsprong van

Mocht dat het geval zijn,
dan promoveert Zand-

van coach Jan

presteerde meer dan goed.

de Poolse Karina Kosinska

2-1

Eredivisie. De wedstrijd
tegen Metselaars werd

i-i

de halve finale van

de nacompetitie richting

Vogelsang) en had

Erika

2, in

tegen Roda

uit

Jef&HenkBluIjs

Boom
Café

Strandpaviljoen

Oomstee

1
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Zandvoort
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ixmLINGEN

Jhr. P.N.

2042 PR Zandvoort

Quarles van Uffordlaan 2

Tel:

Tjerk Hiddesstraat 113
Dit 3

kamer appartement op de

2 liften en een

afgesloten parkeerterrein voor de bewoners.

v.v.

apparatuur en

5 71 5 71 5

woonkamer met

zor

m

JBfiEEl

"

Geheel voorzien van dubbele beglazing
Het strand

is

praktisch

aan de overkant

Station en busverbindingen

Aan de

Station en busverbindingen op loopafstand

"

Gebvuiksappervlakte ca. 70

€

op loopafstand

achterzijde mooi zeezicht

Gebruiksoppervlakte

ca.

m

70

NWWI WWW.CVl.nU

(wrjforjp, (rerj/iuun be/ieec taxatie

Burg. van Alphenstraat 61/14

Mezgerstraat 123

"

Vraagprijs:

1||

E
2 verdieping van het appartementencomplex
ligt dit keurig verzorgde 3 kamer appartement
met balkon op het zuidoosten. Het complex beschikt over
een lift en in de onderbouw bevinden zich de bergingen.

"

badkamer met douche en wastafel

1

Mezgerstede

Eventueel ook garage te koop

2 slaapkamers,

HLMS

Op de

"

Keurig verzorgd appartement

Open keuken

-

Dr. J.G.

V verdieping heeft super

uitzicht over Zandvoort, duinen en de zee! Het apparte-

mentencomplex 'Duinwijck' beschikt over

023

;

In

Residentie Santhorst gelegen 4 kamer maisonnette

(verbouwd naar
over 2

liften

3}

op 2 de en 3 rie etage. Het complex beschikt

en een eigen parkeerterrein

•

Woonkamer met

uitzicht over

•

Moderne keuken

v.v.

de duinen, 2 balkons

inbouwapparatuur

badkamer

•

2 slaapkamers, royale

•

In

•

Geheel voorzien van kunststof kozijnen en dubbele beglazing

•

Gebruiksoppervlakte

zeer nette staat van

onderhoud

ca.

90m 3

m1

175.000,-

Vraagprijs:

€

225.000,

Vraagprijs:

€ 249.000,-

fel

GARAGE TE HUUR aan de
VAN GALENSTRAAT

Brederodestraat 109

Zandvoortselaan 113

Luxe, comfort, rust en ruimte zijn de sleutelwoorden voor

Villa

deze vrijstaande

villa direct

achter de zuid-boulevard.

"De Heuvel"

is

gelegen tegenover beschermd

natuurgebied en staat op een riant perceel van

1309m' eigen grond.
Afmeting 2.80x5.45
Huurprijs:

€

120,- per

Voor meer informatie
bel Johan van Stiïen

maand

met haard,

•

Royale

•

3 Slaapkamers, waskamer,

living

•

2 luxe

•

Ca. 100

•

Vanuit

•

Gebruiksoppervlakte

•

luxe

woonkeuken
•

werkkamer

badkamers, oprit en garage voor

mz

alle

ca. 3 auto's

zonneterrassen
vertrekken prachtig duinzicht

Perceel oppervlakte

ca.

225

1734m

?
,

m2

(excl.

garage)

inhoud ca.

1

100

m

3

Woonkamer met

-

5732880

Vraagprijs:

€

1.795.000,-

^!6(£

met bijkeuken

moderne badkamer met

o.a, ligbad

•

2 royale slaapkamers,

•

Vrij

•

Oprit voor meerdere auto's en carport voor 2 auto's

•

Mogelijkheid tot het vergroten van de woning

•

Gebruiksoppervlakte (thans) ca.135m J

uitzicht/volledige privacy door unieke

van onze afdeling verhuur

023

haard, open keuken

Vraagprijs:

€

Huurprijs:

€

hoge

aanwezig

*j^

845.000,2.100,- per

ligging

is

maand

vwu^fu.
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SENIOR

rtCTUEEL
Traditionele

Koffie uurtje

vismaaltijd wordt

nieuwe service

ere hersteld

OOK Zandvoort

in

~\
Zandvoort heeft
Actie

Oatbran

•

Krentenbollen 5 stuks €1,95

Actie

€1,75

TijgerwiHOO
•

gr

De

in

Fame lOok

eigen Walk of

Zandvoort geboren en getogen modekoning Frans Molenaar heeft zaterdagmiddag

de Walk of Fame

geopend. De handeling werd vericht door het weghalen van de

officieel

Zandvoortse vlag op de kruising van Kerkstraat en Bakkerstraat. Van de 22

week 22:

Pompoenpitten brood 400

•

zijn

lintje

voor Arie Koper

week 21:

•

samen

Saucijzenbroodje

€
€

gr en

Fame opgenomen personen waren naast

in

de Walk of

Frans Molenaar, Alain Clark en de nog altijd

in

week donderdagavond

Vorige

heeft Arie Koper uit handen

van burgemeester Niek Meijer de versierselen horende
het lidmaatschap

in

bij

de Orde van Oranje Nassau opgespeld

gekregen. Koper heeft zich gedurende lange

tijd in

diverse

2,75
1,25

Zandvoort wonende Rika Jansen persoonlijk aanwezig.

functies belangeloos voor de samenleving ingezet. Het

was de

Stap ook eens binnen voor een

i5

e

decoratie die Meijer dit jaar uitreikte.

lekker belegd broodje met één

van onze heerlijke ambachtelijke
salades en een Jekker kopje koffie
Raadhuisplein 14
T.

023-573 64 51

-

Zandvocrt

Koper
taris

J?

dit jaar 25 jaar secre-

is

van het Genootschap

en vond het welletjes. Aan-

om hem

leiding

voor te

dragen voor een Koninklijke
Onderscheiding. Niet alleen

was

hij

langetijd aan het be-

stuur van het Genootschap

verbonden, ookwas hijjaren
voorzitter van de afdeling

Haarlem van de Politiebond

Auto Strijder
Zandvoort

en reed

hij

lange

tijd

Tafeltje Dekje. Meijer

nog een aantal

023-5714565

voor

haalde

vrijwillige

taken naar voren voordat

VVEEK

Het

is

een verzameling van

22 speciaal geprepareerde

stenen

met beeltenissen

van bekende personen die

Zandvoort woonachtig

30 mei
slotdag

Walk of Fame

ë.
r*

in

ge-

bestuurontvangen doorwet-

Bert Jacobs, verzetsstrijder

houder Wilfred

Wirn Gertenbach.de Oosten-

Tates. Tijdens

de bijeenkomst gaf Thys

rijkse keizerin Sissi,

Ockersen namens de samen-

scheidsrechter Leo Horn, ca ba-

van de Walk of Fame

stellers

weest of op andere wijze met

een korte uiteenzetting. Ook

de badplaats een band heb-

sprak

hij

namens de

familie

enkele woorden over Simon

de flitspaal

Maus Gatsonides

voerde ook een kleindochter

en schilder

EugeneBrandsop-

van oud-burgemeester Van

genomen indeWalkofFame.

Kraaijkarnp

aanwezig

zijn.

Alphen het woord.

Zij

om" zijn'

Fame

reerde de

Met de Walk

of

Boskamp was vertegenwoor-

speelde tijdens de Tweede

Zandvoort

een mooie at-

digd door

Wereldoorlog en

tractie

zijn

oudste zoon

die

Van Alphen

zijn

inzet

bij

er

die volgens

de

heeft

om

Zandvoort. Ook een na-

uitgebreid zal worden. Tijdens

zaatvan Herman Heijermans

de geanimeerde samenkomst

zoons Maurice en Gaby

dankte de initiatiefnemers

na afloop passeerden

aanwezig, terwijl ook fami-

dat detoneelschrijverwas op-

van namen de revu, zoals die

genomen

van acteur Harry Boda, auto-

zijn

lieleden van autocoureur

Rob

in

te

komen

in

tot een circuit

de Zandvoortse

tiefnemers

in

coureurWim

Walk of Fame.

detoekomst nog

in

de raads-

namens het gemeente-

genoemde

Naast de

al

sonen

ook voetbaltrainer

zijn

per-

Karin

gehouden.

opgespeld kreeg. Koper na
afloop: "Ik

had niets

gaten, totdat
ga's

ik

in

ik

nattigheid."

Loos, voetballer

cineast Thys Ockersen en

Yvonne van Gennip.

SCOOTMOBIELEN EN 4-WIELFIETSEN
Ook op de voorjaarsmarkt!
(Bij

IJzerhandel Zantvoort)

023 - 5 735 735
BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44

WK-Voetbal op groot scherm?
Lees

meer op pagina 20

Gemeente Zandvoort

m

de

enkele colle-

binnen zag komen. Toen

voelde

al tal

Pieter Keur, zangeres Ria Valk,

De gasten werden
zaal

strandpaviljoen

initia-

Hans.VandeinWalkof Fame

opgenomen personen waren namens Toon Hermans

Slotemaker aanwezig waren.

"onder

sportman en ontwerper van

memo-

John aanwezig en de familie

rol

in

Wander &

RoySchuiten.DJPietFelleman,

van Collem. Naast Ockersen

in

niet

mene Ledenvergaderingvan
het Genootschap Oud Zand-

zanger John nyJordaan, auto-

leven zijnde Jan

De nog

konden

Namens Kraaijkampwaszoon

Donderdag werd de Alge-

voort
renner

Boskamp en John

'Gezellig dat al die

oud-dorpsgenoten weer

voetbal-

retier Louis Davids, wiel

Larnmers, Kees Verkade, Hans

ben.

sr.

EBSSSEzm

zijn

Koper de onderscheiding

WATERSTANDEN

FAMILIEBERICHTEN
op het laatste moment

'Tot

dier6aar «as.

Oetroltjten Inj alles

wat haar

Als er na de dood een leve» is,
dan zal de doodfantastiseh zijn.

na een korte ernstige ziekte overleden

is

on: e (ure moeder, schoonmoeder en

allerliefste

Vrij

oma

van tranen,

vrij

Club Nautique

van pijn.

Het levenspad is afgelopen.

legaat -...!:-: .:.-''». rrsre hr.uht
De hemel gaat nu open,

(

Efisa6etfi (Befcfer-Jfamerfing

(Bep
p bedroefd, maar intens dankbaar voor wie zij was en wat
oor ons en vele anderen heeft betekend, hebben wij afscheid
'Amsterdam. 10 decemuer

1927

omen van onze allerliefste zuster, schoonzuster, tante en

Zandvoort. 22 mei 20 IC

nicht

Trijntje Beijer — Koper
Margriet van

il 'ulftcn-Selder

Hooc

Trans van Wuift en

MEI/JUNI

Leonie en Jfessel
23 mei 2010

20 februari 1945
WilmaSchrama-<Belder
<René S'chroma
Jfein en

Wendy

A

2041 C3f

16.01

12.34

16.45

ZA

29

-

00.40

05.05

13.14

17.36

zo

30

-

C o r^spond e n tic Adres:

1

zjimM30<sgi
2042

<Er is

gelegenheid om afscheid te nemen van'Bep op

donderdag 27 mei van 19.30 uur

tot

om

Zandvoort.

te

NX

14.00 uur

vinden

Vertrek vanaf de loflenstraat
tijd van

Cathy

het crematorium 'Westerveld,

•Duin en ï\itrid(>ergei weg 2-6

de aula van de Algemene Begraafpla-i

in

samenkomst op "Westerveld 11.15

Omdat

b~

te

kamer van de

is

er

Zand voort, alwaar geen bezoek.
gelegenheid tot condoleren

in

deontva

IN
Een moeder sterft altijd te vroeg,
al wordt zij nog zo oud.

f/i'

da^en knellen

MEMORIAM

:<aan.

20.20

04.06

08.33

16.15

20.54

u voor kwaliteit kiest!

Verzorging van overledene
Bt'gi'K'i'dn'ig

voor nabestaanden

Persoonlijke aandacht

voor

U

en

Uw

dierbare

Evert H. Schweitzer
Voor een

stijlvolle

en verzorgde uitvaart

13 mei 2010

Ruud van Graas

moe en oud,
God haar halen zal

zij ziek wordt,

bidje dat

19.35

16.06

Dag en nacht bereikbaar

begraafplaats.

26 december 1934

Je bidt dat God baar sparen zal,
oinaat h' v.ia haar h'iarlt.

Maar /ils

18.55

15.30

07.55

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

comioleien in een der ontvangkamers.

uzz

'•

U iTvVL;UtrzoRCi.:3XTirwM Zandvoort

omdat je van haar houdt.

Omring i door de liefdevolle zorgen

18.16

14.55

07.09

IA

^Aansluitend'zal er gelegenheid zijn
tol

14.15

06.25

03.30

Regelen en uitvoeren van de uitvaart

overgebracht naar het Llitvaartzorgcentrum aan

Na de begrafenis

uur.

05.45

02.56

aldaar.

is

[ollensstra.it
te 'Driehuis.

om 10.30 uur,

01.28

02.16

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

Tollensstraat te Zandvoort, waarna de begrafenis zal pla

(De crematieplechtigheid zal plaatsvinden vrijdag 2S mei

om 11.30 uur in

23.41

Zandvoort

De afscheidsdienst zal worden gehouden op vrijdag 28 mei

20.30 uur in het

uitvaartcentrum ü,iu Je Jollemiraat 67

In liefdevolle herinnering

van haa gezi

g in g redig van ons heen onze lieve moe<
choonmoeder, oma en oma-oma

Sinds 1992

er.

Anne

Margaretha Hilfegonda Luiten - van

uw

uitvaartondernemer

in

Zandvoort.

Monique en Jeroen

Dam

Jacqueline en Michel

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort

Greet

2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.

Tollenssrraat 67,

wed jwe van Johannes Wilhelmus
27 septen berl914

Luit n

19

m

i20

BEACH CLUB

TIEN

Wijzi n dankbaar voor de goede en liefde rolle
de medewerkersvan het Huis in de Dui

GEOPEND VOOR ONTBIJT, LUNCH EN DINER

IEDERE DAG

Hansen]oke
Ria en Mart

Keuken dagelijks
geopend

Corresponde
Ria de Boute -Luiten

Amer 7
2105

ZA He

Y
kleinkinderen

mstede

e

achterkleinkind -ren

tot22.oo uur
Info: 023-57132 00

De

R

11.50

04.18

Schrama

2 ccttuiiiitnwt

Hoog

E

03.36

28

Maarten en Lydia
Mariëlle en Matthii;

Prof.

Laag

T

27

CorresponJentie-adret.
'Familie

Hoog

Laag

W

DO
VB

bezetting n het familiegraf heeft reeds plaat sgevc nden.

www. beachclubtien. til

www.Lizn-nederland.nl

Uitvaartcentrum Haarlem

KW

Parklaan 36,2011
Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.

nhaarlem.nl

—

-

nummer

Zandvoortse Courant

BURGERLIJKE STAND

i5 e

27 mei 2010
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Blauwe Vlag voor Zandvoort

MEI -21 MEI 2010

17

Vorige week heeft de gemeente Zandvoort voor de

Geboren:
Bo

Isa bel Ie,

dochter van:

Wa ss in k,

Kayen: Rood, Daniël Ie.

Sara Petronella Carolien, dochter van: van der Plas, Oscar

Simon Mariusen: Krot, Lisa nn e Ernestienne Bernadette.
Amir Élouan, zoon van: Morad, Karim en: Trij bels, Nyncke

op

de Blauwe Vlag

rij

mee

in

ontvangst

Volgens
keer

Daar-

in

top mogen hijsen.

Francisca.

Harm

Kraaije noord,

schoon

en: Renes,

Susanne.

Huwelijk:
Jacobus en: Slenders, Caroline Elisabeth

Speeken brink, Alexan der Baptist en:Maat,Wendy.

Overleden:
van Graas, Rudolph Wijnandus, oud 75 jaar.
Wentholt, Rob, oud 86 jaar.

Tijsterman,HendricusJacob, oudgojaar.

zoalsschoon (zwem)
en

mate van

veiligheid.
is

Protestantse gem. Zand voort

10.00 uur

ds. BJ.

RK Parochie

St.

Stobbelaar

wordt opnieuw

RK Parochie Antonius

&

beachclubTake

uit

organisatie.

daarvoor

zijn

nog zwaarder.
al

sinds

2006. Destijds was onze ge-

De Blauwe Vlag

ternationale onderschei-

van Europa die aan de eisen

eisen van de BlauweVlag.

ding die jaarlijks wordt

voldeed.

in-

heeft mijn groene opvoeding
niet

gewerkt.

Om

iedereen milieubewus-

maken

is

op

de

5 juni

de

politici in

de hoek van

GroenLinks en D66 wel te
porren voor deze dag. Zo heeft
raadslidVirgil Bawits (GL) zijn

mag

Naast de Blauwe Vlag

opnieuw omdat het strand

een

ga het

zijn

voldoet aan de strengste

is

Ik

ze toch eens vragen anders

Zandvoort

een onafhankelijke

Die vlag wappert

Five.

het een overge-

op twitter

van de

VNO/NCW.

is

door de Foundation for
Environmental Education

van Bernard Wientjes, de

in

om
om

zijn

bewuster met de natuur

waaide modetrend?

Wereldmilieu dag. Zo te lezen

Zandvoort ook de Ouality

van de Zee,

de vensterbank.

Zou het een begin
te gaan of

de Blauwe Vlag geschiedt

Coast Vlag voeren, de eisen

Week

in

een hoekje van

ter te

top

in

de kruiden

in

aan de hand van controles
bekeken of de stranden en
jachthavens nog aan de
vereisten voldoen. De internationale toekenning van

hijsen tijdens de afsluiting

16.00 uur de vlag

Zandvoort verdient de vlag

Agatha

10.30 uur Pastor D. Duijves

één jaar gel-

vangst

voorzitter van
Driehuis

uit

Komende zondag zal wethouder Wilfred Tates om

een

hoge
De

zieningen

int er nationale

Strandmanager Ruud Willigers mocht namens de
gemeente de vlag in ontnemen uit handen

Dat con-

in.

mijn dochters. De

ik bij

één heeft een kruidentuintje

haartuin en bijdeanderstaan

(FEE),

Dam,Margaretha Hillegonda.oudgsjaar.

KOMENDE ZONDAG

stateer

aan een aantal belangrijke

BlauweVlag

Johanna.

kweektuintjes

zijn

gecreëerd

dig: jaarlijks

Luiten geb. van

en

dat genomi-

dit

Edwin en:Joacim,BiancaAliceJanine.

Seijsener, Johann es

veilig

de praktijk

zijn. In

neerden moeten voldoen

water, goede sanitaire voor-

Monica

Lieberton, Johannes Gijsbertus en: Gooij, Maria

Spoelstra,

en jachthavens die

criteria

Ondertrouwd:

mij...

toegekend aan stranden

betekent

scheidingsteken zolang aaneen

Bieuwkje Susanne.

i5 e

mogen nemen.

onze badplaats uniek want nog nooit heeft een

is

strand of haven het internationaal zeer belangrijke onder-

meente de

eerste badplaats

Paulus

dorpsge-

twittervriendin,

noot en duurzaamheidgoeroe Clair

Kerkman (D66) aan

het denken gezet over het

gebruik van de telefoongids.

Want hoe vaak raadpleeg
nou deze gids?

Ik in

je

ieder ge-

val niet!

Voor Zandvoort ge-

bruik

het gemeentegidsje

ik

en voor telefoonnummers

10.30 uur Pastor C. van Pol vliet

buiten Zandvoort zoek

Jongen
jongen

14-jarige

n

nd voort

is

uit

zaterdagnacht

Gemeentelijke Waarderingsspeld

spuugt

(14)

en scheldt tegen

meegenomen naar

en

bureau. Daar urineerde

ik

de

de computer.

via

Burgemeester Niek Meijer en wethouder Wilfred Tates

de tweede mogelijkheid

kan

presenteerden afgelopen donderdag de nieuwe gemeen-

om

het meteen doen, dat scheelt

telijke

Waarderingsspeld. De speld

is

bestemd voor

die per-

het

hij in

sonen die

zich

naar de mening van het college van

B&W

buiten de gemeente verdienstelijk ma-

beledi-

een ophoudkamer en bleef

zowel binnen

ng van agenten. De jon-

doorgaan met schelden en

ken of hebben gemaakt voor de Zandvoortse samenleving.

n

ngehouden voor

gegevens

Met een simpele handeling

politie

als

personen die zich voor

Zandvoort verdienstelijk
hebben gemaakt, namens
de gemeente te onderscheiden. De criteria

om

kenning te komen

tot toe-

zijn vast-

men

zich

afmelden.

Ik

ga

weer het kappen van eenaantal

bomen.

Even terug naar de Wereldmilieudag: wat doet u

aaneen

verzette zich tegen

zijn

spugen. Er

nhoudingen spuugde

her-

opgemaakt tegen hem en
hij is meegegeven aan zijn

Waarderingsspeld', dat bin-

nen kort op de gemeentelijke

u meedoen
met een fietsrally of gaat u
swoppen? Swoppen is een

moeder.

website te vinden

zal zijn.

ander woord voor ruilen en

De

is

ialdelijk
j

is

in

naar de agenten,

de boeien gewerkt

gelegd

proces-verbaal

is

in

het 'Reglement

goed milieu? Gaat

dat gaat zo:

CARTOON

zilveren speld

IN

AANTOCHT

ontwik-

samenwerking met

keld in

4DAAQSE SEIZOEN WEER

*

VS

digd door Nancy Veenhof

Swoppies voorterug. Met die

Haarlem.

Er zijn

-*-

—

^_^-

aarderingsspeld kan

tend door

*&);
^

stelli

H

zakei

B&W

Waarderingsspeld niet wor-

den aangevraagd. De speld

In

gang van

tot de

bij

Onderscheiding, kan de

wor-

tegen-

Degekend.

g

een Koninklijke

is

naast de Legpenning van

de gemeente Zandvoort

bij

krijgt er

het

een aantal

in

Swoppies kunjeweerspullen

twee uitdames als

van anderen uitzoeken. Zo
ruil je

bijvoorbeeld een

'hij-

ketting (of knoop) en voor

leek-zo-leuk-zonnebril' tegen

knoop. De onder-

een grappig armbandje. Het

heren

^C^
^

mee

SWOP

punt. Inleveren

voeringen: voor

cJr^

spullen die

nodig hebt

naareen afgesproken centraal

team enje

van N Style Goudsmid
)

neem

je niet langer

BKZandvoort, naar ontwerp

van Loes Dikken en vervaar-

als

scheiding wordt incidenteel

kost je

toegekend en gaat vergezeld

een leuke dag. Misschien heb

van een gedicht geschreven
door Dichter

Met de

bij

Zee Ada Mol.

speld hoopt de ge-

meente Zandvoort het

vrij-

willigerswerk te stimuleren.

ik

geen cent en

je

iemand op een idee

gebracht'Zonietdan

hebt

c
|

kanjenogindeherha-

£

op de Nationale

*£

ling

Milieudag op 18

juni.
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Top Thuiszorg
Een Top Team voor Top zorg
Wie komt ons team versterken?
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ZandvDOKT

-

van

ons gezellige team,

Zijn op zoek naar medewerkers
voor de bediening en keuken
ervaring is gewenst

023-5712524
-

:en •

bv sa"::ep_ï:t -z-

Piripi
I

mn ons

ril

::

Voor inlichtingen:
Telefoon: Annemarie Hijner: 023-5714635
Email: Topthuiszorg@casema.nl

Medewejtkens bediening m/v

Apfassens

~ai:e: te b eci=

e-'

;

Grand Café de Vier Geboden
&

is

waar aandacht en

op zoek naar gemotiveerde mensen, die het

gcece

eden goede Aei\o-c:a';: g/ede

-lexbee

-Tel.

klein thuiszorgbureau,

crri

op zoek naar:

• verzorgende- • -.ep ee; u:

14.00 uur

avond 19.00

en volgens afspraak

dcA

-&

Wij zijn

je rvtr-lijlir^sn^icDtfararitBring

ü

fl.ir

Voor verdere info: 0235712537

bel

zijn wij

zelfstandig

nog op zoek naar;

werkend kok

Seizoens medewerkers/sters

voor info 023-5712386 of 06-42011604

is-zaBdvaaKT.nl

Circuit Park

Zandvoort

Mededeling aan

alle

Op 5 en 6 juni 2010

Circuit Park

zal

op

inwoners van Zandvoort

RTL GPMasters of Formula 3
Ingevolge artikel

8.1

sub b en

c

Zandvoort het evenement

plaatsvinden.

en artikel 8.23 van de Wet

Milieubeheer zoals verleend door de Provincie Noord-Holland

2006 informeren wij u hierbij dat wij voor bovenstaand evenement zogenaamde UBO-dagen zullen gebruiken.

d.d. 2 januari

in dat er meer geluid vanaf het circuit hoordan op andere dagen en/of evenementen.

Concreet houdt dit
baar

zal zijn

Met vriendelijke

groet,

Directie Exploitatie Circuit Park

Zandvoort

Krant niet ontvangen?
raZANDVOORTSE
fOÏÏRANT

B.V.

Bel

vrijdagmiddag

06-1139 1478

of mail: info@zvo-verspreiders.nl

nummer

Zandvoortse Courant

Vismaaltijd
De beroemde

ere hersteld

in

Met

vismaaltijd op het Gasthuisplein uit de vorige eeuw, wordt in ere hersteld.

DE BADPLAATS DOOR

Een aantal initiatiefnemers, waaronder Erwin Hilbers, zoon van iemand van het eerste uur

Theo

Hilbers,

gaan op vrijdag

11

weer vis

juni aanstaande vanaf 18.30 uur aan lange tafels

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

verkopen. Het was trouwens niet alleen Hilbers die aan de wieg stond. Folklorevereniging

De Wurf nam samen met hem het

27 mei 2010
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OOG en OOR

initiatief.

Hannie Schaft?

Zandvoort schoon?!

Volgens een regionaal
dagblad is er nog een
'extra' persoon opgenomen in de Walk of Fame.

De verslaggever

stelt

een

historisch onjuist feit dat

het 'Meisje

met de Rode

Hannie Schaft, ook

haren',

een belangrijke
in

zou

rol

hebben gespeeld
verzet

in

het

Zandvoort tegen

de Duitse overheersing.

Jammer

dat zelfs

bij

een

positieve zaak als het in-

Fame
laatste grote vismaal-

tijd

op het plein ge-

en een drankje. De

vis

in

wordt geleverd door Kroon
Vis en de drankjes worden

1986. Toen werd de vis

verzorgd door café Alex en

tijd die

organiseerd werd was

Berg. Het belooft dus

v.d.

een heel leuke avond te
worden, uiteraard als het
weer meewerkt.

het

Het geheel

serveerd en ook nu zal dat

den met muziek van het

na Balkenende aan de Grote

zijn.

Voor slechts

Zeemans-en smart lappen-

Krocht en

krijgt u

een vismaal-

koor'Zegt hetvoort'van Gré

Bakkerstraat.

het geval

zal omlijst

ma ar af en

niet. Eerste

van Drukkie

Rob Bossink deze troep op
het strand aan. Wellicht

weereen maand druk bezig om hun hit 'Drukkie

waren de gemeentelijke

voor Oranje'te promoten.

moet

vieren.

Hoogste punt

vuilophalers niet

in

kennis

gesteld dat erooktij-

dens de feestdagen

wor-

Kaarten

zijn

te koop

bij

de

bij

VVV

Bru-

vuil

van het strand

opgehaald moet
worden of hadden

de

in

zij

een voorbeeld

genomen aan hun
collega's

Nationale Straatspeeldag

in

steden.

Zandvoort

de

in

de grote

Nu hadden

meeuwen

een

groot feest, getuige

Kinderen spelen graag buiten. Ze doen dat op de stoep,

op

straat,

op een speelveld,

in

een speeltuin of op andere

plaatsen. In veel wijken wordt buiten spelen steeds gevaar-

door het verkeer. De Nationale Straatspeeldag vraagt

men.
2 juni

In

op een speelse manier aandacht voor een kindvriendelijke
inrichting van buurten en straten.

is

een

het afsluiten van de straten

wordtdeaandachtgevraagd
van

kinderen op straat. Door

bijgangers

omwonenden

om

en voor-

hun verkeers-

Vorigeweek

is

punt van de huidige bouw
in

Er zijn diverse spelen

(LDC) bereikt. Traditie ge-

schminken, klimwand,

trouw kregen de bouwers
hun pannenbier maar nu

spijker

poepen en nog veel

meer. Vanaf 4 jaar. Meer

Monique

v.d.

Mije,

tel.

op Duitse

wijze.

onderneming

De bouwnamelijk

is

Duits en die hebben an-

5740330.

diverse plekken

in

de gemeente kan

men

geld halen

om de automaten

met bonnetjes. Misschien

om vanaf heden

maar

heen

ligt

het beslist niet

bij

de

niet stuk va Hen,

dan vindt

gesternte plaats. Als het

dat het dan brandschoon

pinksterweek-

end midden

in

zaterdag het nieuwe

de bouw onder een slecht

aardig voor degenen die dat doen

Wedden

rondom de automaten?

komen van TV Oranje.
Iedereen kan stemmen
op www.tvoranje.nl

taurant Amazing Asia of-

om

het permanent bezaaid

het geld neer te gooien en het bonnetje

naar huis te nemen.

in

de verzoekparade terecht

populaire horecapand ge-

hij

menmeene-

krijgen. Kennelijk willen veel

men, want

hit zijn.

deuren van het voorheen zo

gooide

het glaasje naar beneden.

sen wel zo'n bonnetje bekijken

WK

willen graag

ste punt en sloeg een oer

Hollandse jenever achter-

pinautomaten. De mogelijkheid wordt daarbij geboden
een transactiebon netje te

gese-

stapje dichter

een echte

het centrum.
Na het faillissement van
Grand café Danzee, zijn de

Nu ging de

Mocht het onverhoopt
Op

weereen

De dames

uitvoerder naar het hoog-

over. Vervolgens

SCHOON!?

bij

het Louis Davids Carré

zoals zaklopen, springkas-

Gemeente Zandvoort

ZANOVOOHT

zij

het hoogste

dere gebruiken.

BANKAFSCHRIFTEN EN
ZANDVOORT SCHOON!?

zijn

lecteerd. Dit betekent dat

Amazing Asia

Zandvoort wordt op

ophet parkeerterrein van de

info:

week kwam het

goede nieuws binnen dat
zij voor de uitzendlijsten
van TV Oranje

de Straatspeeldag ge-

Vomar.

teel,

De straatspeeldag

echte actiedag met ouders
en natuurlijk veel spelende

Vorige

de kapotte zakken.

gedrag onder de loep te ne-

organiseerd door Pluspunt,
lijker

Drukkie voor Oranje
De Zandvoortse dames
& Co zijn al

Pinksterdag trof fotograaf

hoogtij

Wapen van Zandvoort.

door leden van folklorevereniging De Wurf ge-

€12,50

Een mooi motto
toe werkt het

Walk of

het negativisme nog

richten van een

De

wel stuk

valt

is

het goede teken.

dat juist

De

nieuweeigenaar

In

de Zeestraat, naast
is afgelopen

hotel Keur,

res-

ficieel

geopend. Het

heeft zich al gemeld: Mike
Aardewerk heeft aangege-

eur

geheel opgefrist en

ven de horecazaak over te

geworden. Prachtige gerechten staan er op de

sloten. Een

nemen. Wanneer hij
de deuren weer kan openen hangt onder meer af

willen

cere-

van de afwikkeling van het

monie werd omlijst met

faillissement van zijn voor-

mee

een drankje, een hapje en

ganger.De nieuwe naam

blijft

een zeer goed verzorgde

wel

barbecue.

gaat het bedrijf heten.

ai

is

bekend gemaakt: XL

is

de keuken

kaart

in

is

interi-

Kantonees

zeer vriendelijk

prijsstelling. De jonge eigenaar Pi en zijn witte en
zwarte brigades zullen u
gastvrij ontvangen en u
voorzien van fijne gerech-

ten en drankjes.

wü

Ziti
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UUR

Af

7-

FM

VOORJAARSMARKT MET STRAATTHEATER IN ZANDVOORT!

Op zondag 30 mei is er weer een mega Voorjaarsmarkt 'm
Zandvoort centrum. Meer dan 300 kramen en een scaia van
straattheater moeten het succes van de voorgaande jaren
evenaren. De Zandvoortse jaarmarkten zijn uitgegroeid tot
een evenement waar bezoekers en handelaren vanuit heei
Nederland speciaal voor naar Zandvoort komen.
De omvang van de Voorjaarsmarkt is uitgegroeid tot een
van de grootste in zijn soort. Het hele centrum van Zandvoort staat tijdens deze jaarmarkt weer vol met kraampjes
(meer dan 300 II), 'm de Zandvoortse kleuren blauw en geel.
Ook bijna alle winkeliers 'm Zandvoort doen aan deze jaarmarkt mee. Ongekende acties of extreme kortingen zullen uw portemonnee
gunstig stemmen. Natuurlijk zijn ook veei nieuwe collecties tijdens deze
periode binnengekomen. Dus wilt u het nieuwste van het nieuwste dan
kunnen de winkeliers van Zandvoort u deze dag natuurlijk ook helpen.
Een ander sterk punt ten opzichte van andere markten Is het uitgebreide
programma "entertainment and fun" tijdens zo'n dag.
Zo Is er geen sprake van een enkel kinderdraaïmolentje, maar staan of lopen
er diverse attracties van niveau voor kinderen en volwassenen in centrum
Zandvoort.

Dus nogmaals,
'm

dit

wordt een onvergetelijke dag voor het hele gezin, waarbij het centrum weer zal veranderen
al eerder vermeld is er van alles te zien, te doen en uiteraard te koop.
dag doorbrengen om daarna even lekker uit te waaien op het strand.

een extra gezellig dorp. Zoals

Als u wilt kunt u er gemakkelijk een hele

WWW. ZAND VOOR TPROM
De Voorjaarsmarkt

y_j

\

te

Tl E. NL

Zandvoort wordt mede mogelijk gemaakt door:

£j ^g

Ondernemers Vereniging Zandvoort

lole losition
www.polsposftion.nl

www.vvvzandvoort.ri

nummer

Zandvoortse Courant

Grootse afsluiting van
Komende zondag, 30

mei, wordt de Week van de Zee spec-

taculair afgesloten

bij

Five.

strandpaviljoen Beachclub Take

De Zeevisvereniging Zandvoort (ZVZ)

heeft

in

samen-

len

groot aantal activiteiten op het

programma

Voorjaarsmarkt

Komende zondag

ditionele Voorjaarmarkt
in

aanwezig met

is

garnalen vissen

is

er

met

een strandviswedstrijd

uur

is

14.00

de prijsuitreiking van

badplaats.

toeristen naar Zandvoort lok-

hengels, molens en

ken.

dernemers staan met nieuwe

zee gevist kan

Er zullen allerlei vis-

worden

collecties of

gerechten

startblokken.

Op de markt

zoals een warnet, een 'zaan-

allerlei

tje'en een'kro'.Veelvissen die

kleinsten onder ons

in

de Noordzee voorkomen

zullen

in

het

ijs

uitgestald

t.b.v.

Appie Run

30 Voorjaarsmarkt -centrum Zandvoort
30 Zandvoort Alive- Gratis muziekfestival,

in

de

strandpaviljoen 14 en 15

1-4

Avondvierdaagse

Wandelevenement

-

door Zandvoort

zijn

speelattracties voor de

volwassenen

worden en door leden van De

markt

volgen diverse activiteiten op

Wurf op ouderwetse

zal

dan ook 50 hengels aan

hetstrandzoalshet binnenha-

opbod worden verkocht. Via de

bij

maar ook

6

Masters of Formula

9

Verkiezingen

start

is

gedacht. De

om

10.00 uur en

rond 17.00 uur weer afge-

3

-

Circuit Park

lopen

-Stemmen

gezellig

op

10%

korting

I

bij

op

alle

c

langs
e markt.

f
'-,

OP DE KRAMEN ECHTE KOOPJES!
'

BH's + slipjes

'

KLEDING

v.a.

€

11

,1

€

5,-

broeken,

__
OP = OP

i-

aanbiedingen!

Mik

5,-

o.a. shirtjes,

rokjes enz. v.a.

IV

riÏB^

Haltestraat 33
2042 LN Zandvoort
Tel./Fax (023) 571 50 OO

DE SALON

Bonbonnierë
:

!

ook met

euke

games!

Music Store Zandvoort)

Kom ook langs tijdens de
voorjaarsmarkt voor onze
spetterende acties!

Kamer

zijn.

Wij zijn er
Tijdelijk

Zandvoort

voor de Tweede

VW Zandvoort: 7 dagen per week geopend!
Ko m

(Actie alleen geldig

Museum,

aan entertainment voor de

de strandviswedstrijd. Daarna

wijze

het Zandvoorts

Radical Masters- Circuit Park Zandvoort

29 Motortoertocht

Ook de Zandvoortse on-

andere visattributen tonen

waarmee op

Overeen

len

zullen

29+30

weer de nodige

waren

P&5

afstand van 375 meter zul-

25 deelnemers.

Honderden kraam-

pjes met de meest uiteenlopende goederen en etens-

en deze op het strand koken.

attributen getoond

Om

weer

het hele centrum van onze

in

10.00-13.00 uur

ook de tra-

Zand voo rtse Bom schuit en

worden.

vloedlijn staan.

uitzoeken
is

van P&S visreizen. Ook de

zal

t/m 30 Week van de Zee
29 Genealogie inloopochtend- Familiestamboom

een demon-

wedstrijdteam

Bouwclub

in

bewonderen

het paviljoen te

van de deelnemers.

viskar,

enkele modellen. Daarnaast

de

de activiteiten

stratie castingfverwerpen)

zal Victor Bol

Var 10.00 uur tot 15.00 uur

zijn

ZVZ, haringschoonmaken op

door een

staan.

beamer

ter.visroken door leden van de

een oude

werking met folklorevereniging De Wurf en Victor Bol een
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Week van de Zee

van een warnet van 50 ine-

iiL*£'i?.flt:^

7-.\niV'::cm

nut

terras

voorjaarsmarkt
leuke koopjes

Tijdens

opdekt

Uw

sloggi dealer

^föm
Zondag 30 mei geopend
Haltestraat 55

van 10.00 tot 17.00 uur
Dr?,

2042 LL Zandvoort
Tel.

023 571 28 39

Ook zondags geopend

Grote Krocht 28
Zandvoort

JaniFUrideïalüriaanw«r^Dp3l jnd van 10-21 uur
«rl ifipfAèJ; 06-43W9JGZ

Bel VOOf

J>

aD*K
Bitumineuze

-

LOOD

n(echt)Scheiding.

WtwmmwS

Koper en zinkwerk

Loodwerkzaamheden

r

,i

Stcniiitfisjc en enderlie-iid

Ook roer me

o/t

1

Ik

Om
op

APK

reparatie alle

Occasions

in -

dit feit te

alle

vieren bieden wij

10%

korting

Kijkvoor meer aanbiedingen op onze website:

maandag
Dynamics Hair & Nails, Thorbeckestraat 15,
2042 GL Zandvoort
Zaterdag: 03.30-17.00 uur. Zondag en

E.

CD

Zandvoort

T.

023-5733792

autobedrijfkarimo@planet.nl

Nu

in

Nieuw!!!
Nu ook bij Medina verkrijgbaar:
en en zonwering voor binnen en buiten.
Knikarm schermen en markiezen
ww w.me d in awonin ginr ie h t in g.nl

Loop even binnen of maak een afspraak: 023-5732615
Openingstijden: dinsdag, woensdag,

donderdag, vrijdag: 09.00-17.30 uur

www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat 10, 2041

Medina Woninginrichters

WWW.DYNAMICS-HAIR-NAILS.NL

Mo

.',

Lu',

soorten verfbehandelingen.

merken

en verkoop

Karim en

kom

mijn site

afb 106-19312574/ 023-57 59 6 3

Fax: 023-573 1393

Tevens krijgt u bij aankoop van een L'Oréal
zonneproduct een hippe zonnebril cadeau!

Onderhoud en

oormeerinforrr atleo

w.sevenforlife

materiaal en ititiocrinx Tel: 023-573 1390

023-5733793

gebo den ben

nie

beste uitkomt

t

<ljk

zijn

Bel voor vrij blij vende o fferte of dakaivies

F.

ik

DijU thuis of op de lo catiev elke voor

Met ingang van de maand juni 2010
wij ook op donderdag geopend!

s;"- :-."-:

uit' i'Opr-.oiiii'i.M'!' itstTraryzanwi.'iCift'.ii

Garantie 10 jaar

deel dat

Hemelwater afvoeren

;'y-:
:

:

isolatie

Vooral

Hypotheken,

Herfinanciering, Kredieten,

Goot eeniicirwnig en reparatie

di

;]3J;:'.-r

Zinken en '\C' h' :':
DAteria.ne
DnJ

Geusebroek

Financiële Diensten
Lifestyle Planningen,

EN ZINKW !RK

-

Panne,; daken
S)!i.!l?k-

Petra

~ï

Amsterdam
Zandvoort

mraïj;

DAK

gesloten.

023-53178 40

Halte straat 5 G

•

•

2042 LP Zandvoort

Ve/Scdow

Zandvoort:

Mooi verzorgde handen en voeten?

Zomer aanbieding!

4

UV-acryl nagels en gel teennagels
t.w.v.85,-

Bel voor

NU

60,-

een afspraak;

11

Charlotte 06-41949594
of Bianca 06-28234588
Bilderdijkstraat

30ZW

Zandvoort

Uw beste keus voor Chinese specialiteiten

Café Oomstee

Vraag de gastvrouw/gastheer naar onze
gangen menu's {vanaf € 27,50)

speciale 3-

Onze keuken

is

altijd

Vrijdag 4 juni; aariYang 21:00 uur,

Karen

bereid speciale gerechten

Neumann

voor u klaar te maken.
Wij kunnen

bij

u thuis of

bij

uw

& Swing house

bedrijf

•

een lopend buffet en catering verzorgen.

m 1™

n

i

rir

ftTOT Itfrp»

.'#

da NndromiS'/wiri dn

Keuken

is

7

dagen per week geopend van 12.00 uur tot 22.00

Am a zing Asia, Zeestraat 49,2042
Ook afhalen

is

Tel.:

vm

va

jiy pir.,ips f.S Il/ff &tAt)$!

023-5714567
^reesfrasr 'j?

Wekelijks veel interessante aanbiedingen
Vraag nu

i'rfpr

cTrJviD

uur.

LA Zandvoort (naast het station)

mogelijk.

f

«sr**

ybkft

uw Zandvoortpas

-

Zanttmöft

-

Q23ST3 bf

met uw ZandvoortPas

2010 aan! Kijk snel op pagina

12

en

13

'£f

-

wwwovm st&&.r

nummer

Zandvoortse Courant

Bouw nieuwe
brandweerkazerne start
Onlangs
Het

is

is

het ontwerp voor de

bouw van een nieuwe brandweerkazerne goedgekeurd.

een aangepast ontwerp, omdat

schreden.

In

Hondenleed

in

eerste instantie de

het najaar wordt de start van de

bouwkosten het budget over-

Op het

strand van Zandvoort

van een 61-jarige vrouw

uit

is

donderdagavond de hond

Haarlem neergestoken. Het

ingeslagen en de hond be-

een snikhete auto

uit

bevrijd.

in

haar hond, een boxer, op het

dachte

Havana. Toen een

stel

is

met

de boxer

liep

man met de

er achteraan.

rottweiler

omdat op die plekde kazerne
zal worden gebouwd en het

gestelde budget. Het aan-

van groot belang

gepaste voorlopig ontwerp

te

brandweerkazerne te ontwer-

aan de welstandscommissie

fundeerd

samenwerking met de

waarna het college het voor-

Vandaar dat met deze werk-

past en nu vallen de kosten

pen.

In

is

vervolgens gepresenteerd

ontwerp op 20

brandweer, de Zandvoortse

lopig

Reddingsbrigade en de ge-

2010 heeft vastgesteld.

april

kunnen

om

vast

op welke

wijze de nieuwe kazerne gezal

stond

er

houdt wel

Dit

bomen en

in

zal

struiken gerooid

De nieuwe kazerne moet
worden aangesloten op de
Kamerlingh Onnesstraat en

De aanleg van de nieuwe

Het voorlopig ontwerp en

de tinnaeusstraat en er

groenwal tussen de begraaf-

eerste voorlopig

programma van

zal

in

deTjerkHiddesstraat

personenauto

Duitsland

in

uit

de vol Ie zon met

weggereden. Korte

gen dat

tijd later

in

de auto een hond

worden aangehou-

op de achterbank zat en dat

den op de Zandvoorterweg

ereen legedrinkbakstond.De

in

zij

Aerdenhout. De man, een

25-jarige Pool, probeerde

moment nog

weg

te gooien,

het

aan elke

de hond te willen

Zand voort waar-

hond

op

mes

maar dat

is

zat

zwaar te hijgen en

schuwt mensen hun honden of andere dieren

warme auto

een

in

te laten.

niet

achter

De dieren kunnen

door de soms extreme hitte

de auto binnen een uur

in

Het op een

overlijden.

kier

zetten van de ramen helpt
niet.

Onvoorzichtige dieren-

had het duidelijk erg warm.

eigenaren krijgen een proces-

Na een mislukte poging

om

verbaal en draaien op voor de

de auto te openen

ruit

gemaakte

is

een

Lang gekoesterde wens gaat

in

kosten.

vervulling

dat

ontwerp gereed.

20og het

terug

daarin een hond. Agenten za-

dat

hij

bij

politie in

ikei.

moeten worden.

zaamheden begonnen
worden.

meenteZandvoort,werd eind

is

stellen

auto

in

naar hun auto gelopen en
konden

wel binnen het eerder vast-

om

Nieuw Noord achter de
begraafplaats, een nieuwe

augustus vorig jaar kreeg

De

een

is

zorgd. Verder gaf

Hond

Zondagmiddag rond 15.00 uur

op de hond. Het
rottweiler

de auto had gezet en voor

in

een volle drinkbak had ge-

twee uur
k

boxeren stakvervolgens met
in

naar een

geopereerd.

een mes

met de

letsel

beweerde

de hond rond 15.00 uur

hij

De

begon

te schreeuwen, schopte de

stel

ingesloten, de boxer

is

met zwaar

dierenarts gebracht en daar

een rottweiler aankwam,

in

beslag genomen. De ver-

De Haarlemse vrouw zat met
terras van strandpaviljoen

ne Dekkers de opdracht

kwam

tijd later

auto aanlopen. De man, een
43-jarige Duitser,

dat

het architectenbureau Jean-

Enige

vrijd.

de eigenaar van de hond en

een boxer, is daarbij zeer zwaar gewond geraakt. Zon-

dier,

bouw verwacht.

dag werd een hond

In

27 mei 2010

21

tweevoud

in

dit najaar

moeten worden.

Al bijna

30 jaar woont de heer G. Vos

Door een geboortetrauma
den. Daarnaast

gaan

zien.

is hij in

is

hij

in

aan een

Nieuw Unicum.
rolstoel

gebon-

de loop van de jaren steeds slechter

Van jongs af aan heeft

hij

één grote passie

namelijk gek op autoraces en

Stichting Vrienden van

Bij

Nieuw Unicum kwam zijn
wens naar voren

grootste

om

een keer op hoge snel-

in

heid over het circuit van

volgt alle

Zandvoortte racen. Certainty

is

een deel van de groenwal

plaats en

de bouwlocatie

zal

zijn leven. Hij is

vervolgens zeer kritisch on-

aan de achterkant van de be-

dit najaar plaatsvinden.

De

races via de

moe-

herplantvan populieren,

ei-

Zandvoort heeft ervoor ge-

dennen en het aanbren-

zorgd dat deze hartewens

het

derzocht

omdat

eisen

de eerste

uit

graafplaats verplaatst

hij

&

Events

media op gehoor.

Incentives BV. uit

bouwkostenanalyse bleek,

ten worden. Het verplaatsen

ken,

dat het voorlopig ontwerp

van de groenwal

gen van landschappelijke

op

beplanting op de grondwal

gaan. Zijn broer

kwam

dag speciaal

Groningen

niet

is

één van

de eerste werkzaamheden

binnen het bouwkosten-

budget kon worden
seerd. Vervolgens

is

gereali-

dieditjaar plaats zullen gaan

kan dan direct

het plan

vinden. De verplaatsing van

aliseerd.

de groenwal

Bron-,

opdiverseonderdelen aange-

is

noodzakelijk

worden

gere-

18 meijl. in vervulling

om hem
Koster,

Bijzonder concert

in

in

en

uit
uit

in

hoogsteigen per-

soon, was degene die de heer

De Krocht

Vos over het Circuit racete.
Een enthousiaste Vos

Zondag 6

juni zal het koor

I

Cantatori Allegri tijdens een

zeer uniek concert voor u optreden

De Krocht. Het koor

in

onder leiding van Jan Peter Versteege

zal

een aantal Russi-

Versteege en

zijn

koor

laten klinken

Maaike van den Broek
dwarsfluit
nist
tal

vrouw

zijn

Roelie die trompet

samen

zal

samen met

op

pia-

Theo Wijnen een twee-

mooie stukken ten gehore

het ultieme sn el heidsgevoel

is

echtereen behoorlijk

capella-stuk van

I

zal

'De boze fee' uit

Ann ie

M.G.'s

om

musical 'En nu naar bed' ten

bij

gehore brengt. Ze had met

tal

dit

pikante

lied al veel

succes

dit beslist

te

wonen,

unieke concert

Versteege

t.n.v. J.P.

ving Concert 6 juni en

op een
is

er

nog

blad

in

het Alkmaarsetheater

De Vest.

als gastsolist

haar

adres.

Zij

in

uw

zorgen er dan voor

dat de kaart(en)

in

uw

brie-

venbus worden gestopt. Het

een optreden van Gabriella

Het

is

hetzelfde concert dat

heb

gehad!"

Laatste bijeenkomst Alzheimer café
Het contact met mensen met dementie verloopt soms moeizaam omdat het vertrouwde

concert begint

gesprek niet meer goed overkomt. Maar er
dit

probleem

om te

gaan. Bijvoorbeeld

zijn

manieren

met zang en

om

plezierig en

ontspannen met

dans.

deomsch rij-

van het Noordhollands Dag-

Allegri begeleiden

Ik

stort het aan-

personen maal € 10 op

3499150

Cantatori

een

bang zijn.

de toegangsprijs

Zandvoort en

waldhoorn. Ten slotte

Munier.die

daarom

niet

van slechts € 10 gebruikt

tijdens de Annie M.C. -dag

zal

na

maar

je

Daar

a

brengen en Kuiper

moet

Drenthe hebben verzorgd.

worden om het verlies op te
vangen. Wie het leuk vindt

met declamatie.

zei

afloop: "Zeer geslaagd,

in

financieel verlies geleden en

sche en Engelse liederen zingen. Het koor krijgt assistentie

van Peter Kuiper en

kon

deze

de auto te

helpen. Autocoureur Dillon

www.zandvoort.nl

om

15.00 uur.

Dat onderwerp staat centraal
in

de laatste seizoens bijeen-

komstvan het Alzheimercafé
in

Zandvoort. Een deskundige

licht

de mogelijkheden

toe.

Het Alzheimer café Zandvoort
vindt

woensdag

2 juni plaats

komst

start

om

duurt tot 21.30

19.30 uur en
uur.

Bus

81

'Ook Zandvoort', steun-

stoptvoordedeur.lnformatie

punt voor heel Zandvoort,

over Belbus en vrijwilligers:

in

Flemingstraat

55.

De bijeen-

Pluspunt,

tel. 571

7373.

J>

1

.

VAN AACKEN
levering en plaatsing alle glassoorten.

Dagelijks geopend vanaf 10.00 uut*

NU OOK:
&

1

te Zandvoort

GLASZETTERSBEDRIJF
vernieuwen kozijnen

BOOITl

Strandpaviljoen

i

Ontbijt

-

Lunch

-

ïï.&

Tel.023-5717580

Op onze ouderwetse manier

Diner- Terras

Goulashsoep

schilderwerk.

Iets te vieren?
Informeer naar on ie mogelijkheden!!

3 soorten vlees

-

Vissoep

vrijblijvende offerte!

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

-

Zeebaarsfilet

De gehele week

Als brunch, lunch of diner.

Graag

tot ziens,

FAR

ES2ZHI3ÜH!
Administratie en
belastingaangiften

door.

Boom

fam.

BEACHCLUB

[Administratiekantoor!

MOTORRIJSCHOOL GOEDE

Palacinka of

-

Palacinka

-

€10,50

7

OUT

Ook voor feestjes

voor particulieren en ondernemers kleinbedrijf

op het strand!
Check de website voor

Witte Veld 56, 2041

T 023 573 92 72

M 06 45 30 45

GB te Zandvoort.

informatie: www.far-out.tv

E kittywillemse@planet.nl

31

of per telefoon: 023-571 71 70

MCTCRRIMWIJÏ HALEN

Behang- en schildersbedrijf
Arnold Nijkamp

Zandvoort opstappen.
van de voorjaarsaanbieding.
Spoedopleidingen

Tel/Fax 571

In

1

31

Kabel-i nternet/adsl

installateur helpt

uw

Vooral

k

ï

Advies en aanleg

behang-,

(draadloos) netwerk.

Ook avonden/weekend.

wit-en schilders-

Groot assortiment zomerplanten

werkzaamheden

speciale mengsels voor
•

023 5714420

Rep-it, totaal service

www.arnoldnijkamp.nl

plantenbakken

voor computergebruikers.
023-5719666 of 06-44696001.

polterie

Met garantie en

Autobedrijf Trade Ard.

iiu.va.u

i

-

'fel.

BOVAG

Lid

ft

www.goede-rijschool.nl

Max

3/ r/Sïl
tel.

/

ZANDKORREL s INVUL 8 ON

06-53498304

worden??
De opleiding tot nagelmet de gratis

Nagelstyliste

styliste begint

introductie avond

Beautysalon

MYRNA

Van Speijkstraat

2/101,

Nails

Met ZandvoortPas

korting op een zandkorrel

di

5720108 of 06-48318230

3

schade?Het kan

uw advertentie

niet voldoet

6

06-55383624 of

7

kijk

L Paap medische hulpmid-

9
delen,

In

gesloten envelop (met gepast contant geld)

1)

De

2)

BrunaBalkenende,GroteKrochtl8

redactie van de krant, Kleine Krocht

fgevenblj:

SW E»; queeste

enen

2

elke letter

ofspatie

in

een apart Vakje plaatsen

o. a.

Braces, verband-

pantoffels, decubitus

;.

ontstaan door verkeerde of on Ulr e

Tweedaagse workshop

In

Te

...

Kosten €195,-

en 12 juni,
uur,
kerk.

Aan melden

producten voor slecht-

Rozestraten, 06-10192077

ofinfo@justbeing.nl

Therapeutische

SKiP20JAAR!Endat

Elastische Kousen.

oud

5

van 10.00 tot 17.00

Jeugdhuis Protestantse

en informatie: Brigit

Bel voor

een afspraak

bij

u thuis 06-51815360.

Q.

door zorgverzekeringen.

preventie,ADL hulpmiddelen,

ziende en aanmeten

"«
van welke saiü dan 0-

van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.

023-5715921.

Diabetische en reumati-

Talentenspel

8

Deze bon

/

op

www.autoverkoper.nu

aan de

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

06-52461796

Bilderdijkstraat 22, Zandvoort.

sche voet worden vergoed

Patrkk van Kessel

Bel

Indlen

altijd

goedkoper!!

5

(excLBTW)

de

in

voet-en nagelcorrectie.
Tel.

onderhoudsbeurt, APK of

4

€ 5 oo,-

Geen personeels- of zaken advertenties

Gespecialiseerd

diabetischeen reumatische

Auto kopen of verkopen?
Een dure reparatie,

Zakelijke zandkorrel €12,50
Met ZandvoortPas €10,-

www.abnails.nl

Pedicure Beata Visser

afspraak, ook's avonds.
Tel.

1

2

onder de volgende voorwaarden:

Geen onroerend goed of auto's
Geen goederen met een waarde boven

A.B.

bij

Haarlem. Schrijf

of bel 023-5245005.

Behandeling volgens

€5,-

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst

in

je in via

204iKLZandvoort.

Met ZandvoortPas

KvK.

en NAP.

Planckstraat 44,

5730519

www.trade-ard.nl

Particuliere zandkorrel €7,50

alle

bij

PC-PROBLEMEN.

72

Mobiel 06-54264259

Profiteer

betekend feestop
Iedereen

is

welkom

5

j

u n

va. 14.00

u.

nummer

Zandvoortse Courant

UBQOOaMDOM
Het kan u niet ontgaan

zijn:

het circus

jaar naast het parkeerterrein
tijdens

is in

erbij!

Haarlem centrum,
parkeergarage Raaks

de 'stad'. Circus Rigolo, van de Zandvoortse familie Hoezee, staat net

De Zuid aan de Cort v.d.

als vorig

weer een perfecte voorstelling gehad

Lindenstraat. Het circus heeft

de Prominentenavond maar geeft daarnaast een

1000 parkeerplaatsen

nog één voorstelling

Circus Rigolo geeft

27 mei 2010

21

(advertentie)

www.haarlem.nl/raaks

drietal reguliere voorstellingen.

Klaas Koper derde

Onze dorpsomroeper
nee door het land

Ook tijdens de

reguliere voor-

is

stellingen

circus Rigolo

van een buitengewoon ge-

is

een bezoek meer dan waard,
Zoals u

in

de

editie

van de

clown Didi (Dick Hoezee)

halte. Alert,

humor

ad rem en vol

spreekt

Zandvoortse Cou ra nt va n vo-

van

rigeweek hebt kunnen lezen

gehele programma

zijn circus

de acts

hij

aan

elkaar.
in

Het

het zo

gezellige circus,
al

waar

jaar

u zich

snel thuis voelt, wordtver-

in

de gelegenheid

tal artiesten.

voorstelling begint

Komende zaterdag bent

uur.

voor de laatste keer

te

bij

Kaarten

in

wonen. De

Zandvoort

u

om

de reguliere voorstelling

zorgd door slechts een vier-

om 15.00

telefonisch

zijn

te bestellen via 06-53475703.

dit

geworden

in

in
Op donderdag

27

mei gaan opnieuw

Davidsstraat exposeren. Het
rijen,

Wim

in

zijn

drie

afgelopen zaterdag derde

Henk

v.d.

Nieuwenhuizen

uit

het

oude Brabantse

Oisterwijk (wie anders?) en Peer

Witzel (Alphen aan de Maas) voor zich dulden.

Jeugd Wim Hildering
op de bühne

kunstenaars van

de Buzzzzhalte

is

een van de dertien deelnemende omroepers en moest alleen

Buzzzhalte

de BKZandvoort met hun werk

Klaas Koper, die aan zijn afscheid stour-

begonnen,

om roeperconcours in

verband met de 650e verjaardag van Ravenstein. Koper was

Nieuwe expositie

ZO£kplöötJ£

is

tijdens het

vestingstadje Ravenstein. Het concours werd georganiseerd

in

de Louis

Margreet Ras met schilde-

Beerens met beelden en Herbert Willems, even-

De jeugd van toneelvereniging Wim Hildering
de vrijdag 4 juni op de bühne van De Krocht.
klucht 'Pak je koffer

maar weer

uit, schat!',

staat

Zij

komen-

brengen de

geschreven door

Jan Tol en Astrid Baijs.

eens met schilderijen.

De kunstenaars exposeren

In

hun eigen werk tot en met 24
in de Buzzzzhalte waar zij

leden van de BKZandvoort

juni

het algemeen of werk van

het bijzonder

is

lijkt

ganger, een vreemdganger,

de dubbelganger van de za-

op zaterdagen en zondagen

kom. Te midden van kunst en
in

zijn

grootmoeder

is

die

haar jonge jaren en dat ze Maria

zoveel mogelijk zelf
zig zullen zijn

Paap-Keur heette. Haar bijnaam was Mooie Marietje.

werk toe te

Ook

belde Sa nder v/d

te

Zijn

moeder

Werken

die

is

Klauwonsop met dezelfde naam.
weer de dochter van Maria Paap-Keur,

getrouwd was met Cees Paap (Cees van Dirkom/

Dirrekom).

Ook SMS-teAnita Molenaar va nThalassa ons

met de mededeling dat Mooie Ma rietje de eigenaresse
was van Thalassa van 1920 tot 1959. Waar maar weer
gezegd kan worden dat met behulpvan iedereen zo'n

om

aanwe-

hun eigen

lichten en uitleg

geven over BKZandvoort.

zijn

kenman binnen komt wandelen. Toch

personen juist deze vreemde

genoeg ingrediënten

gasten gebruiken

is,

kan

van gedachten gewisseld wor-

den over

alles

wat met kunst

ken heeft. De deur staat op de

langstelling heeft voor kunst

als

bekvechtende medewerkers
en een afgebrande keuken
van een hotel. Dat moeten

de genoeglijke en intieme

en/of de BKZandvoort te ma-

die be-

en de chaos

restauratie veranderd

getoond worden

die

maar iedereen

lijken

compleet te worden

sfeer waarin de vroegere bus-

beschikbaar voor de ver-

koop,

drie

op elkaar

tussen 12.00 uur en 17.00 uur

in

dere zusters die totaal niet

aantal be-

stuk neergezet. Een dubbel-

Het zoekplaatje van vorige week zorgde weer voor een
inmiddels doorgegeven dat het

ou-

hotel verblijven

met hulp van een

geleiders een leuk, komisch

heleboel -gelukkig dezelfde- reacties. Zo heeft Ar ie Paap

op de foto staat

ook

Regisseur Ed Fransen heeft

in

van harte wel-

bovenstaande uren wijdopen
en detoegang

is

kosteloos.

zijn

vooreen avondjeouderwets

zakenman met zijn
vriendin aankomt in een hotel blijkt dat zijn vrouw ook
in

hetzelfde hotel

zoekplaatje snel wordt opgelost, waarvoor dank!

heeft geboekt. Het noodlot

Volgende week weer een nieuw zoekplaatje.

dwingt hem echterom
hotel te blijven.

In

in

het

hetzelfde

om op tijd

de dans te ontspringen. Op

moment

zal

de

echte verrassing pas

uit

de

en

fi-

het laatste

lachen.

Als een

een kamer

kunnen bepaalde

kast

komen,

letterlijk

guurlijk!

De zaal van De Krocht

is

vanaf 19.30 uur geopend. De
kaarverkoop

is

aan de

zaal en

de entreeprijs bedraagt €

5.

J*

Voor

alle

ZandvoortPashouders de aan
Autobedrijf Za nd voort
Hét APK keurstation

,^€a^it^'vKv»sta4(f

',

Heiemaandmei voor Pashouders.

HUISCEMAAKTE BEENHAM
HEERLIJK

BIJ

DE ASPERGES,

200 GRAM €3,98
kijk

ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

'DE BODE*
sortering

lampenvoeten

en lampenkappen hebben?
Pashouders 5% korting

Bestel

nu de ZandvoortPas 2010

Achternaam + voorletter(s)
BetreffcO Nieuwe ZandvoortPas (€

Officiële Pasfoto's

7.50)

O Verlenging ZandvoortPas (esooj -Pasnr

een 2e set
"Leuk Lachende"

Woonadres+huisnr

Pasfoto's
Postcode

Telefoon

m*

Betaling

ö*nllo> ptiraoon

Halve

(Handtekening)..

prijs

CONTANT

n

Deze pas

met

31

is

geldig vanaf i januari

2

oio tot en

december 2010.

wordt, tezamen met een welkomstkado,
bij

Betaling PER

BANK

u thuis bezorgd.

Met de aangehechte tegoedbon voor
een Zandkorrel, kunt u op een door u

gewenst

tijdstip gratis

een Zandkorrel

HflRocnmo
Voor Pashouders
10% korting op ons

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

1

ZANDKORREL

vis

f

assortiment

week

biedingen van deze

Ko*a fr paria

Lijst
(in

van deelnemende bedrijven

alfabetische volgorde)

Winkeliers:

Met ZandvoortPas 10% korting
op de gehele collectie,
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flotJ

m.u.v. afgeprijsde artikelen
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Bruna Balkenende

Grote Krocht

-

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp

1

,

Officieel

Koene Qeaninq

Service

Slagerij

Horneman - Grote Krocht

Slagerij

Vreeburg

-

Haltestraat

tijd:

[

Autobedrijf Zandvoort

SIKKENS dealer

Foto

Menno

Gorter

-

-

Onnesstraat

K.

Grote Krocht

er een leuke verrassing

Pakveldstraat 19

yH

Grote Krocht

Verzorging en vrije

"«ra*

Voor ZandvoortPash ouders
is

-

Tel

:

-

Hoek Lipplanlje

info(a)koenecleaning.nl « 06-14 32

023-571 2S 54

Massage

44 44
|

Rosa

bij

www.massagebijrosa.r.

-

Piony's Haarwinkel

-

Toerkoop Reisbureau

Mode en
koffie

Week

-

Grote Krocht

trends:
Kinderkleding

Belli E Ribelli

y^-Voor
jjT

a.^,

PJCUW Wn*
^1

Kosterstraat

-

Haltestraat

ZandvoortPas houders
met appelgebak

vc-Dr

Bibi for

4 euro

Shoes

-

Kerkstraat

21 special:

Indonesische schotel
ï.7

€

HM

Blitzkickers

Haltestraat 6iA

-

merial: Pannka wtaifrtl

Graveer een keer- 023-888 jj $8

mrtfriet en salade €12.50

Open Golf Zand voort
Duincjesveldweg3, 2041 TZ Zandvoort
023-5715743, www.op en golfzandvDortnl

Sea Optiek

Wonen
Avenue

-

Haltestraat

en onderhoud:

Living

& Giving

-

Kerkstraat

De Bode woonaccessoires

-

Kerkstraat

Koene Cleaning Service - 06-1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat
Mariene Sjerps Internet
Versteege's IJzerhandel
Rep-it

-

-

-

06-18
Pakveldstraat

023-S719666 / o6~446g6ooi

Horeca:
Harocamo
Het

Top
Vrijdag 28 mei

-ï^^^Jffl&iicC Qt

-

Kerkstraat

Wapen van Zandvoort

eten en drinken

Gasthuisplein

Berliner +

Mollie

Katenspek +
Achterham

t/m zondag 30 mei "Mollie aan zee"
heerlijke visspecialiteiten. Voor pashouders:
een fles huiswijn voor € 13,50(i.p.v. € 15,00)
Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.
Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

3!

gram vlees*

@&

Open Golf Zandvoort

VMEIUHGHfl €3,25

i'i
at

54

-

T.

Q23 -57 12351

& Co Restaurant- Verlengde Holtestraot
iltestraat

Side Döner Kebab

-

-

Duintjesveldweg
weg

Kosterstraat

Take Fiveaan Zee Restaurant -Strand
ind nr
r 5
Zaras, Café Restaurant -Haltestraat

:

-

u een folder, flyeT of brochure in heel
Zandvoort en Bentveld verspreiden?
Laat dat maar aan ons over!

Wilt

tarieven |
Zeer voordelige
Bijzonder goede dekking!

•^^^

Hoort zegt
het voort

|

drukken
ook het maken en
|

0ZANDVOORTSE

Vanaf heden kaarten verkrijgbaar.

Courant

Voor meer informatie mail naar
gillis@zandvoortsecourant.nl of bel

06 46046026

Rijnland
Bekendmaking
Vergunning Rijnlands Keur

U

richt

dat aan dijkgraaf en hoogheemraden

van het hoogheemraadschap van Rijnland,

V.50509

Postbus

1

56,

2300 AD

Leiden.

Na het

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft

indienen van een bezwaarschrift

op 17 mei 2010 een vergunning verleend aan

de vergunning van kracht.

E.

Reijnders

te

Zandvoort voor het

:en kei

Wel kunt

u,

blijft

naast het indienen van een

bezwaarschrift, de Voorzien ing en rechter

vragen een voorlopige voorziening te treffen.
Boulevard Paulus Loot 71 te Zandvoort.

U

richt

dat verzoek aan de Voorzieningen-

rechter van de Rechtbank 's-Gravenhage

De stukken

liggen tot en

Archi medesweg

met 30 juni 2010

kantoorgebouwvan

ter inzage in het
1

in

buiten kantooruren

Rijnland,

(sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302,

2500 EH Den Haag.

Leiden. Voor inzage

moetu een

afspraak

maken: 071-3063450.

Voor informatie over de vergunning kunt
u contact

opnemen met de heer Th. van Urk

van de afdeling Plantoetsing en VergunningAls u

belanghebbende bent kunt

inzagetermijn schriftelijk een
schrift indienen.

CL

g>

u tijd-

Zaterdag 12 juni
bij Thalassa
Haringhappen vangst 2010!
groot feest

kunnen wij voor u verzorgen

Fam.

1959

nabezorging service]

ini eke

Van idee tot uitvoering:

Nr.

sinds

Courant]
nqevouwen in d e ZandvooTtse

i

i

^

Strandpaviljoen
Thalassa 18

verlening, telefoon

071-3063489.

Vers aan zee!!!

nummer

Zandvoortse Courant
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Bouma:

Vrijwilliger Jaap

kan heel moeilijk nee zeggen"

"Ik

Alleen voor de zee
nen. En het dorp

is

Jaap

mag

Bouma

blij zijn

Zandvoort komen wo-

in

met

het kreeg er zo een vrijwilliger

dit

zeeverlangen, want

die van vele

bij,

markten

is

en bovendien heel moeilijk nee kan zeggen.

Wel bleef

ke taken opzij.

hij

tot zijn zeventigste actief als

bergsportinstructeur, totdat
5

thuis

om

bypasses nodig waren
lichaam weer

zijn

orde te

in

brengen. Intussen had
in

1994

vard

om

aan de boule-

Zandvoort te gaan

in

wonen. En voelde
enige

hij

droomwens

al zijn

vervuld

Gisteren vierde Eugenie van Soest het feit dat

geleden

hij

bij

de

(75)

is

hij

is

een goede en dank-

Ik

kan het iedereen
is

ook heel

lang zat hij daarna nog op
de wilde vaart, op tal van

Want bergen

be-

instructielessen van heeft

hem met

succes naar een

docentenbaan aan de vas-

meet

"

hij

het niet

meer

lag.

invaller

waarbij

"Ik zet

hem

erg

de ouder-

bergsportvereniging, waar

Vlissingen

worden

om

stuur. En

opgeleid te

cursussen

in

de Alpen-

zodanig
Vijf jaar

Na het
lijden

Jaap

hoofd

Helaas kreeg

ik

moeizamer
ik

veel te vroeg over-

van

zijn

Bouma

vrouw

zette

alle bestuurlij-

is

ging. Via

benaderd

via

om Dobey

over te nemen, waardoor de

onder

tijdelijke

u bij

Dobey

dieren kunt

terecht: simpele

met

nijntjes

uiteraard een

hij in

zijn

om

twee
een

Nieuw Unicum

de recreatie

ontdekt

en

als verteller

hij

is

Dekker ontbreekt niet op

arts

Uw

'Stampertje'

verschillende soorten kruiBij

Dobey

vindt u een giganin

diverse

-met-

Eugenie verkoopt samen
collega's

hon-

Canin, dat voor elk ras specifiek voedsel heeft,

het Amerikaanse
is

maar ook

merk Nut ro

vertegenwoordigd evenals

Farmfood, inclusief dieetvoeders,

omdat

helaas ook hon-

den en katten tegenwoordig
veel last

over

om met

hij

hebben van overge-

extra

trekken.

kunt u eveneens verwennen

met een pakketje met zeven

haar CV.

tisch assortiment

kunt

of een passend T-shirt aan te

vermengd.

dieren-

huisdier

bodembedekkingworden

een stageperiode

bij

WK voet-

uw

Uw oranjegevoel

parasieten door de gebruikelijke

bergsport. En toch heeft
tijd

ook niet aan

meegeven door uw
hond een speciale bandana

benodigde papieren en ook

uitrusting over zijn geliefde

nog

bal

u

ren.

klusje te klaren. Verder assi-

kom gerust binnenlopen)
Natuurlijk gaat het

rode cederbrokjes, die tegen

denhooi. Geen slangen of andere exotische dieren,

omdat

kennis noodzakelijk

rechterhanden

ouders verstoten valkparkiet,

deze geboren Zandvoortse.

de

hun voedsel
sprinkhanen

als
is

is,

maar

krekels en

wel voorradig.

Bij

Do bey is de leuze 'U vraagt

en wij draaien'

wat inhoudt

dat bijna alles te bestellen
is,

mede door de goede conmet de groothandel.

tacten

Opmerkelijke service
nodig

uw

is,

dat zo

bestelling ook thuis

bezorgd wordt.

Dat geldt ook voor levende

wormen

en

maden voor de

hengelsport (net

als haakjes,

Grote Krocht

28, tel. 5719345.

schepnetten of een

Openingstijden: maandag var

uw

13.00 uur tot 18.00 uur, dins-

kunnen genieten van

dag tot en met vrijdag van

loodjes,

simpele hengel), terwijl
vissen

Dobey Dierenspeciaalzaak,

watervlooien, muggenlarven

09.00 uur tot 18.00 uur en

of Tubifex.

zaterdag tot 17.00 uur. Meer

Een uitzondering qua ver-

www.dobey.nl.

informatie kunt

u

vinden op

zijn

vriendin gezellige dingen te

doen. Stilzitten

is

niets voor

gezondheid het toestaat
hoop ik nog lang actief te
blijven in

Ui tv
Snel en eenvoudig te regelen

de mantelzorg en

het vrijwilligerswerk".

ge-

'opvangers' zoals een

Goldamadineof een doorzijn

Ook voor levende

visjes, vogeltjes, cavia's, ko-

voorbij.

zij

in

albino of de andere

1

bijpassende behuizing en

Vanzelfsprekend heeft

u

twee

tropische meervallen, waar-

weer rond was", aldus

cirkel

maar mocht

ïnteresseerd zijn

basis van vers vlees van de

beste kwaliteit van het merk

van voer, speelgoed en acces-

roep gedaan op

(56 jaar!),

Lorre

honden, katten en fretten op

Carnibest.

een ongeluk,

waardoor het kantoorwerk
werd

vindt,

hiervoor echt specialistische

Jaap Bouma. "Zo lang mijn

landen.

tot scheepswerk-

later voer hij als

naar Indonesië.

ik

Haarlem.

denvoer van het merk Royal

in het hoofdbestuurvan de Nederlandse

tuigkundige. En twee jaar

rol-

Viaiis in

met haartwee

Aanvankelijk aan de be-

alle

een

bij

soires voor alle soorten die-

hij verantwoordelijk was
knaap voor de organisatie van
in

in

de natuurlijke voeding voor

allerlei

opleidingen en de geboorte

stratie

En regelmatig wordt door

Daarom

naar de Zeevaartschool

meteen

ze

andere richting. "Na
van de kinderen werd

salaris-en personeelsadmini-

de Plusdienst ook een be-

de marinestad. De
17-jarige

een zorg-

op

koop geldt uiteraard voor

Amazonepapegaai

den afleggen".

Lange Jaap, de vuurtoren
altijd.

zich

werd

deze branche ont-

meer aanhangers

prijsklassen op het terrein

bij

hij als

hij

in

'88 in de Diaconiehuisstraat en later eveneens

want de patiënten
moeten soms hele afstan-

steert

ging

reed tot

stoeltje,

militair tehuis en kerkbe-

zee trok,

Hij

goed oog voor niet gemelde
problemen. Nu begeleidt hij
tweemaal perweekmensen
naaren in de ziekenhuizen.

beweging, schoolbesturen,

tastische jeugd onder de

is.

zame man toonde met een

stuurlijke kant, in

een fan-

dringend een

het eind voor Tafeltje-DekJe,

bestaande oud Den Helder
had hij als vijfde kind in
elf

nodig

daarmee,

-

één van de voormalige eigenaren, Hans Janssen.
wicht. Een trend die steeds

eerste

in

Maar intussen

vrijwilligerswerk
in

tenzij er heel

hij

zij

instantie voor een geheel

laten blijken, dat

welletjes.

had

ieten

passes stopte

een gezin van

van

Hij

chauffeur op de

Zwaar werk maar

erg dankbaar. Na de by-

klimmen is zijn tweede pas- te wal, de Zeevaartschool
sie, waarvan hij van jongs
in Den Helder. Later werd
af tot aan zijn 70ste met het de Zeevaartschool in
volle teugen heeft geno- Amsterdam. Tot zijn zesten. En anderen dankzij zijn tigste, toen vond hij het

Geboren

als

Belbus.

Ru ijs en Nieuw Amsterdam

lezingen over de bergsport

laten

begon

schepen, tot aan de Willem

aan toe. Intussen steeds
woonkamer met planten verder studeren, maar ook
voor de ramen. Geen gera- de liefde was in zijn leven
niums, daarwil hij nog niet gekomen.
achter zitten. Wel achter
zijn computer, waarop hij Terwijl hij nog de woelige
van alles fabriceert. Ook de baren trotseerde sollicifilmpjes, waarmee hij zijn teerde zijn vrouw namens
illustreert.

contacten", vertelt Jaap.

een mens van de
heeft er dan ook
zijn

niet. Al in '87

Toch koos Eugenie

belangrijk voor je sociale

ruim zicht op vanuit

haar beslist

williger meldde.

bare besteding van mijn

zee en

bij

de Grote Krocht assisteerde

aanraden, het
door Tom Hendriks

brak het

Ouderen
Zandvoort (SWOZ) als vrij-

"Het

vijfjaar geleden franchisenemer

van de Dobey Dierenspeciaalzaak op de Grote Krocht. Aan ervaring

Stichting Welzijn

vrije tijd.

zij

zich na

hij

zo thuis, dat

tijd

zich elf jaar

Jaap

27 mei 2010
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Dobey Dierenspeciaalzaak
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HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

Voor bloemen
Filmprogramma

Aanhoudend te koel
met regen kans

&

Pinksteren verliep
fraai

bwtenplanten

27 Mei t/m 02 Juni

O

Haltertras*

voor al Ww blnemureriien.

Sifieeialtet

iiiiiiniimTTm

in

een

terras. Zelfs

vleugels

in

genaam op het Zandvoorste

besluiten

ze haar te

houden

en op te voeden

De diverse weermodellen

vo-

reis.

gebaseerd op het kinderboek

iep!

van Joke van

COLOFON

ingelopen door die paar

ontwikkeling inderdaad

warmere dagen, maar de
maand zal nog steeds veel

gerealiseerd worden, kan

ger goed weer blijven met

straks.

vooral hogere temperatu-

wordt GRATIS

vrij

2

2042 JN Zandvoort

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00
üvei igs dagen op afspraak.

-

17.00 uur.

de

geen zicht op een echte

zingsweer

in

Op

dit

opg juni.

moment

is

er

we

warmtegolf zoals

tot 7-10 graden.

jaar terug hadden,

warm

ijskoud

is

om

in

te

is

niet

name
zwemmen.

nog wel wat

positief

gillis@zandvoortsecourant.nl

06 -1448 2685 •joo^@zjn;vooit secourant.nl

Kleine Krocht 2

IR
-

Design Zandvoort

2042 JN Zandvoort

Druk: Dijkman offiet
Diemen

Visseringsweg 40

-

Verspreiding :ZVO
Tel.

06-1139

H78

Temperatuur

Verspreiders

www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press

Max

www.zandvoortsecourant.nl
Het gebruik van advertenties en /o"" teksten ut deze uitgave
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever

CL

14

16

16

16

B.V.

Oplage: 9.250 exemplaren

Min

8

8

8

11

Zon

65%

85%

70%

65%

Neerslag

25%

25%

60%

55%

WNW. 4

wzw.4

w. 4

w.4

I:

Wind

ver-

Juni

2000 werd een zeerfraaie
zeer warme zomermaand, maar daarna leek
de zomer vrijwel voorbij,
want juli gaf bijna geen
zomerse omstandigheden
meer in ons land.
en

Centrale redactie: Joop van Nes

Vormgeving:

nog
tien

maar

over een

wachtingshorizon.

bepaald hoogen met

Er

ligt dit

week wel binnen de

voortdu-

blijft

De zeewatertemperatuur
bedraagt momenteel 11
graden voor de kust bij

Bladmanager:

460 460 26

ook wel zeerfraaie verkie-

nachten kan het afkoelen

06-4342 9783 letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Kok

de beginfasevan

in

juni en wellicht wordt het

Zandvoort en dat

Advertentie acouisitie: Lettyvanden Brand-Kinderdijk

Gillis

of meer

koel zijn en

kan het dan niet worden.

heel Zandvoort en Bentveld!

info@zandvoortsecourant.nl

Tel.

Tel.

lan-

Misschien schiet het

kwik door naar 25 graden

bovendien neemt de kans
op regen of enkele buien
op zaterdag en
mogelijk ook zondag nog.
Overdag wordt het veelal

De wind

in

Kleine Krocht

023 - 5732 752

06

wat

het eindelijk eens

zal

toe, vooral

rend aanlandig.dus
huis-aan-huis bezorgd

Tel.

de

te koud de boeken ingaan

wellicht

Verschijnt iedere donderdag en

-

uit

uitloper

ten koersen. Mocht die

Leeuwen.

Kantooradres:

gewassen

zou richting Benelux moe-

in

een graad of 14-16 en

Tel

en een flink

kluiten

van dat roemruchte hoog

het dus

en ze vliegt weg.

Samen met de andere

is

men

meitem-

peratuur (4 graden maar
liefst) hebben we wel wat

ren.

gels vliegt ze naar het zuiden: het begin van een lange,

Defilm

het Azorenhoog toene-

vanouds.

De komende dagen

Maar Viegeltje is
geen gewoon meis-

avontuurlijke

periode rond begin juni.
zien dan de invloed van

als

een gewoon meisje.

je

nieuws te melden voor de

op de stranden.

kil

De achterstand

onder een struik en
neemt haar mee naar
huis. Samen met zijn

vrouw Tire

17-18 gra-

de tuin of op

vooral aanvankelijk uitge-

koel zoals

armen. Vogelkijker
Warre vindt haar

in

zand.

deze laatste meiweek weer

plaats van

maar met

voor strandweer was het redelijk aan-

Helaas verloopt de rest van

op een

lijkt

maar heeft

Zuidoost-Brabant en

in
hier,

Zandvoort was het prima toeven

den

sproken

meisje

graden

zelfs 27

Noord-Limburg niet gehaald

Mist en lage bewolking
vanaf zee maakten het

iep!

Viegeltje

wat het weer betrof zonder meer

aan onze westkust. Weliswaar werden de zomerse

maxima van

Zandvoort tcL OVi-">7 IÏO to

nummer
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NIEUW
buurman

Je

De website van de Zandvoortse Courant

is

compleet vernieuwd!

Het laatste nieuws

uit

Zandvoort

heid.

met

We

gaan weer

we

en roepen dat

» Lees wekelijks de krant digitaal
» Bekijk de evenementenkalender

lekker

met een wor-

zijn allen

op onze kop rondlopen

tel

>> Tip de redactie

in

hetweer

is

voor on bezonnen en on-

verantwoorde schijnheilig-

» Reageer op het nieuws

>> Zoek

is

je beste vriend
Overdrieweken
tijd

één

allemaal

WK

tijdens het

zijn

Wat een

voetbal.

ontzet-

tende onzin allemaal.

Ik

het krantenarchief

zeg mijn buren het hele

gedag en dat

jaar niet
ik

wil

graag zo houden. Je kan

erop wachten dat mijn

www.zandvoortsecourant.nl
j

Ook VOOf:

buurman weer voor de deur
staat. De beste man heeft
namelijk het vermogen om
langs te komen of mij aan
te spreken op de meest ongeschikte momenten.

j

...

het doorgeven van een bezorgklacht

...

...

het opgeven van een Zandkorrel of Spotlight

voor de Zandvoort Pas

en natuurlijk de actuele aanbiedingen
Net
j

als

na een dag wer-

ik

ken thuis

kom

dan staat

hij

bijvoorbeeld,

weer eens voor

mijn deur en roept dat het

weer is. Who ca met rust. De

zulk lekker

What's Happening?

res?! Laat mij

buurman

Knusopde camping

ka njezijn in

ziekstijlen classics, disco, hiphop,

de

Stalker,

met de mu-

Het

is

natuurlijk altijd leuk

laar gelukkig

De ruimte is opgedeeld in twee area's, zodat je zelf kunt
waar je op wikt dansen. Area i is voor De kleine
Raver, Melon en Jaime Frias. Area 2 is voor Bob Nagel,

om

zijn

een dagje of misschie

zulke u

Tijd:

€

i

Er zijn verschillende

websites waar je terecht kunt voor speciale dagaanbiedingen.Zo

een 5-sterren hotel, een saunadagje

bij

de Zwaluwhoeve, vakantiehuizen,

kaartjesvoortheatershowsof geheel verzorgde vakanties.

eveneens veel mogelijkheden. Het bieden gaat

als volgt:

Bij

om

een veiling moet je je eerst registreren, daarna kun je op de
kun je meebieden op

alle veilingen die

op de

site

rnee te kunnen bieden op

site

inloggen en vervolgens

vermeld staan. Simpel en

Een andere website met leuke dagaan biedingen

is:

leuk!

www. mycitydeal.nl, waar je kunt biein

Zwolle, Maastricht,

Baggi Begovic, Afro Bro's en Alvaro.

ouderwets avondje

€

Kings! Entree:

uit je

I

o.a. DJ

Gewoon

dak gaan, dat kan

Roog,

voetbal

Dat betein

ons

weer oploopt en dat
met zijn allen erin gelo-

dure zonnebrandcrèmes, parfum,
is

te vinden op websites

als:

noem

www. ïdayfly

www.onedayprice.nl of www.ibood.com. Succes met het

speuren naarde beste aanbiedingen!

eens gaat lukken.
ik

In

1988

wordt

10 jaar, het

dus weer

Amazing

voor een

tijd

'Thefabulousfour'

feestje.

gaan ons grote successsen
\

Zondag 30 mei
- Yes!
Het is weer tijd voor Zandvoort Alive! Het strandevenement trekt elkjaarduizenden bezoekers mede door

sfeer,

Ik

zou zeggen:

;

Bruxelleso.a.DJ

De

line-up van

Chuck en

Isis,

Dirt

Mango's

DJ Andre.

Bij

o.a.

Cregor

Salto,

Raymundo,

Rivaro

maakt
label

DJ

ie

zijn

bij

van

Beachclub Bloomingdale. DJ Ricky

debuut op het strand.

Zijn

True House

wordt gekenmerkt dooreen bijzondere sound

en sou (.Verder staan

o.a.

Dan iel Bovie& RoyRox,

i

{

i

zijn wij

wereldkampi-

we het achterin

maar droog houden.
Niks

meer

is

belangrijk,

vanaf n juni wordt

geregeerd
Voetbal.

Ik

dit land

door Koning
verheug

me op

I

de avondjes voetbal kijken

samen met mijn buurman.

Crown op het programma.
Tijd:

Bommel zorgen voorde

nodige poweren voor je het

weet

oen. Zolang

Roog en de beste vocalist van de lage landen Mitch

ntree:€ 12,50.

Persie, Van der Vaart,
Robben en Sneijder bulkt

DJ

beide strandtenten kan je tevens
i

vol pass

met

Van

bij

Caps,StevieWonda en Miss Meiera.
is

elftal

van de kwaliteit. De Jong en

lekker genieten van sa Isa. Tijd: van af 16.00 uur.

Music

bezorgen. Een

de tientallen artiesten en gratis

entree.Bruxellesen Mango's bieden voor ieder wat wils:

-True House Music

Ook voor luxe producten kun je terecht op aanbiedingenOf je nu op zoek bent naar een Wake-up light, rnp;jsites.

nl,

wij

was

lekker een

bij

14.00 tot 00.00 uur.

15. Tijd:

i

Amsterdam of zelfs Haarlem, neem dan eens een kijkjeop mycitydeals.nl.
hou een prijs in gedachten die je uit wilt geven, waag een
gokje en geniet va n je goedkope aankoop: dat is weer eens
wat anders dan de kat in de zak!

maar op, al les

WK

lezers.

land
i

i

den op aan bied in gen per stad. Als je dus een leuke aan bieding zoekt

het

aan beste

vakantieveil in gen.nl zijn er

de lekkere relaxte

spelers, IPhones,

blijft

net ff te lang hangen.

komt een

kent dat de spanning

6 (deur: €8).

23.00 tot 05.00 uur.

Zaterdag 29 mei:
Amazing Kings bij Beachclub Vroeger met

kan je bijvoorbeeld via www.vakantieveilingeri.nl bieden op bepaalde arrangementen.
in

Liem. Entree:

Er

ven dat het eindelijk weer

logelijkheder

Een nachtje

Tom

Jasper Wolff en

;

altijd

house en techno house.

kiezen

de hort op te gaan. Helaas
"

heeft altijd inspi-

rerende verhalen en

Vrijdag 28 mei:

Gevulde koek

16.00 tot 00.00 uur.
.

j

een kop
leven

is

er

koffie

bij

en

en het

te mooi.

o>

^
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Bomenplantlijst 2009-201
De gemeente Zandvoort heeft het afgelopen plantseizoen 145 nieuwe bomen geplant. De meeste nieuwe bomen hebben een stamomtrek van 18/20 cm.

gemeentelijke

Er zijn 35

gegaan door de iepziekte. Deze bomen

zijn niet

bomen dood gegaan door droogte en

er zijn 52

iepen dood

renovatie en nieuwe aanleg van groenvoorzieningen.

burgers kunnen

dode boom, zonder gele stip, geeft dit dan
door aan de meldlijn (023-57 40200). De boom komt dan
op de werkzaamhedenlijst te staan voor een volgend
plantseizoen. Vanwege reconstructie van de weg of andere werkzaamheden worden niet alle verwijderde bomen

dan kunt

mee

u

bomen gaan

helpen door water te geven. Vooral jonge

beter groeien als ze extra water krijgen.

het groen adopteren doortijdens bet groeiseizoen

U kunt

bij

aan-

houdende droogte water te geven en vernielingen doorte
we samen het dorp groen.

geven aan de meldlijn. Zo maken

direct vervangen.

Heeft u een

u voor

de deur staan,

Werkzaamhedenlijst voor het najaar
Er wordt een najaarsplanning gemaakt voor

zijn.

is bij

oorzaak kan

ongeveer 1000 bomen onderzocht wat de
van groei problemen. Voor de bomen met

zijn

groei achterstand

(1/3 deel)

is

een voorstel gemaakt voor

verbetering van groeiplaats. De kosten hiervoor

zijn

aan-

minder nieuwe bomen worden
bomenbudget ook besteed worden aan
groeiplaatsverbetering van bestaande bomen.

Daarom

geplant en
herstel,

Daarna worden de werkzaamheden geprio-

riteerd en in het najaar uitgevoerd.

Vorig jaar

zienlijk.

boom van de gemeente bij

Ook

de loop van hetjaarwensen doorgeven.

wenselijkheid voor de omgeving en de kosten die bier mee

gemoeid
Ziet u nu een

in

Deze wensen worden beoordeeld door de gemeente op de

allemaal vervangen.

zullen er

zal het

Bomenplantlijst 2009-1010
Hierondervindt

de bomenplantlijst 2009-2010. Hierin

u

kunt u zien welke bomen zijn vervangen
nieuwe bomen er zijn gepland (N):

(B)

en welke

Keesomstraat volkstuin
B

Vondellaan

4 esdoorn Acer pseudoplatanus

'Leopoldii'

B

B 4 linde

Tilia

Nicolaas Beetslaan

cordata Ranch o' -de vereniging heeft hand
'

B

ï

Ca

sier peer Pyrus

lier ia

na Cantecleert.o. no 56

nog2b en no g2c

N2X2platanen Platanus acerifolia planten bij deparkeert.o. no205en no 241,
B
iep Ulmus resistenta New Horizon op Hoek

bomen

1

Flemingstraat
Bi iep

Ulmus

Oercus

New Horizon Hoek Reinwardstraat

N

2 zilverlinde

Speijkweg nog,

Tilia

in

N

tomentosa

'5eleste'

-

achter Van

-

midden bomen waren oud

esdoorn Acer pseudoplatanus "Leopodii'

-

hoek

New

Horizon (plataan)

-

hoek

m pest re -voor no 28 hoek Dacostast raat
-

hoek Flemingstraat

Ulmus

-t.o.

non

in

het plant-

seringenboom Syringa vulgare-voor no 7

in

het plant-

i

hoek

Dr.

Sm itst raat, ivm

droogte en zoutschade.

meelbes Sorbus intermedia -vervangen voor no

moseik Ouercus

iep

Bi sier peer PyrusCalleriana Cantecleer-in de bocht achter

Ten Kate plantsoen
zijn

verdroogd

resistenta

bij

'New horizon"- na de bouwvan

watertoren ivm zoutschade. Vervangen

Bi zuil eik Ouercus robur Fastigiata -in het grote grasveld.

Ulmus

-

naast lichtmast 75 en 85,

resistenta New Horizon - ipv 4 platanen
de duinen, verdroogd ivm damhertenvraat, 2X

Ulmus
in

Zeestraat

-

5

iepen zijn ver-

Sportvelden Duintjesveld

B

no 9

verdroogd. Bentveld
B io iep

seringen boom Syringa vulgare-voor

cerris

resistenta

-

herplant plicht van io

bomen

'New horizon"- hoekVondelstaat

N io sierappel Malus Golden hornet
graafplaats,

Hofdijkstraat

Van Lennepweg 95

B;jelsAlnusSpaethii-ipv4 platanen die

iep

B iep

B 2 plataan Platanus acerifolia

plataan vervangen

Hilbertspad
populier Populus canescens

B2

Westerparkstraat

geplant

Tollensstraat

Helmerstraat

i

ï

ipv platanen,

Be.itve d

ksezeeden Pinus nigra nigra-in het plantsoen,

Mezgerstraat

B 10

Zeestraat, vervangen ivm zoutschade

N

rij

Nassauplein
B

resistenta

oosten

Reamurstraat
N 5 zuilvormige prunus Prunus Umineko
dwenen door de iepziekte

53

Haltestraat

Ulmus

3

-

in de bestrating
Westhoff Glorie - dood, schuin

Zandvoortselaan
no3&a

cordata Szeleste- ipv kastanjes voor

Tilia

Vervangen door populierstruiken

C.A.Gerkestraat

Bi esdoorn Acer ca

linden

soenplaatsen

Dr.

tomentosa Brabant
horizon" -18-20 iep

P.E.N, huisje

door Elaeagus struiken

B populier-

Bi eik Ouerqus robur-ipvde populiernaast no

•

ivm iepziekte - voor no 15

geboet, er staan voldoende

verzoek bewoner

N

Haarlemmerstraat

2 iep

in

soenplaatsen, verzoek bewonerscommissie Linnaeusstraat
pa keer plaats ipv populier dood

Lijsterstraat

B

New Horizon

Linaeusstraat

door droogte en zoutschade

•

3

N3

B 9 pluimes Fraxinus ornus

De Favauge plein
Bi boom Bol Elaeanus-op

3

2

Tilia

Ulmus'New

es Fraxinus excelsior

voorhuis

de druppels P-plaats

Farenheitstraat

N

B

i

de snackbar

resistenta

Kromboomsveld

en zakken scheef

Dr.

Ulmus

Plataan voor no 81 wordt niet

en 22 vervangen

cerris

Jan Evertsen straat
•

Bi iep

Grote Krocht
resistenta

Duintjesveldweg sportpark
B 10 eik

B

B 2 els Alnus spaethii ipv kastanje bloed ingsziekte -voor

Celsiusstraat

Bi iep

voor

Kostverlorenstraat

terreintjes

4 zilverlinde

verd roogd. Voor Center Pa rcs

B4populier'Polulusalba 'Nivea'
en spandiensten verricht

-

parkeerplaats be-

boomfeestdagdag

N 6 kornoelje Cornus mas -idem
N 8 esdoorn Acer pseudoplatanus"Leopoldii"- idem
N 4sierpeer Pyrus Calleriana Cantecleer- idem
N 3 zilverlindes Tilia tomentosa Brabant - in de nieuwe
klinkers op de begraafplaats

N 9

iep

Ulmus

resistenta

'New Horizon' -verzoek bewoners

nummer

Zandvoortse Courant

f
V^

seniorenpagina

^p

Heeft u tips? Mail dan naar senioren@zandvoortsecourant.nl

Onderscheiding voor Ben

Kemmer

Op maandag
koffie en vers

gebakken koek

zoek te gaan

bij

heeft de

ANBO afdeling Zand-

vooi-t tijdens

de Algemene Ledenvergadering afscheid geno-

men van hun

bestuurslid Ben

Ook memoreerde

adres.

u uit

om vanaf 10.30 uur op be-

van Steunpunt

OOK

ANBO uitgereikt.

kunt maken met andere gasten.

dens de

spreken er af

om

in

verband met de

moment

maakte Huberts

niet lukte,

14 jaar lang als

Hij

van

zijn tijd

ANBO

was de man,
maand,

gesteund door trouwe
willigers,

zorgde dat

uiterst

Noord-Holland worden heer-

hulp van chef-kok

lijkheden gebakken door de

Janzen deze bakactiviteit tot

bewoners van Nieuw Unicum

een succes te maken.

ochtend de

De

voor 2 kopjes koffie of theeën

alle

verdere daa

behorende ingrediënten

ma-

de

bijna

800

leden

in

bij

de bus

vielen. Alle wijzigingen

in

het

Wandelend adresboek
Huberts herinnerde er
zijn

toespraak aan, dat

Kemmer door

vroegere

zijn

nieuwe

beroep van postbode een
wandelend adresboek is. Je

leden moesten elke

maand

hoefde maar een

ledenbestand, zoals verhui-

doorgevoerd

om gezond

en het RIBW en

bij

de Koffie-

ln

geserveerd aan de gasten.

In

de keuken

men dan ook

is

om met
Menno

noemen

en

hij

naam

te

noemt het

kom om op de

maandagochtend van 10.30

komen
is

tijdens deze kennismakingskoffie en traktatie

Daarna betaalt

gratis!

iservoortaan elke

Koffie-ln

koffiete

deze ochtend. Natuurlijk

u

€

1

de verse traktatie.

heidsredenen afscheid moei

termijn
in

zingen, overlijden en

zorgvuldig

die

11.00

Unicum. U bent van hartewel-

gemotiveerd

niet be-

Expositie Krasse Kunst in
Krasse ouderen die hun creativiteit op doek hebben vastge-

hun werken tijdens de expositie van

legd, presenteren
se Kunst' in de

Bodaan. De expositie

is

tot en

met

'Kras-

21 juni te

schikbaarvooreen nieuwe

vrij-

alle

gazines en nieuwsbrieven

Om

Aan de hand van het thema

zet. Hij stelt zich

Ook

zijn ei-

wethou-

is

zen van blikken erwtensoep,

manierverzorgd.

werden door hem op

mei

31

der Gert Toon en aanwezig als

uur speelt de band van Nieuw

gen gezellige ongedwongen

die dat allemaal opving.

te

bekenden
ieuwe ken-

speciale gastheer.

nemen, kreeg een welge
meend warm applaus en zijn
vrouw, die altijd aanwezig
was en hem altijd steunde,
werd in de bloemetjes ge-

allefeest-en bingomiddagen

n

nissen te maken. Tijdens de

opening op

de

die

Kemmer,

hij

om oude

ontmoeten of

het

maar ook met vragen
snertmiddag dan
wel inhield. Het werd een
snertmiddag met bingoprij

bij

heeft ingezet voor de

de plek

bij
is

leden,

en het werd nog gezellig ook.

die jaarinjaaruit elke

Voor senioren

wat

worstenen

worden en als er bezorgers
uitvielen, was Kemmer het,

even

kletsen.

te

daar een 'snertmiddag' van,

Zandvoort.

tij-

Buurvrouwen

ren

tot grote hilariteit van

omdat

om

koffie ervaringen uit

te wisselen.

inkopen daarvoor. Toen dat

vrijwilliger veel

Ook moeders van peuters

worden uitgenodigd

hij

weken van te voop de hoogte worden

op een gegeven

eerbetoon werd door het

en zorgt ervoor

beslist 3

gebracht

bestuur unaniem gesteund

u

de voordeur, neemt

bij

uw mantel aan

dat u een leuke plek aan een
tafel treft waarbij u kennis

hij

een bingomiddag wilde

Dit

gastvrouw of gastheer heet

welkom
Zandvoort.

het Pluspuntgebouw aan de Flemingstraat.

het plannen van

Bij

27 mei 2010

tot 12.00 uur. Een vrijwillige

hierbij

door oud -voorzitter Take Huberts het Lidmaatschap van Verdienste van de

Koffie-ln

van

aan de punctualiteit van

hem.

Kemmer. Kemmer kreeg

de

heerlijke geur

Een gratis kennismaking met een nieuwe wekelijkse activiteit, in

Op dinsdag 18 mei jongstleden

mei aanstaande nodigt de

31

21

van start

Koffie-ln

li

het Zandvoortse

in

ANBO-bestuur.

ANBO
blijft

van de

bezichtigen,

en

op maandag t/m vrijdag van 9.00

tot 16.30 uur

het weekend van 9.00 tot 12.00 uur.

in

zeker,

mentvoor hem
eervolle

is

niet."

Maar

de mens dan

meer

denkt. Zelfs de afde-

in

werd

er

betrokken. De resultaten
er beslist zijn. Vooral

de vrolijke kleuren sprin-

gen er

Zo schilderde de

uit.

heer Jaap van der Putten,

noodzakelijk.
is

helemaal

ik

men

ling psychogeriatrie

mogen

maar een
op dit mo-

oorkonde

kan

bij

en zijdelings actief
hij

stapje minder

De

Lid

Bodaan

begin werd er gezegd: "Dat

er zit

hem

bomenman', een prach-

'de

van ganser harte gegund.

boom

tige

en wilde mw.

Haverschmidt-Tin holt graag

Klassiek kamermuziekconcert
in

A.G. Bodaan

de

madonna

dit

is

schilderen en

goed gelukt.

samen
werd de expositie dinsdag geopend met dank

Tijdens een gezellig
zijn

Op zaterdag

12 juni

vindt

in

Stichting A.C.

Bodaan

veld een klassiek kamermuziekconcert plaats, dat

samenwerking met

Stichting

Muziek

georganiseerd. Het concert begint

Het ensemble Beeldend
Barok, bestaande uit

Mimi

Mitchell op barokviool en

om

In

in

in

Bent-

nauwe

Huis (SMIH) wordt

matisch muziek' levend voor

hun publiek met korte toe-

aan een

keuze

Edelen en Mitchell

zijn

twee

uit

toire uit

het

immense

reper-

de barokke periode.

overte brengen op

Deege en Ria Winter
met hulp van onze be-

Ineke

en één heer mee. Vier keer

zijn,

per

of oud

is,

kende Zandvoortse kunste-

derd worden. Als materiaal

het plezier straalt ervan

in

werd gebruik gemaakt van

wordt gewerkt aan een

2009 gestart met het op-

aquarel en verf op zijdedoek

volg.

zetten van een workshop

en papier.

nieuwsgierig waar of hun

van de muziek

zelf.

hebben een duogevormd
De 5MIH-concerten worden

schilderen voor bewoners

mede mogelijk gemaakt

van de Bod aan.

programma brengen
met werken van Telemann

en treden met veel succes

teland op. Kenmerkend voor

door ZorgContact, Fonds

belangstelling voor, dat be-

Franse Baraken Amerikaanse

hun programma's

is

Sluyterman van Loo.Stichting

sloten

leuke verhaal'.

maken

RCOAK.SNS REAAL fonds

voort te zetten.

zonder pauze,

men jong

nares IViarianne Rebel,

tijd

en Bach en stukken uit de

uur,

niet uit of

Het duo speelt op (kopieën

Nederland hebben ontmoet.

duurt één

alle deel-

nemers. Het maakt voor haar

van) instrumenten uit de

in

Zij

programma

kon er geschil-

Amerikaanse oude muziek-

cimbel, zal een gevarieerd
klassiek

maand

specialisten, die elkaar

Christina Edelen op klave-

volksmuziek. Het

enthousiaste

altijd

Marianne, die dat ook wist

spraakjes en sprankelende

voorbeelden. Ze maken een
14.30 uur.

in

Nederland en hun geboor-

Zij

'het

een thema zoals 'program-

particuliere donateurs.

en

den

werd

dit keer

was zo veel

Er

om

dat
In

dit jaar

totaal de-

ruim 20 dames

werk
Het doel

is

vooral

om

de

geest te activeren, moto-

vermogen te verbetemaar ook verborgen ta-

rust

hing,

de Bodaan

het

maar gingen

eens langs

Bentveld.

in

ren,

In

ver-

eerst

nog even op de foto. Kom ge-

risch

lenten te ontplooien.

af. Er

De bewoners waren wel

rijen

te

In

bij

de Bodaan

de gangen van

zijn alle schilde-

bewonderen.

JZ>

Gemeente Zandvoort
Postbus

Gemeen telijke publicatie week

21

-

2040 AA Zanduc

2,

2010

geplaatst, dient

Vergadering college

De

van de collegevergadering van week 20 en

besluitenlijst

de verdere

week 20 door het

in

week 21

zijn in

De

vastgesteld.

college

genomen

besluiten

besluitenlijst s in te zien

bij

de

Centrale Balie en op de website.

Verbijfsontzeggingen conform

APV 2010

uit

de sectoren A,

B,

C, Cl

waarin eventueel verblhfsontzeggingen conform artikel

D,

Algemene

plaatselijke verordening

Zandvoort 2010 (Apv)

De televisieschermen dienen

e.

Op

het terras

college van B

d.d. 25

Raadvergadering

WK201O:

is

dus niet mogelijk;

De omwonenden dienen

te

1.

in

1,

wijst het college,

in

de situaties

en onder de voorwaarden zoals aangege-

ven middels het burgemeestersbesluit met documentnum-

mer 2010-05-1386, alle wedstrijden van het Nederlands

elftal

(groepsfase en verder) alsmede alle wedstrijden van andere

worden

derland hierin

om

partij

3e en 4e plek/finale, ongeacht of Netijdens het WK-voetbal 2010 aan als

is)

collectieve festiviteit. Dit betekent

conform

artikel 4:2

6 dat

lid

het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door de inrichting,

meer bedraagt dan

niet

75 dB(A),

gemeten op de

geluidsgevoelige gebouwen. Conform artikel 4:2

geluidswaarde bedoeld

muziek en

in

het zesde

10 dB(A) toeslag

vanwege

lid

lid

gevel van
7

Apv

is

de

overleg

in

met de

politie extra

Deze aanwijzing

inclusief onverste rkte

als collectieve festiviteit geldt enkel in

de

Rondom de groepswedstrijden waar

het Nederlands

elftal

-

Benoeming leden Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Ken-

-

Sluiting

Mandateringen Wet BAG
het kader van de

Wet BAG

zijn

verschillende bevoegdheden

heid Vergunningverlening

lig

en Handhavingen Gemeentebelastingen Kenemmer land

teneinde tot een

efficiënte registratie

Zuid,

van gebouwen en adres-

sen te komen. Het afdelingshoofd Publieke Dienstverlening
heeft daarbij zijn

bevoegdheden ondergemandateerd aan

functlefnummer)PD20ii.

afgesloten voor verkeer

het Nederland
uiterlijk

elftal,

rondom

in

Zandvoort akkoord

alle

vanaf een half uur voor de wedstrijd tot

een halfuur na de wedstrijd

Middels besluit 2010/05/001386 heeft de burgemeester van

Het

is

toegestaan

om

televisieschermen op de vergunde

Verlenging termijn aanvragen vervangende stempas

is

o |u"i

2010 te houden verkiezing van de leden van de

De

regeling geldt a

8 juni 2010 tot 16.00

uut Nadere inlichtingen worden

door Bureau verkiezingen, Swaluestraat

Op eikterras, waare

zijn

19.30 uur

tijdens de vergadering ook exemplaren

k

is

lie

en

zijn

bij

ZFM

de Centrale Ba-

tevens tegen betaling algemeen beschikbaar. De

raadvergadering wordt vanaf 20.00 uur
door

(kabel

FM

104.5, ether

FM

live

uitgezonden

106,9) en °P internet via

de gemeentelijke website.

verstrekt

Geen commisievergadering Projecten en Thema's op

2.

2 juni

Verkiezing

Tweede Kamer 2010 - Adressen stemlokalen

De burgemeester van Zandvoort maakt bekend, dat voor de

De Commissie Projecten en Thema's vergadert

niet

opwoens-

dag2juni.

van de leden van de Tweede Kamer der Staten-

een stembureau

is

in

onderstaande

lokaliteiten

Ingekomen vergunningenaanvragen

gevestigd.

Aanduiding stembureau

Adres stembureau

ZANDVOORTS MUSEUM

Swaluestraat

STRANDHOTELSUNPARKS

Trom pst ra at

Zandvoort:
-

Kerkstraat 19, vernieuwen van de voor pui en van de ramen,

1

ingekomen

Let op.

ORANJE NASSAUSCHOOL

Lijsterstraat

1

ligt bij

VOORMALIG VVV KANTOOR

ingang Schoolplein

RODEKRUISGEBOUW

NicolaasBeetslaani4

"DE SCHOOL"

Ingang Emrnaweg 22

STICHTING PLUSPUNT

1

mei 2010, 20io-i24Lv

De hierboven genoemde aangevraagde vergunning
decentrale Bal ie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens

openi-gsti den Deze publicatie betekent niet dat u
wijze over deze aangevraagde

uw ziens-

bouwplannen kenbaar kunt

maken. Slechts indien voor deze bouwplannen

vrijstelling

van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden
Flemingstraat 55

verleend, kan tegen ons

voornemen daartoe een zienswijze

kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen

ZANDVOORT

van vijstelling wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publica-

Herman Heijermansweg73
tie

NIEUW-UNICUM
STICHTING

erdï'e b.,itens::!"sn"en vvü-dei

17

2

ZANDVOORT

ZORGCENTRUM
f hore

tatievergunning;
b.

het voor kiezers mcgeli

om een vervangende stempas aan te vragen uiterlijk dinsdag,

voldaan aan de hieronder genoemde

voorwaarden:
a.

agenda

liggen tijdens openingstijden ter inzage

De burgemeester van Zandvoort maakt bekend, dat voor de op

woensdag

Tweede Kamer derStaten-Generaal

(VOORHEEN DE GEREF KERK)
ter-

rassen te plaatsen tijdens de voetbalwedstrijden van het WKvoetbal 2010, mits er

om

U vindt de meest recente agenda op de website. Van de de-

beschikbaar. Agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten

wedstrijden van

Zandvoort het volgende besloten:
1.

20.00 uur inde raadzaal. Deentree

open. De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen.

Bouw-, sloop- en reclameaanvragen

indien na Koninklijke Horeca Neder-

land ook de ondernemersverenigingen

om

De vergadering begint

vindt u aan het Raadhuisplein. De deuren gaan

finitieve

aan meedoet, gelden de reguliere geluidsnormen.

Verkeer:

zijn,

n mei 2010

HarnerstukVerordening Wet Inburgering

Nota "Volle kracht vooruit"

Generaal opwoensdaggjuni20io

De Haltestraat wordt,

agenda

-Vaststellen notulen

Meerjarenontw kke ingsLVM-amrna 2010-2014

na de wedstrijd.
2.

Op de agenda

juni

Ingekomen stukken en mededelingen

-

vei kiezing

niet

-

-

perioden van een half uur voor de wedstrijd tot een half uur

3.

i

-Loting

-

!":C,

i

muziekcorrectie. Tevens

wordt de bedrijfsduurcorrectie buiten beschouwing gelaten.

u

2.

De gemeenteraad vergadert dinsdag

-Vaststellen

Voor risicogebieden kunnen

landen na de groepfase {achtste finales/kwartfinales/halve
finales/wedstrijd

uur.

maatregelen worden getroffen, zoals een verbod op glaswerk

In

artikel 4:2 lid

lichame-

een van de stem-

stemmen moet

en extra beveil :;,

ning, Ontwikkeling en Beheer, Vei

Conform

zoals beschreven

in

gaat

-Opening

worden geïnformeerd over de

activiteiten en er dient gestreefd te

gemandateerd aan de afdelingshoofden Publieke DienstverleGeluid:

u

buitentaps of mobiele taps, een beroep op artikel 35 Drank- en

Horecawet

mei 2010 heeft het

W het volgende besloten ten aanzien van het

&

bepalen

zelf

stemmen.

gen, Swaluestraat

naar wederzijds begrip;

2010/05/001393

u niet

worden mee-

niet kan

"''iet

geopend van 07.30 uur tot 21.00

mag

Nadere inlichtingen worden verstrekt door Bureau verkiezin-

weg

terras,

z jn

ook een niet langer van vijfjaar verlopen

identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren

mag

zijn;

uw stempas

met televisieschermen mag geen verkoop

g.

WK 2010

toegankelijk voo' kiezers

zijn

beperkingen en

op het

de gemeente (www.zandvoort.nl).

besluit

stembureaus

naast

gericht te zijn

Daarnaast wor;t ds ze kasri gepubliceerd op de website van

s

Ie

bureaus de stem uitte brengen. Als

gekeken;

voorgenomen

Midde

1

bin-

van alcoholische dranken plaatsvinden bijvoorbeeld middels

f.

Besluiten

niet eerder begnne-"

moeten eindigen

nen een half uur na het einde van de wedstrijd. Buiten deze

opgelegd kunnen worden. Het besluit en de kaart waarop de
het raadhuis.

4

lijke

half uur voor de wedstrijd en

sectoren staan getekend liggen ter inzage

in

zijn

terras;

De uitzendingen op het terras mogen

dan een

zodanig dat vanaf de openbare

burgemeester van Zandvoort

het gebied aangewezen, bestaande

en

persoon verantwoordelijk te

ledere kiesgerechtigde

c.

perioden dient het toestel uitgeschakeld te

Middels een besluit met kenmerk 2010/04/001303 en zaak-

2:78

1

van het

d.

nummer Z2009-006714 heeft de

minimaal

voor het ordelijk verloop op het terras en de directe omgeving

A.G.

STATION NS

BODAAN

Zandvoortselaan 165

Bramenlaan

2

Stationsplein

betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen.

Mocht de vergunning
dit

of vrijstelling

worden verleend dan

zal

worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebben-

den bezwaar indienen.

|«J3 Gemeente Zandvoort
Verzoek

om

ontheffing bestemmingsplan

kenbaai naken

schriftelijk

Zandvoort. Postbus

,

bij

het college van de gei

ge:."

2040 AA Zandvoort.

Het college van Burgemeesteren Wethouders

om met

toepassing van

artikel 3.6

van de

voornemens

is

Wet

-

plaatsen van een

te Zandvoort

dakopbouw op

het:

het perceel Grote Krocht 25

(bouwaanvraagnummer: 2009-062

Kapvergunningen verleend
Kostverlo ren straat
zijn

met hun
Het college van Burgemeesteren Wethouders

om met

toepassing van

artikel 3.23

voornemens

is

van de Wet ruimtelijke

-

p

satser van een E-ticketgebouw op het perceel Vondel laan

60

te

Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 2009-079

Het college van Burgemeester en Wethouders
toepassing van

artikel 3.23

voornemens

is

van de Wet ruimtelijke

ordening on:he~"i-g en bouwvergunning te verlenen voor het'
-

betreft

7,

één esdoorn + één kastanjeboom, de

van slechte kwaliteit en veroorzaken problemen

wortels, staan op de erfgrens, zaaknr:20io-ii75

uw

is

brief

dit

de publicatiedatum. U

en Wethouders, Postbus

2,

het

die in een eerder stadium zienswijzen

hebben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande
ten

in

beroep gaan

bij

beslui-

de rechtbank te Haarlem, afdeling

Bestuursrecht, Postbus 1621 2003

uw

richt

de rechter-

2040 AA Zandvoort. Het bezwaar

schorstin beginsel niet de werking van het besluit waartegen
is

gericht.

In

geval van spoed kunt u een verzoek

voolopige voorziening indienen

Belanghebbenden

in

aan het college van Burgemeester

bij

om

een

de voorzie- nge- rechter

van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus
1621

2003 BR Haarlem. Een

te gaan van

een afschi

ift

dergelijk verzoek dient vergezeld

vaii he:

bezwaa'schr

f:

BR Haarlem. Het indienen

van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een

Rv).

ONTHEFFING artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening

om met

datum van bekend-

de verzenddatum van de vergunning. Indien het

bovenhoek van

ONTHEFFING artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening

ordening ontheffing en bouwvergunning te verlenen voor het:

is

bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar"

bomen

Rv).

ee- term jn van zei weken na bekendmaking een

re^ide

making

geen vergunning

Verzonden besluiten

ruimtelijke or-

dening ontheffing en bouwvergunning te verlenen voor

1.1

ger'otivee'd bezwaarschrift mdie-en De

ONTHEFFING artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening

vergroten van de woning op het perceel Vinkenstraat g te

schorsende werking wordt pas bereikt nadat de president van

Centraal telefoonnummer

de rechtbank dat ineen voorlopige voorzien i-g heeft bepaald

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 oo,

In

geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek

pige vooi zien ing indienen

bij

voorlo-

Bel

wordt

maandag

t/m donderdag 8.30 -17.00 uuren vrijdag 8.30-16.00

Melding ofklacht?

Voor het indienen vaneen verzoek

Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 2010-0 57RV).

om

uur.

de president van de rechtbank te

Haarlem. Een dergel ijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan
van een kopie van het beroepschrift.

om voorlopige voorzien ing

griffierecht geheven.

met de Centrale

Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de

website het digitale formulier

in

óf stuur een brief naar de

klachtencoördinator.

Voormelde bouwaanvragen met conceptbesluiten liggen

met ingang van
bij

weken

28 mei 2010 gedurende 6

ter inzage

de Centrale Balie van het gemeentehuis tijdens de ope-

ningstijden.

Gedurende de termijn van de terinzageligging kan een
iiftel jk

;::l"i

maken

bij

2,

van

uw

brief "zienswijze" te

in

de rechter bovenhoek

vermelden.

Openingstijden Centrale Balie

Zandvoort:
-

Zandvoortselaan 9 en 9a, gedeeltelijk veranderen van de

-

Witte Veld

ieder

haar/zi|n zie-sw jze omtrent de aanvraag kenbaar

het college van Burgemeesteren Wethouders, Post-

2040 AA Zandvoort. U dient

bus

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen

oLv

vTid-ri
11,

uitbreiden van de woning, verzonden 18 mei

20io.20io-n8Lv

-Witte Veld

9,

uitbreiden van de woning, verzonden

18

Zandvoortselaan297te Bentveld,
de

zij

-en achtertuin,

met

5

dennen

iv.m renovatie van

herplantplicht, zaaknr: 2010-2782.

-

16.00

uur

08.30

-

20.00

uur

08.30

-

12.30

uur

algemene begraaf-

ve 'zonden 19 mei 2010, 2010-116LV

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de
Tollensstraat zijn

plaats gelegen langs het fietspad, ioo stuks

populieren, esdoorns en iepen. De

bomen

bomen, dennen,
gemerkt.

zijn

Er

Amsterdamse Waterleidingduinen, het vervangen van een

hekwerk, verzonden 19 mei 2010, 20io-io4l_v
-

Thorbeckestraat

32,

van stalen balken, verzonden 20 mei 2010, 2010-080L.V

zerne, zaaknr:20io-3282.

-Tol lensstraat 67. het

vernieuwen vaneen hekwerk, verzonden

8 4 Rv
met

in

de

zi

tuin, overlast,

herplantplicht, zaaknr: 2010-2629

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunningen
liggen

bij

de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien

tijdens openingstijden.

Belanghebbenden kunnen binnen

een termijn van zes weken na publicatie hun zienswijzen

-

<;

open tussen 08.00

-

18.00 uur.

Collegelid spreken?

Hobbemastraat

5,

maken meteen

collegelid doet u via het centrale

telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar

het plaatsen, veranderen en vergroten

wordt ruimte gemaakt voor de aanleg van de brandweerka-

"reu bst raat 2a te Za"d voort, éé-" conifee-

dageh

Amsterdamse Waterleidingduinen tussen de ingang De

Oase en de Zandvoo'iselaan, het vervangen vaneen hekwerk,

-

e.d.

Openingstijden begraafplaats

Een afspraak
To lensstraat, zuid -oostelijk deel van de

maar voor een

mei

-Thorbeckestraat 3-4, plaatsen vaneen dakkapel aan de voorlijd e,

-

Donderdag:

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u

beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen

2010.2010-119LV

Aanvraag kapvergunningen

Maandag t/m woensdag: 08.30
Vrijdag:

het

bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur.

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
de Centrale Balie ter inzage U kunt ze

Belanghebbenden kunnen

id

is

werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch

Op zoek naar werk

bij

lege

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen

het optrekken van de achte

maken vaneen aan bouw, verzonden 20 mei 2010, 2009-241RV

besluiten liggen

cc-

Vragen over een bouwplan?

Bezwaarschriften

inzien tijdens openingstijden.

u het

een vakafdeling

verwezen wordt.

of aanbieden van vacature?

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van

www.werkeninzandvoort.com.
Voor het vinden of aanbieden van banen

in

Zandvoort.

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand

en zee, maar vooral dicht

bij

mensen

H%E0nen

Wekelijks
op internef?2p*
surf naar www.zandvoortsecourant.nl
JS>

AUTOSPORT

SPORT KORT

Verheul doet goede zaken

Schoolhandbal

HTC Dutch GT4

in

Op zaterdag

5

juni organiseert

De Zandvoortse Sport

Combinatie (ZSC) op Sportpark Duintjesveld voordele keer

was de coureur

Jan-Joris Verheul

Championship

deed tijdens de

die de beste zaken

Aston Martin

in zijn

Profil e

de stand tot

vier

punten

staat op van der Sloot.

meisjesteam van de Zandvoortse basisscholen. De eerste wed-

naderen.

Grote verrassing was Zand-

op

za-

voorter Dennis van de Laar.

de Formido Swift Cup

Bij

behaalde

op maandag.

eerste

zijn

hij

overwinning. De vreugde
was van korte duur, want in
de tweede race kreeg onze
jonge plaatsgenoot behoor-

wat tikken waardoor

lijk

hij

de wagen voortijdig aan de
kant moest zetten. Niels
Kool schreef de
wedstrijd op

zijn

tweede
naam en

wagen

Diesel

zege

de lange race op za-

en Dennis de Groot

de Renault ClioCup.

van het kampioenschap.

genoeg over op

precies

nummer twee

de

Hij

na afloop. De zege

in

start

Henny Zumbrink.

omdat

zijn 'drive

niet

hij

Hij

kreeg

weekend zag

de tweede

zich

van het

houden maar stuurde

was

Ik

de

race. Bij

wist

ik

was de

in.

Bleekemolen: "Ik

len

bezig

al

toen

hij zijn

stuurde terwijl

ik

dat

een goede start

ook dat

ik

zeventig

nen had", aldus Duits na
loop.

af-

De tweede plaats ging

beide gevallen naar één

Koninklijke
Sheila

uit het team
Landmacht:

Verschuur

in

de eerste

en titelverdedigster Sandra

van der Sloot

in

de tweede

race,

van hetseizoen de leiding

is

het nu

in

punten achter-

Bij

Open Golf Zandvoort was het donderdag 20 mei een drukte
jaarlijkse sportdag.

Open Golf Zandvoort, hebben de kinderen

kampioen

zien.

Damon

bij

de formule

Hill.Josh,

uitbrander.

In

duwde

hij

race

1

een fikse

de eerste
de

Brit

Jack

Swinkels van de baan. Die

werd

race

later

tij-

Onder begeleiding van enthousi-

aste vrijwilligers van Golf club Sonde Hand en professionals van

de zoon van oud wereld-

De ene

De kinderen
huis heeft.

bal vloog

al

hun talenten

laten

nog rnooierdoorde lucht dan de andere.

lieten zien

dat Zandvoort enorm veel golftalent

Wie weet komt de volgende golfkampioen wel

in

uit

Zandvoort? Afgelopen woensdag kregen de scholieren ook nog
een gratis golf cl in ie aangeboden door Open Golf Zandvoort.

gewonnen

door Scott Pye. Uiteindelijk

Bluys International

mocht Hill toch het erepodium op, omdat hij tweede
werd achter de onfortuinrijder

lijke

van de eerste

tie in

drie

prijs uit reiking is

minuten. De wedstrijden

Scholensportdag

dens de

de Formule Ford kreeg

verspeelde een eerste posi-

Spannend

Addie van der Ven, nog

race,

2x10

doorde leden van de hand balafdeling van ZSC.

van belang. Meer dan 600 kinderen waren aan het golfen

In

de winnaar van de tweede

race.

geleid

de

De wedstrijden worden op twee velden

uur.

gespeeld en duren telkens

worden

in

het kampioenschap overna-

de Renault Clio Cup omdat

maar

o. 00 uur, terwijl

Jeroen Dik

bijna

in

1

gevolgd door

met inhawagen in-

ik al

het gras reed." Door de pech

van Bastiaans kon Verheul

om

tweede raceweekeinde

ik

de tweede

om 15.45

al

zijnVolkswagen Golf 6 de

het

Die achtste

procent van de winst bin-

Porsche-rijder

rijder.

in

in

te

wist niet wat er gebeurde.

had gezien. Teambaas

zat.

startpositie

geven over het gedrag van
zijn

bij

betekende een eerste

van de dames

lijf

teamleiding tekst en uitleg

goed

sprintrace. Hij probeerde

verkeerd

through penalty'

bij

in

er

tijd,

de snel oprukkende Jeroen

Bleekemolen

(diskwalifica-

waarschijnlijk

DavyLemmens moest

teamgenoot

gaan na een ongeval

van Harkema

ging naar Corvette-rijder

dezwartevlag

zijn

de hoofdrace niet van

in

de

maandag

tijdens de hoofd race echter

tie)

en

Mathijs Harkema konden

Nicky

Catsburg", aldus Verheul

sprintrace op

aan de

gepland

beginnen

de

Morien en De Groot, die na

"Dit
blijft

de tussenstand

in

in

tweede

in

overwinning een bijzondere.
Bastiaans

leiding

Cup ging de

de Ven waren de racewinVooral voor Duits

Phil

strijden

Volkswagen Golf 5. Lange
tijd leek het damesduo Uljee
en Braams op de zege af te
koersen, maar het inzetten
van de safety car zorgde
ervoor dat de voorsprong
die Uljee had opgebouwd
niet kon worden geconsolideerd door Braams. Op
in

ik

in

terdag naar Ronald Morien

Marcel Duits en Addie van
naars

had wel vertrouwen dat
het goed kwam en ik hield

de Agros Suprème Toer-

maandag won

de tussenstand.

leidt in

"Het was zwaar maar

het traditionele schoolhandbaltoernooi voor jongens- en

Circuit

al

terdagmiddag succesvol was, herhaalde dat kunststukje
tijdens de hoofdrace

in

In

weekend op

Tyrecenter Pinksterraces afgelopen
Park Zandvoort. Verheul, die

de HTC Dutch GT4

in

race Pieter5chot horst.

Deze

de eerste race doorte

wijd de Mastersbocht aan
te snijden.

ZAALVOETBAL
Zaalvoetbaltoernooi weer van start
Barend Oosterom

Het grote zaalvoetbaltoernooi
het een lustrumjaar want het

in

is

de Korver Sporthal

is

weer van

start

nu voor de 40e keer georganiseerd en

gegaan. Dit jaar
is

is

een van de oud-

ste in zijn soort in Nederland, wellicht wel het oudste. 27 ploegen uit de hele regio

hadden

en

dit jaar

deze jubileumeditie aangemeld en

met de hoogste eer gaat

zij

zullen in zes

weken

tijd

uitmaken wie

er

geluisterd doortal rijke pro-

in

minente voetballers, zoals
Gerald Vanenburg, Simon
Tahamata, Ruud Gullit en

tientaljaren geleden plaats

moest maken voorwoningbouw.

alles

het toernooi op-

jaren

de

Peil

ikaan hal, die een

men

Nu gaat
op een grote hoop
afgestapt.

editie

is

winnaar geworden van de achttiende

van het Bluys International Golftoernooi.

O Iden burger Landen Hude

Hij bleef

Fred Paap enkele slagen voor. Als derde eindigde

van het ko-

gescheiden komen de

sterkere ploegen

De
dejaren 'Sovan devorige

poules

de banen van

'kaf

in

het

bovenste schema terecht.

strijken.

Marco van Basten. In die
werd er nog gespeeld

Een aantal jaar geleden
werden de diverse ploegen
nog naar sterkte ingedeeld
maar van de systeem is

In

eeuw werd

in

wordt het
ren'

zich voor

ingedeeld

van vier ploegen. Daarna

finales

worden in vier
De win-

klassen gespeeld.

naar van de Eredivisie wint
het toernooi. U kunt iedere

werkdag vanaf 19.30 uur
vier wedstrijden zien. De
toegang

is

gratis.

Moolen.Ceesd'Hont, die de laatste twee
wist te schrijven,

kwam

in

op

Noord-Duitsland

edities

Ab van der

op zijn naam

door een matige eerste dag niet

verder dan een zesde plaats. De longest drive-competitie,

genoemd naar Huub Emmen en die over vijf dagen werd
Mat hieu Emmen. Ab van der
Moolen was op de par 3-holes wat de nearys betreft het
meest secuur en pakte daar mee de Ma re van derMije-trofee.

verspeeld, werd een prooi voor

Bluys International Golf ontstond imgg^ in het bekende café
Bluys en maakte de eerste reis naar Frankrijk. Daarna heeft
degroepondermeer Port ugal,5chot land en Ierland bezocht.

nummer

Zandvoortse Courant

Bridge op

Tennissers terug in de Eredivisie

jubilerende
Het eerste gemengde zondagteam van Tennisclub Zandvoort (TCZ)

is

zonder de inhaalwedstrijd tegen De Metse-

laars te spelen

kampioen van de hoofdklasse geworden.

Hierdoor wint Zandvoort

re-

glementair met 8-0 de wedstrijd

en

kampioen van de

is

hoofdklassegeworden.Door

Op tweede

Pinksterdag zou die wedstrijd op tennispark

De Glee uitgespeeld moeten worden maar Metselaars
had de donderdag ervoor
tatief

zullen

team op de been

al

aangegeven geen represen-

kunnen brengen en dus

te

niet te

pioenschap wordt

De Kennemer Golf & Country Club bestaat
jaar. In

drietal

weken. Devaderlandseten-

komt

nistop en hun buitenlandse
collega's spelen veel liever

het Walhalla van het

lucratieve toernooien bui-

Nederlandse tennis, de

ten onze landsgrenzen en

uit in

Eredivisie.

dus moet de Nederlandse

De Metselaars had de finanom hun buiten-

worden afgewerkt.

landse speelsters terug te

Volgend jaar dus weer

komen.

Kennemer

beslist in

een halve competitie en dan

ook nog binnen een

TCZi komend jaar opnieuw

het kampioenschap

27 mei 2010

21

honderd

dit jaar

het kader van het jubileumfeest worden

in

2010

tal

Op 20 mei kwamen de

van evenementen georganiseerd.
bridgersaan bod.

competitie zo snel mogelijk

ciën niet

was met de boete
van de KNLTB goedkoper
uit. Degraderen konden ze
ook niet meer en dus kreeg
coach Hans Schmidt een
telefoontje met de mededeling dat ze niet zouden komen. Misschien is deze gang
halen en

van zaken wel het gevolg van
het systeem dat de bond,
min of meer gedwongen

door de grote Nederlandse
clubs,

moet hanteren. Tennis

Eredivisie tennis voor de

grootste sportvereniging

van Zandvoort. Het beleid

TCZ

bij

gelijk

om

mo-

zoveel

uit

van 5chmidt, meldde dat er

komend seizoen een nieuw
eerste team gevormd zal
worden uit de beide huidige

De

'buurclubs', te

weten de

Amsterdam Old

Golfclub

voor zover bekend de eni-

spelers
blijven.

bij

Zandvoort zullen

allemaal

paren afgevaar-

vijf

met leden

de reserve hoofdklasse,

is

uit-

Afgelopen zaterdag waren
in

Nieuwegein de reserves

van Geinoord
voor het

behaald en dat was niet voldoende
te stomen.

om

naar de finale door

Jan

v.d.

elftal

Leden.

niet

on-

van coach

voor onze plaatsgenoten

rel

In

de slotfase

moesten ze met een doel-

om

minimaal penalty's af te kun-

wonnen

Zandvoort had wel

gedomineerd, met name

maar kon

in

(in

de nacom-

petitie tellen uit

gescoorde

nen dwingen

doelpunten

bij

een gelijke

die

stand niet dubbel en wordt

niet omzetten in
Na een ruststand van
werden een eigen doel-

er ook niet verlengd). Het

helft,

overmacht

punt en een fraaie vrijetrap

ze niet gegund. Na met
hebben
waren het toch de herkan-

Zandvoort

sers uit de reserve hoofd-

winst.
0-1,

fataal.

Het kon

Sonderland met 61,95% en
Inge

Dil

& Ruud Lokenberg

eindigen de bridgepaar

laa gst

was

1-0 voorgestaan te

al

vier ron-

enige duidelijk-

maar de

uitslag

punt verschil winnen

de eerste

den gaf
heid,

de gastheren nog net aan

3-2.

en Erna Meijer van Golfclub

van De Kennemereen green-

Zandvoort met een

van één doelpunt. Helaas

van die wedstrijd trokken

met

Leeuwen

Sonderland bood voor het

aan.

overbrugbare achterstand

het langste eind en

Ingrid van

van De Houtrak met 60,86%.

te sterk

al

drie

een gra-

greenfee voor 18 holes op

in

De tussenstand na

in

tis

totaal 40 bridgeparen de

Seizoen voorbij voor SV Zandvoort
van SV Zandvoort, dat nacompetitie

prijzen:

waren

strijd

elftal

de

de Kennemer! De gelukkigen

De Houtrak er
GolfclubSonderland, hadden
riëinweide,

van de Kennemer gingen

gespeeld. Zaterdag werd op eigen terrein een gelijkspel

in

sche Golfclub, Golfclub Ma-

niet alle

digd en aangevuld

speelde voor een plaats

en vier

Course, Haarlemmermeer-

werd wel dat

lijk

VOETBAL-ZATERDAG

Ook het tweede

waren, vielen de paren

noemde

geen namen maar duide-

selectieteams. Hij

ge sport waarbij een kam-

is

is

van eigen kracht

te gaan. Dick Suijk, collega

fee

voorOpen Golf Zandvoort

met een bon

aan, aangevuld

definitieve

voor hapjes en drankjes; daar-

tijdens de bor-

naast stelde Nigel Lancaster

bekend gemaakt. Op de

van Open Golf Zandvoort

tweede plaats

een aantal greenfees voorde

werd

eerste en

eindigden bridgers van de

helft

Kennemer, maar omdat

Zandvoort

zij

gastheren en gastvrouwen

zijn

van de

prijs
liet

beschikbaar.

zich

dus van

beste kant zien.

ADVERTEERDERS
Administratiekantoor K Willems

Dorsman Assurantiën
Dynamics Halr&Nails

Albatros

Algemene ultvaartbege eldlng

FAROUT
Gemeente Haarlem

Zandvoort

Groenesteln

Auto

Strijder

&

Schouten

diensten

Fin.

Autobedrijf Ka riMo

nog wel terugkomen tot

2-2

klasse die naar de finale

maar een gelukkig doelpunt

gaan

van Geinoord gooide voor

nen

Zandvoort roet

in

om

seizoen

het eten.

in

die klasse te kun-

blijven spelen. Een

kwam daarmee

einde voor het tweede

Maandag was de

return

in

mooi
ten

elftal

Bertram& Brood

LaBonbonnlÉre
Medina Woninginrichters
Mickey'sBar

Boom

Motorrijschool Goede

Café

Strandpaviljoen

Oomstee
Zandvoort

ClubNautlque

goed voor lichaam en geest"

www.sportinzandvoort.nl

1

Mus Ie

Store

Nagelstyllng De Salon

van SV Zandvoort.
Circuit Park

is

Mode

Beter Mobiel

BloemsierkunstJef& H nkBImj

Ciic; Zandvoort

"Sport

Kroon

BeachClubTlen

Corry's

Kaashoek

RvanKleeff
RlcheaanZee
Rosa r Ito

Seven For

Life

Dakcentra Ie

Thalassa Strandpaviljoen 18

De Salon

Top Thuiszorg

DeVlerGeboden/PIrlpl

.

Sportrwi-d Zsndvoort

Dierenarts Dekker

Van Aacken Glaszetters bed rijf

Dobey Zandvoort

VW Zandvoort

^D

CENSE

15

van LINGEN

Jhr. P.PJ.

2042 PR Zandvoort

Quarles van Uffordlaan 2

!

Tel:

023

Burg. van Alphenstraat 61/14
In

over

2 liften

3)

op

2

dc

en 3

dd

etage. Het complex beschikt

en een eigen parkeerterrein

Woonkamer met

badkamer

zeer nette staat van onderhoud

Geheel voorzien van kunststof kozijnen en dubbele beglazing
Gebruiksoppervlakte ca.

Vraagprijs:

€

90m 2

Dit 3

charmante huisje

kamer appartement op de

uitzicht over Zandvoort,

huis

-

|||i

V

Dr. J.G.

verdieping heeft super

2 liften en een

is

gebouwd
in

in

1900 en

ligt

het historische centrum

2 slaapkamers

Woonkamer met deur naar woonkeuken
Badkamer met ligbad/douche
biedt vele (hobby) mogelijkheden!

Beslaten patio op het zuiden
in

de Swaluëstraat

Gebruiksoppervlak ca. 87

Vraagprijs:

€

m2

tmie

Mezgerstraat 123

2" verdieping van het appartementencomplex
ligt dit keurig verzorgde 3 kamer appartement
met balkon op het zuidoosten. Het complex beschikt over
lift en in de onderbouw bevinden zich de bergingen.

•

Keurig verzorgd appartement

•

•

Open keuken

•

v.V.

apparatuur en woonkamer met zonnig balkon

250.000,-

Het strand

is

praktisch aan de overkant

Station en busverbindingen

•

Aan de

Station en busverbindingen

•

Gebruiksoppervlakte

•

Gebruiksoppervlakte

ca.

70

op loopafstand

m

achterzijde

op loopafstand

mooi zeezicht
ca.

70

m2

2

€175.000,-

€ 225.000,-

Vraagprijs:

Boulevard Paulus Loot 65

Kostverlorenstraat 109

Vrijstaande villa op één van de mooiste locaties van de

Deze riante 2 onder 1 kap villa grenst met de achtertuin
(ca. 250 in-') direct aan beschermd natuurgebied, beschikt
over een oprit van ca. 25 meter, zeer ruime garage en
heeft maar liefs 6 royale slaapkamers. Een karakteristieke

boulevard gelegen.

Goed onderhouden en smaakvol gerenoveerd

•

L-vormige woonkamer, moderne keuken

•

3 slaapkamers, royale

badkamer met

•

Diverse zonneterrassen

•

Oprit en garage voor 2 auto's

•

Gebruiksoppervlakte thans
Perceeloppervlakte 730

v.v.

inbouwapparatuur

m

ca.

2
,

20" jaren
•

o.a. whirlpool

•

met zee en/of duinzicht

•

185

m

inhoud ca. 675

m

€

1.395.000,-

met

vele mogelijkheden!

woonkamer met schouw en houten

Dak vernieuwd

v.v.

in

vloer

inbouwapparatuur

2005, CV

installatie incl. radiatoren

vernieuwd

2009, electra vernieuwd begane grond 2008, gedeeltelijk

dubbele beglazing

!

•

Vraagprijs:

villa

Sfeervolle

Moderne keuken

in

2

schuur]

s?

Geheel voorzien van dubbele beglazing

•

Eventueel ook garage te koop

•

•

(exd

•

2 slaapkamers, badkamer met douche en wastafel

•

•

Doorkijkje

fceto(

Op de

afgesloten parkeerterrein voor de bewoners.

Vraagprijs:

aan een gezellig plein midden

De ruime schuur

(verjkoop, (verjhuur,

Mezgerstede

duinen en de zee! Het apparte-

van Zandvoort.

•

NWWI WWW.CVI.nU

een

249.000,-

Gasthuisplein 8
Dit leuke

Eli

de duinen, 2 balkons

uitzicht over

2 slaapkamers, royale

üffia

mentencomplex 'Duinwijck' beschikt over

Moderne keuken o. inbouwapparatuur

In

5 71 5 71 5

Tjerk Hiddesstraat 113

Residentie Santhorst gelegen 4 kamer maisonnette

(verbouwd naar

-

5£
6

Gebruiksopp. ca. 250

Vraagprijs:

m2

,

inhoud

€ 785.000,-

ca.

1000

m

3
,

perceelopp. 61

8m

2

(§£

6 e jaargang

3

•

week 22

©Zandvoortse

JUNI2010

Het wekelijkse nieuwsblad

Courant

voor Zandvoort en Bentveld

www.zandvoortsecourant.nl

CTUEEL

Slotdag
h

*v
Actie

Pompoen k o rn en

•

Saucijzenhroodje

|4QDgr)

Actie

•

demonstratie

Even voorstellen:

Fi

nieuw raadslid
Ellen Verhey

tijdens Masters

Week van de Zee

of Formula

3

Voorjaarsmarkt geteisterd

door het slechte weer

water

tijgerwit

samen

€2,75

€

1,25

Het einde van de
ter gevallen.

week 23:

•Desem

J

1

valt in het

week 22:

•

•JPORT

OLITIEK

Afscheid

^.r

-

wil ol bruin

(BOOgr)

€

2,75

Week van de Zee

Zondag werd

is

als eerste

letterlijk in

het wa-

de viswedstrijd door

soms zware regen geteisterd maar ook het middagpro-

draad. De landelijke organisatie

is

gestopt en

al-

Zandvoort en buurge-

leen

Het was bar en boos afgelopen zondag. De hele ochtend
regende het aan een stuk door. Pas na 13.00 uur klaarde
het eindelijk wat op en

kwam

staat een

meente Noordwijkwaren in
goede week aan

hoek

Stap ook eens binnen voor een
lekker belegd broodje met één

te bieden. Ben Zonneveld,

vlagen zowel de bezoekers

een van de organisatoren

naar huis.

€1,25

Kaasbroodje

gramma

het te lijden onder de weersomstandigheden.

van onze heerlijke ambachtelijke
salades en een lekker kopje koffie

in

waarschijnlijk

:•

kijken.

de zon

zelfs

even

om

de

Aan het eind echter joegen regen- en windals

de standhouders snel

Zandvoort zegt dat het
in

geen feestweek

ieder geval
zal

worden.

Ook wordt de mogelijkheid
bekeken of zo een week

wat

later

in

het jaar geor-

ganiseerd kan worden. De
Laat voordat u

gaat GRATIS
kijken

bij

kans op goed weer

op vakantie

uw

bril

natuurlijk een

na-

ter. "Ik

SEA OPTIEK!!!

week

We controleren dan uw

dan

hebben, net

gemeenten in
onze omgeving. Ik weet alleen niet hoe de gemeente

zodat u zonder zorgen

op vakantie kunt!!
Onder ander het hijsen van
de nieuwe Blauwe Vlag werd

SEA OPTIEK,

is

stuk gro-

zou best een feestwillen

als heel veel

schroefjes, neuspads e.d

zichtbaar beter!

door wet hou der Wilf red

niet

Tates

u itgevoerd.

ment van

Op het mo-

hijsen vlogen de

menten en andere
ties.

attrac-

Een groot deel speelde

Zandvoort daar tegenover
staat", zei

Zonneveld tegen

zich af

ronden op het strand

de Zandvoortse Courant.

en dat

is

natuurlijk niet ver-

Afwachten dus, maardedrie

Weken van de Zee die we
mee hebben mogen maken,

wonderlijk.

regenstriemen werkelijk ho-

Ondanks deze tegenvaller
was de stemming positief te
noemen. De diverse markt-

waren en was de animo voor
luchtige zomerkleding verte

zoeken. Naast de steeds te-

kooplui die de Zandvoortse

rugkerende kraamhouders,

rizontaal door de lucht. Even

Helaas hangt deze voor-

Courant sprak waren toch

zoals die

in

Benieuwd naar de

laterwilde een aantal leden

jaarsweek aan een zijden

niet geheel ontevreden en

met

goedkope

laatste nieuwtjes?

van de reddingsbrigade het

behaalden vaak "gezien het

tafelkleden enz. uit Bussum,

klusje alsnog doen.

weer, meer dan te verwachte

kon

Bezoek dan regelmatig
www.zandvoortsecourant.nl

omzetten". Weliswaar ginToch kan Zandvoort terugkijken

met

Week van de Zee
weer voorbij

SKiP

20 JAAR.'
en dat betekent:

feest!
kijk snel

'Zo, is

het dan nu

tijd

voor

de Week van de Zon?'

op pag.8

de Haltestraat

gen de paraplu's snel Ier over

op opnieuw een week

veel culturele evene-

heel

de toonbank dan de zonne-

fc

brillen die

in

de aanbieding

Verkeersstremming
Zandvoortselaan 8 juni
Lees

lakens,

men ook kennismaken
met nieuwkomers.

meer op pag

21.

Gemeente Zandvoort

SPOTLIGHTS
OMA LOES

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

Omdat

u voor kwaliteit kiest!
- Kegelen en uitvoeren van de uitvaart
- Verzorging

CS

van overledene

- Begeleiding voor

nabestaanden

U

voor

en

Uw dierbare

65 jaar
Voor reserveringen bel

Evert H. Scfrweitzer
stijlvolle en

Gefeliciteerd lieve

verzorgde uitvaart

22 MEI

-

28 MEI 2010

Oma!

& Lily

Kusjes Beau

BURGERLIJKE STAND

Idrizi,

Ton Effem

Huwelijk:
Slijkerman, Eduardus Gerardus

emvan

Lijnschoten, Yvonne.

Swolfs, Eg bert us Leonardus Wilhelmus en:

Win kei, Angéla.

:

Arthur,

oud 62

jaar.

A

T

E

R

DO

3

04.06

08.33

16.15

20.54

4

04.45

09.36

17.05

21.45

ZA

5

05.14

10.26

17.44

22.46

06.20

07.25

zo

6

11.30

18.45

MA

7

12.30

20.14

Dl

8

01.06

08.35

13.37

21.36

Proficiat!

wo

9

01.49

09.36

14.20

22.24

DO

10

02.35

10.24

15.01

23.25

jaar.

Belder geb. Hamerling, Elizabeth,oud 82

Ali,

Hooc

Laag

70 jaar!

van der Sloot, Willem Pieter Charles en: Sas, Minoeska.

Overleden
Schofïeld, Edward

vT\

Hooc

Laag

w

,_

07

571 57

-

VR

JUNI

6 juni wordt

Ramize.

023

Hooc

Ondertrouwd:
Jasar,Amet en:

WATERSTANDEN

Club Nautique

- Persoonlijke aandacht

Dage nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort
Voor pen

II

23.43

fljEJ

Mark, Pauline en Philip

de Bock ge b. Da lm eijer, Geertje, oud 90 jaar.
Beijer geb. Koper, Trijntje,

oud 65 jaar.

KERKDIENSTEN

CIRCUS RIGOLO BEDANKT:
-

=»»»

Medina Woninginrichters

Nieuw!!!

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur

ds. mr. J.W.

Verwijs

Nu ook bij Medina verkrijgbaar:
Horren en zonwering voor binnen en buiten.
Knikarm schermen en markiezen
www.me d in awonin giiirichting.nl

RK Parochie St.Agatha
10.30 uur Pastor D. Duijves

RK Parochie Antonius & Paulus
uurHr J. Wesseling

10.30

023-531 76 40

•

Halte straat 56

•

2042

LP Zandvoort
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uw
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POLTIEK

Botsingen

De Jeugdraad van Zandvoort heeft onlangs de rotonde
op de Van Lennepweg bezocht.
er eindelijk iets

Zij

Veld (CBZ)

van met

gebeuren gelukkig

niet

nenkomen

bij

van mensen die zo een onge-

maar wel

luk of bijna-ongeluk

die aflopen

meteen schram-

metje op de knie of elleboog.

Het probleem

is

liet

dat deze on-

gelukken niet gemeld wor-

meegemaakt
kan de

hebben

of gezien,

gemeente betere

dan
vei-

ligheidsmaatregelen treffen.

Zo worden

er

zijn

is

het een paar keer tot botsingen gekomen. As-

buurman

verbaal blijken dat ze het gegrinnik en gezucht van een

eigen naam.

In

met "GroenLinks" worden aangesproken

plaats

in

beide gevallen moest burgemeester Niek Meijer ingrijpen.

de gemeente

veel ernstige ongelukken
veel ongelukken

De gemeenteraadsleden

minder men-

meer informatie

daarover.

een project onverhoopt niet

enigszins rommelig. Vaakwer-

Uschi Rietkerk (PvdA) sprak

door kan gaan, noopte de ge-

den

eveneens over een prestatie-

meente een

De gehele vergadering

verliep

waren gekozen, op kosten
van

gepleegd

maar ging zonder
mee met het col-

buiten de voorzitter om. Toch

contract

werd

restricties

er

ook uitvoerig gedis-

Met name

cussieerd.

over de

legevoorstel. Gert Jan B u

ijs

I

te

maken

in

misschien

zelfs

Zij

willen nu juist graag

om

die

op

juni inge-

i

zijn.

datum

Die

Mocht dat

sen aangereden en kunnen

Nota

ernstige ongelukken

worden
voorkomen. Melding van

waarin wordt geregeld dat

een goede en brede vrijwil-

renbeleid dat naar Pluspunt

deze gevallen kunnen telefo-

ligers ondersteuning komt
waardoor meer jongeren

stroomt. Toonen antwoordde

'Volle kracht vooruit',

(CDA)wensteeen heroverwe-

aangezien de raad pas op

ging over het geld voorjonge-

juni bijeen

al

u dit

dat de

er

wel gaat doen op-

gemeente

er een aan-

meerdere meldingen

Als

bin-

nisch via

tel.

5740200.

vrijwilligerswerk

Ook

Bluïjs

er

gaan doen.

het Meerjarenontwik-

dat het geld dat hieraan be-

steed wordt van het

rijk

komt

vier jaar.

moet zorgen dat Zandvoort

leen voor jongeren bedoeld.

uit

ontvangen

het Investeringsbudget

550.000. Voor iedere euro

Het was weer de

Zandvoortse politiek op

het gegrinnik van een ander

Het

is

echter niet

al-

die Zandvoort

ISV krijgt,

€

in

moet

het kader van
zó irritant dat ze uit haar slof

het wel zelf

15 investeren. Jerry

Kramer

(VVD) wilde nog een extra
serveproject op de

dat vrijwilligers stop-

schoot. Voordat de zaak es-

caleerde vroeg VVD'er Jerry

De wethouder wil voorko-

men

re-

Kramer een schorsing aan.

zien.

lijst

Grinniken
Stedelijke

Vernieuwing

(!SV),

z'n

smalst. Zelfs als vanouds. Zo

vondAstridvanderVeld(GBZ)

raadslid tijdens haar betoog

en dat voor een periode van

kelingsplan (MOP), datervoor

rijkssubsidies kan

te

was

weinig meer van terug

1

kwam. Wethouder
Andor Sandbergen informeerde de raad dat het
gaat om iets meer dan

€

om

wat hebben op-

geleverd, dinsdagavond

te vinden.

dat

een beetje

op een respectvolle

manier met elkaar

er

den.

tekeningvan kan maken.

de ogen kijken,

Elkaar diep

teambuilding, maar met het

feite niet mogelijk

in

samen op stap geweest.

gaan.

diend moest

was

aan

reservelijst

Zandvoorters een

alle

dagje

doel
er interrupties

zijn,

maart

kort nadat ze begin

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag
trid v.d.

zat was, Vil gil Ba wits (GL) wilde liever

daar gebeuren.

Er

de raad

in

vinden namelijk dat

aan de rotonde gedaan moet worden

gezien het aantal ongelukken en bijna-ongelukken die

pen en vindt het geld goed

V.d.

Veld

was van mening dat

mag

dus niet meer.

Lachen hopelijkwel.
gaf discussie.

besteed.

Eenbloeriujoec! idee
Volle kracht vooruit

kwam met een
namens de VVD dat

Ellen Verheij

voorstel

Haltestraat £5 Zandvoort
Specialist voor al

tel.:

OÏ5-57 liO 60

Hw tloemwerhen.

dooreenaantal

partijen direct

werd omarmd. Zij noemde de
vrijwilligers

de smeerolie van

tweede termijn

In

sloggi dealer

de structurele kosten een

om voor ISV-geld

ingediend

(OPZ) dat investeren

aanmerking te komen en

in vrijwil-

in

de beste bezuiniging

die er bestaat en ging

is

ook met

het voorstel mee. Uiteindelijk
bleek alleen Bawits tegen het

plan te

dat de
ring

lijst

ingediend had moe-

al

ten

zijn.

werden

Deze opmerkingen
luid

doo' geg'i'

1

':

de schorsing de

moest

ISV

sluiten.

weer

rijen

De laatste wilde door de
voorzitter niet

SLIPS

N

feööD

Kramer was

Het debat over de ISV-gelden

van mening dat het conflict

bleek te gaan over een reser-

na de vergadering tijdens de

3+1GRAÏIS

€ 20.000 goed

besteed wordt.

velijst

met een paar projecten

maar met 'Groentinks'.

Het

vermoedelijk wel

te

zal

graag gereali-

evaluatie aan de orde

komen.

moest

Uiteindelijk ging

Tel.

in

Hij wil

wel investeren

vrijwilligers

maar wenste

De oriwas al ingediend
voorkomen dat
worden als

seerd zou willen zien.
ginele

lijst

maar om

te

geld gemist gaat

De burgemeester vond
lijk,

op

in.

zag

hem

er terecht

Toonen

zei direct

discussieovereen reservelijst
daar niet aan te beginnen.
en met alleen de stem van

V.d.

Na een wederom

Veld tegen, kreeg het college

wat

waarin Michel
zij

wenste.

fel

debatje,

Demmers

(GBZ) bijna de microfoon

023 571 28 39

Ook zondags geopend

ko-

landelijke verkiezin-

mens en ging

de
niet

met Pluspunt,

dat de jongeren moet zien te
vinden.

iets

maken hebben met de

mende

als

die het college

heer

'de

Bawits',

het te on persoon

Bawits wilde naar een prestatiecontract

Haltestraat SS

2042 LL Zandvoort

meer worden

aangesproken met

gen.

/

Bawits van Groentinks.

k

en gezucht begroet waarna

stemmen.

Veld daaren-

V.d.

een woordenwisseling met

voor de vergade-

tegen vond dat de jaarlijkse

probleem.

Wethouder Gert Toonen had

zei
Virgil

ligers

de maatschappij maar vindt

Uw

de raad nooit projecten heeft

vond Bruno Bouberg Wilson

burgemeester

opvrat, greep

VERVOLG

Meijer

- p>b"

zette de hele

in. Hij

raad voor schut door te mel-

CARTOON
IS

TERUG

€

Zo stond Ard Keff van Beter

er 'chipstix', aan een stokje

van

50 te pakken te

krij-

den dat

Mobiel met een ruime

geregen chips, maar ook

gen. Voor de kinderen

was

overzicht te houden. 'Want

voor het eerst

er

lectie

E M.ASTERS

col-

scootmobielen en een

zeer voordelige aluminium
elektrische fiets (€ 1.245)

deSwaluëstraat,

in

i

n

de buurt

kraam van het
Genootschap Oud Zandvoort

'reiffies'

te

verkrijgen. Deze van aard-

appelen, uien en knoflook
vers

Er

nikt

ten erg goed. Poffertjes,
frietjes

n ke-

koekjes,

en worstjes maar

ook gezonde aardbeien

ver-

was

dwenen grif in de mond.
Mocht men een extraatje
willen verdienen, dan was
er een stand waar men via

een keur aan lekkere hap-

een angstig zwiepende lad-

mogelijkheden

zien.

De inwendige mens werd
niet vergeten,

want

jes te verkrijgen.

er

Zo waren

z'n allen.'

Die kon iedereen dus in zijn

zak steken.

konden genieten van een
steelband, een volkszanger

Ook veel Za n dvoortse w

i

met

carrousel, terwijl de volwas-

dat diverse leuke artikelen

de bezoekers hun

probeerde het

senen tussen de buien door

over Zandvoort verkocht.

iiers lieten

hij

dat redt u niet

gemaakte pannen-

waarvan het 100
jaar oude familierecept uit
Amsterdam stamt, smaak-

van een

een zweefmolen en een

der kon proberen een

biljet

werd dus wel gegrin-

om

Astrid van der Veld,

of de steltloper.

maar

Ondanks het slechte weer
was het dus wel een ge-

ten het meerjarenplan voor

slaagde dag. Voor de orga-

werden door het

nisatoren en de standhou-

B&W

ze had gelijk dat de

raadsleden volkomen bui-

Zandvoort

zelfs

zijn

gehouden.

maakt.Ach.hetistoch

evenement volgende keer bij
mooi weer beter uit de verf
komt. De Zomer mar kt staat
gepland op 8 augustus.

die raad maar, zullen

is

Er

college van

excuses voor ge-

het te hopen dat dit

ders

burgemeesteren wet-

houders misschien
hebben gedacht.

c
E
°
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HUGOOS
restaurant
bit

weekend nebben

heerlijke

wij

-

HEMA

café

BY CHRIS KUIN

Ze e tong

Naast onze a la carte kaart
driegangen menu voor € 29,50
Gerookte

forel

Ben je misschien al klaar
met school????????

met groene kruidendressing
of

Dun gesneden cajun kipfilet met een
mayonaise van bieslook en knoflook

HEMA Zandvoort zoekt

***

HAROCflffiO

en gegratineerd met mozzarella

Wij bezorgen voor ieder wat wils, zoals broodjes, saté,
spareribs, diverse visgerechten of een uitgebreid diner.
U kunt het zo gek niet bedenken!

B,„„„i,

«a,,™.

Kerkstraat

14,

Geopend van

CoiO-'

un.

2D42JE Zandvoort
9.00 tot 22.00

uur

en de daghap

a

€

Ook voor feesten en

BOOITl

Wat
-

Zeebaarsfilet

-

is

uw inkomen

rfWfl ~*u-#i net

Tapasbar
na pensionering?

Piripi

Zijn op zoek naar:
*

rfdok inlwm^Tjn, wq u

Palacinka

w& du rnogcljtticecft wn «mor op

ViTgr*„mgnafhjrn^iji[

De gehele week

tot ziens, fam.

1

yuQ nmoUBtmi

€10,50
Graag

Raadhuisplein

Grand Café Da Vier Geboden
&

hout on

ifp

Tel.023-5717580

Oerlemans

HEMA Zandvoort,

www. resta ura nthugoos.nl

Groenesteil

te Zandvoort

Vissoep

of hr.

1

Op onze ouderwetse manier
Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of

Als brunch, lunch of diner.

Vraag naar mw. Kaspers

Zeestraat 36
2042 LC Zandvoort
023-5736680

Bel: 5712102
meer info:
WWW.harocamo.nl

aanvullers

vanaf 14 jaar

partijen

Dinsdag gesloten
10,—

kijk voor

Strandpaviljoen

Ook zoeken wij

$$«
Yoghurtijs van bosvruchten

Let op: Wij bezorgen gratis!
7,—

gemotiveerde

zaterdag/vakantiehulpen
vanaf 16 jaar

of

Kabeljauw met rode pesto

Geen zin om te kokkerellen? Gewoon Haroauno even bellen!

Ook de seniorenmenu's a €

vrolijke,

Varkenshaasmedaillons met een
roomsaus van champignons en cognac

«mik mrt

(c

Styncn;

W*m wwrrtrtCfh.

Medewerkers bediening m/v
ervaring gewenst
Afwassers

door.

Boom

Zanm:grt

i|

H.

KctcK

Tel

023-5718731

www.gsfinaneiBledienBteri.nl

0235712537

er info:

OMSTEE

Café Oomstee
Vrijdag 4 juni: aanvang 21:00 uur.

Van der Valk c
owart

Karen

Neumann

?

& Swinghouse

JSJotanssen
.

1

"''V'nfr

.

•

n>wnj lir ffmnifttrg* Jmii^k- van

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort
Telefoon: 023 57 168 41

rivi:iirlrL/|i

E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

CM<:n

r.-v.-Tii l'p

nw**nr. WKtrnpwifr

üü

Bel

-

jZGHÜVOOrf

-

*

win*

Oïjf

vrijdagmiddag

rU tunrf tfmnphmrM

y.ikm-.ri ejf r-.1n.74vm fienti

nn tmst ptnttp*

Z>S\*

hf

'£f

-

TAvnn

fwïfiK G*Mt$:

itww«imi(9*.rf/

06-1139 1478

of mail: info@zvo-verspreiders.nl

nummer

Zandvoortse Courant

Hulpdiensten tonen hun kunnen
Het

een imposant gezicht:

die voer- en vaartuigen

dierenambulance, Rode Kruis

van de diverse hulpdiensten die op de Rotonde uitgestald

en reddingsbrigade gebroe-

blijft

staan. Afgelopen zaterdag was,

al

in

het kader van de

derlijk

Week

Op

organiseerd.

reddingsboot Ann

zee

ie

kwam

opdevuurpijl

even na

15.00 uur ook een reddings-

deelnemen en

vroeg was het een drukte

vaak logge voertuigen te
gen.

de weer om een zo gunstig

In

krij-

aandoenlijke tafereeltje een

een

is

Ie

deel-

veel informatie

voetbalteams hebben

mooi wandelweer!

vorige

hoog waardoor men een

wensen de

Cartoons gebundeld

nale van het

zijn in

verband met de

In

jaarlijkse

i
bij

het grofvuil.

gewoon worden

ingeleverd

bij winkeliers met een KCA container, elke woensdag middag bij de Remise,
KamerlinghOnnesstraat2oen 6x per jaar bij de chemokar die in de wijken komt.

-

Dirk

5

juni

a.s.

staat deze

wagen weer

bij

bij

terende jazz-solo's en een

gen om in het Zandvoorts
Museum een uniek boekje

voor de jeugd. Albert Heijn

te verkopen. Het boekje, dat

en Calvé sponsoren

samengesteld

de

is

ÏAWnUrtnUT
eri|m|rV11

11.10 tot

12.00 uur

Kijk voor verdere informatie op de
ofop de gemeentelijke website

afval kalen der

2010

pioenschap 5traatvoetbal
dit

kam-

zeer veelzijdig repertoire.

De formatie met deze geweldige zangeres heeft
ruime internationale er-

neemt

varing en
in

de

tijd

mee

je

van mooie kos-

tuums, swingende muziek

uit alle car-

pioenschap en waren dus

en sexy pin-ups. Vrijdag 4

voor de

aanwezig met broodjes pin-

juni zal de

dakaas, fruit en drankjes.

tweede

Pelt

vers van de pers.
(5

en 6

totaal

In

deden 10 Zandvoortse

teams aan de voorronde

deel

band voor de

keer

Oomstee

in

Jazz aan de Zeestraat 62

Zandvoort, optreden.

in

de gelegenheid

en werd het een sportieve

De aanvang van

het aan te schaffen. Het

middag die door veel papa's,
mama's en verdere familie
van de sportieve jongelui
werd bijgewoond. De regiofï na les worden op zaterdag 5
juni in Muiden gespeeld.

spelbare avondje swingen

€

9.

^
Juttersmu-ZEE-um

Dat het jutten kinderen

maken

bleek

Bij

de

deur van het Juttersmu-

10.10 uur tot 11.00 uur

de Glas- en papierbakken van

drive

de jaren '40 en '50 van

uit

voor het Nederlands kam-

in

afgelopen zondag.

de volgende haltes:

van den Broek van 09.00 tot 10.00 uur

Vomar / Pluspunt van

-Tolweg

band combineert de

5 E's'en Team Zandvoort.
Op een wat winderig Van
Fenemaplein werd vorige
week woensdag gestreden

wekelijks

creatief kan

Zaterdag

de band Swinghouse. De
van jump-blues en swing

toestemming gekre-

Kleine post voor

de vuilnisbak en evenmin

noiman)

heeft onze lokale strip- en

kost slechts

= chemisch afval altijd apart

(spreek uit

niet

Zandvoortse Courant publi-

Komend weekend

Znndvciort

in

njoemén en

de vorige eeuw met spet-

om

Gemeente

Game' en

Neuman

Karen

de geweldige leider van

de jongens E-categorie 'De

getekend,

ZANDVOORT SCHOON!?

dejongens D-categorie

'Masters of the

de

is

Amerikaanse zangeres

Stripdagen

Zandvoortse Courant heeft

het te laten staan. Het kan

Calvé

Straatvoetbaltoernooi. Het

cartoons op pagina 3?

juni) krijgt u

niet in

KNVB

Vindt u ze ook zo leuk, die

is

om

week woensdag

en de omgeving had.

toons die Van

verplicht

zich

fraai gezicht over het plein

Pelt, die

is

Drie Zandvoortse straat-

geplaats voor de regiofi-

ceert,

Chemisch Afval hoort

kende verschijning

deelnemers veel succes en

cartoontekenaar Hans van

Devuilnisman

bluesstem en indrukwek-

Excuses voor de ontstane
verwarring. Wij

met name dejeugd was een

Haarlemse

Klein

Met haar prachtige sexy

over hun eigen disciplines

lad-

in

1

verschaft. Topattractie voor

de bak aan de

Swinghouse
Oomstee

Straatvoetbal

de agenda op pagina

In

melijk op dinsdag 8 juni.

dik

maken.

plaatje

de Zandvoortse Courant

delvierdaagse start na-

ter

poli-

KNRM, ambulancedienst,

In

hadden ook

zien. Al

derwagenvan de brandweer.
Deze gaat maar liefst 30 me-

willekeur ige volgorde

stonden de brandweer,
tie,

datum

Wandelvierdaagse

storende fout geslopen.

over de belangstelling en

'ritje' in

mogelijke opstelling van de

Correcte

van vorige week

7 stond namelijk dat de
Wandelvierdaagse van
t/m 4 juni plaatsvindt. Dit
klopt echter niet, de wan-

redden te

nemers waren

in

BADPLAATS DOOR

tevreden

helikopter

03 juni 2010

•

Poulisse

waren erspectaculaire staaltjes

22

OOG en OOR

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

was de Zandvoortse

druk in de weer om de vele
toeschouwers duidelijk te
maken wat er zoal bij een
redding komt kijken. Als klap

Al

#^t>E

naast elkaar.

van de Zee, voor de derde keer een Hulpverleningsdag ge-

van belang en was iedereen

Met

ZEE-um lag een briefje
met een paar schelpen
voor de collectie met een
paar namen in duidelijk
nog lerend handschrift.
Onze fotograaf kon niet
anders dan van

dit kleine

21 .00

is

zoals gebruikelijk gratis.

de

voor

collecte

Nierstichting gehouden. Er

echter uitbreiding van het

collectantenteam nodig en

daarom

is

men opzoek

vrijwilligers die

gij

op

niet wilt

dat u geschiedt...

Nierstichting
In de derde week van september wordt in geheel
Zandvoort weer de jaar-

is

u

www.oomstee.nl.

Wat

lijkse

dit voor-

uuren de toegang

is

Meer informatievindt

naar

gedurende

hooguit een paar uurtjes

in

mensen kennen de
Regel: Wat gij niet

Veel

Gulden

wilt dat u geschiedt,

doe

dat ook een ander niet.

Deze woorden vind
rug

je te-

vrijwel elke gods-

in

dienst of levensbeschou-

wing. Jezus
daar wordt

zei
in

Taizé-dienst,

het ook en

de komende

4 juni

in

de

een bepaalde wijk langs de

Protestantse kerk, over

deuren willen gaan. Wilt

nagedacht. De aanvang

zich hiervoor inzetten,

u

dan

om

is

19.30 uur, het inzingen

de coördinator Hilde van den

om ig. 00 uur. Na afloopvan de dienst om acht

605,06-22763588.

uur

bent

u

van harte welkom

bij

begint

is

er koffie en thee.

wü

I

meet voor uw huist

Nassau plein
woonhuis (type

2/1

M

Vrijehuizenmarkt
Vrije

H K o stverlo ren straat 21

Koninginneweg 8 Zandvoort

Zandvoort

5

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

welke nagenoeg geheel

kap) met 2 balkons, voortuin en besloten patiotuin op hel

noordwesten, rustig gelegen aan een autoluw pleintje in de "Parkbuurt"!
woonkamer mei o.a. schouw met open haard,
arnamtotcn ^n Ei-^i|i ^-^n .v::: i'l.itoii'l ril -HI:t"".::..i^'- p
-i
-?t v
t ::

is

Zandvoort

gerenoveerd? Een prachtige woning

Beg. grond: o.a. speels ingedeelde
originele

.h

il

:

;:ïuU:-. ::::; :

.h:.'

1

iihcuv^:;

met

:.

-n

,:mi.:i :et achtertuin;

:

{voorheen 3) slaapkamers en

e verdieping; 2

w alk-in -cl o set.

moderne, royale badkam.

doucheruimte (inloopdouchej. wastafel en 2e toilet, balkon met

o.a. ligbad, sep.

:|,i:.Mb..

;

=n~

Ie verd.: 3 slaapkamers, luxe badkame

isten gelegen;

vzv ligbad, wastafelmeubel, 2e toilet

de woonomgeving op steen

Woonoppervlakte
loppervlakte ca. 155m>,
el

205 m'. inhoud

ca.

Vraagprijs:
€ 389.000,-

1

Nieuw straat

3 Zandvoort
t

Kfctee^/i^^^

.

•

Een ze

r

1325!

liefst

r

Dftapp rtement

•

Entree

hoogw

•

Pat

c,

moda ne keuken vzv

wastafel, to.le, (wandcloset)

•

»™.„„.l.kl,„.70...

.

m!

.

350

m

!
.

H De Favaugeplein 23-2
met

Zandvoort

privé-lift

woonoppervlakte!

onderdeel van een karakteristiek,

is

gelegen

in

het hart t

..-n

als

monument erkend

gemeentelijk

h*: Zar.dïoortje dorpscentrum;

ardige inbDuwapparatuur, 2 zeer luxe badkamers (Engels sanitair]

whirlpool, separate douches.

div

met

o.a.

2e en 3e toilet en

wastafel(meuhel). 4 ruime slaapkamers;

inbouwapp.. moderne badka

1
1

:

ES

-

:=
-J-'

1

91 0.

m

240

•

1

r^^n
BK^

k.lt.

luxe 5-kamer penthouse, in 2001 volledig gerenoveerd,
1

125

Vraagprijs:
€ 549.000,- k.k.

Raadhuisplein 4C Zandvoort

1
n Zandvoort.

ca.

perceel 342 m'. inhoud ca.

m

450

•

n design radiator,

erceel

80 m'.

t.
::
Vraagprijs:
€ 237.500,- k.k.

Gerenoveerd met gebruikmaking van duurzame.

P!

5

Woonoppervlakte

bttoS^

inhoud

-.

ca.

m

650

ca.

240 m',

3
.

Vraagprijs:
€ 695.000,- k.k.

f

H Marnix

Brede rodestraat 100 Zandvoort
"

l-.ii

•

Beg.

-

;

^r

r ^E-

:

"--i

.

v.
-

-

S

-

Sint Aldegondestr. 11 Zandvoort
L.

:
!

i'N.

..iiul^ihoudsvriendalgteluin

gr.: o.a.

modern

toilet,

Kv

H!<.' i/,i,i--

rondom met

]

-"i.

ri"ï

patio op zuiden!

zonnige L-vormige woonkamer met grenen vloerdelen,

inbouwapp.. bijkeuken;
Ie verd.: 3 slaapkamers, luie badkamer vzv ligbad met gecombineerde

douche en modern wastafelmeubel;
•

'»*

Tuin

rondom

deels op zuiden en deels op

is

westen gelegen en beschikt over een
•

patio,

berging en open haard.

Een

noPP ervlakteca.l35m

perceel

1

14

m!

,

inhoud

ca.

220 m'.

l'!±ëj&&
Vraagprijs:
€ 379.000,- k.k.

Vraagprijs:
€ 329.000,- k.k.

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een

rij:

•

De

•

Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook

•

Persoonlijke en pro-actieve karakter van onze dienstverlening;

leukste courtage van Nederland*;
's

avonds;

•

Etalage op A-1 lokatie aan de Grote Krocht in Zandvoort;

•

Optimale woning presentatie, fotografie en woning beschrijving;

•

Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij verkoop,
aankoop, verhuur en beheer;
No cure, no pay;
Gratis waardebepaling van uw woning*;
Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!
Uw woning wordt geplaatst op de volgende websites:

•
•
•
•

funda.nl, zah.nl, jaap.nl, huislijn.nl en natuurlijk Vrijehuizenmarkt.nl!

Vraagprijs:
€ 459.000,- k.k.

BEL 023 - 5 731 999
Nick ten Broeke

2042 NT

Emmaweg 21
ZANDVOORT

R:

023 - 5 732 007

ML: 0655 - 13 03 65
E:

nick@vrijehuizenmarkt.nl

www.vrijehuizenmarkt.nl of
www.nicktenbroeke.nl
Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

ei

nummer

Zandvoortse Courant

Einde van een tijdperk
afscheid

genomen van hun gasten van

zijn

de ondernemers aan het werk geweest
in

er

om hun

gas-

dan ook veel kennissen

en vrienden naar Zandvoort waren gekomen

dan

is

niet

meer

logisch.

Het

al

meer dan bekende

jaren

5+6 Mastersof Formula

gratis toegankelijke fes-

6

Muziekpaviljoen

maar één keer

zaterdag was die keer en het was,

plaats.

Afgelopen

mede door

het weer,

6

Jazz café-

nemende

Boerenmarkt

een nieuwe

teruggebracht van drie naar

datum te vinden in de volle
evenementenkalender van

twee. De derde, Skyline,

Zandvoort

strandpaviljoens

is

on-

helaas mislukt.

is

langs va neigen aar veranderd

en die heeft aangegeven dit
jaar niet

mee te willen

doen.

paviljoens een sa Isa band die

swingende muziek bracht en

het

4.

en

de

5 juli.

Aangezien dan

kwa rtfi n a les

va n h et

wilde de organisatie geen

moest de

circa

500 gasten

herbergen en met een beetje

goede

zin lukte dat aardig.

De gasten ontbeerde het
aan

niets. Vele

cadeaus en

topcoureur
Diesel

uit

Cup

brachten

Zij

deToerwagen

Lisette

13

Muziekpaviljoen

13

Kamerconcert- Muziekpaviljoen, aanvang 18.00 uur

dat Nederland

is

niet gering.

Ondertussen speelde de po-

ger/gitarist John Fogertyal

ïgög schreef. Het werd

zeer herkenbare muziek van

werkelijk het klapstuk van

hoog niveau. Hoogtepunt

de avond die tot

van de muzikale omlijsting

uurtjes doorging.

weer

in

20 Kerkconcert

-

-

Rivermen Band, 13.30 -16.00 uur

Protestantse kerk (Pianorecital)

22-25 Fiets4-daagse

uitzoeken

De heren van Radio Stiphout

in

het Zandvoorts

Muziekpaviljoen

27

Kunst- en Boekenmarkt -Gasthuisplein,

bijdragen, vooral voor de Zandvoorters. Jörgen Stiphout,

-

10.00-16. 00 uur

zijn niet alleen zelf klaar

voor het grote voetbalevenement, ze willen er ook aan

De Teisterband, 13.30 -15.30 uur

27

27

Italia

a Zandvoort -Circuit Park Zandvoort

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

is

prijzen.

INTERNET VERKOOP

BIJ

OPBOI

muziektent
NIEUWE VANAFPRIJS:

€ 289.000,= K.K.

de muziektent op het Raadhuisplein. De Elon

University

Museum,

10.00-13.00 uur

is

u nog!

aanstaande vindt een bijzonder kamerconcert

juni

13

20 Muziekpaviljoen

26 Genealogie inloopochtend- Familiestamboom

WK klaar, nu

Bijzonder kamerconcert

plaats

Band Buitenlandse

Big

Zaken, 13.30-16.00 uur

een vervolg.

een actie gestart met een aantal prachtige

Op

aanvang 18.30 uur

Zandvoort

Alive volgend jaar wel

eigenaar van de elektronicazaak aan de Grote Krocht

in

-

plein,

is

Bingomiddag ANBO- Gemeenschapshuis,
aanvang 14. 30 uur

liefst 17 DJ's

de kleine

in

Gast hu

-

in allerlei stijlen.

ren, hopelijk krijgt

Radio Stiphout

wij-

Mary' dat componist/zan-

in

dan speelt

hun muziek

De aanwezige liefhebbers
moeten er voorlopig op te-

nemen,

Braams.

ze het schitterende 'Proud

Ruud Jansen Band

want de kans

-

Vism aaltijd

samen met de

band op onnavolgbare

een zee aan bloemen mochten Ton en Trees ontvangen.

pulaire

(financiële) risico's

draaiden maar

WK

voetbal worden gespeeld

en rond de boerderij

11

15

was een optreden van de
dames Joyce Meister en de

Om

(Schapen scheren 11.00-14.00 uur)

sen de beide deelnemende

weekend van

in

-

van Nieuw Unicum, n. 00-15. 00 uur

Afgelopen zondagstondtus-

Een tweede editie stond ge-

pland

aanvang 16.30 uu

-Stemmen voor de Tweede Kamer

Verkiezingen

9

om

De poging

café Alex,

5 in

door Zandvoort

De bezoekers vonden onder zeildoek een

het aantal deel-

is

SPOOR

8-n Avondvierdaagse- Wandelevenement

9
Dit jaar

partytent

Combo,

Jazz

werd geor-

Alive, dat jaarlijks drie keer

ganiseerd, vindt dit jaar

niet al te druk.

afgeladen

-Circuit Park Zandvoort

3

Ma instream

-

13.30-16.00 uur

Zandvoort

tival

droge plaats.

Een

03 juni 2010

•

Mickey's Bar op

het rennerskwartier van Circuit Park Zandvoort. 35 jaar

ten

de watten te leggen. Dat

22

EVENEMENTEN AGENDA

Zandvoort Alive
terug naar één keer

Afgelopen zaterdag hebben Ton Spee en Trees Huisman

Chamber Ensembles

uit

Dit karakteristieke herenhuis, gelegen

North Carolina (VS)

aan de Hogeweg, heeft

zal

dan vanaf 18.00 uur klassiek met een

jazztintje voor

o.a. J

ruime

slaapkamers, 2 badkamers, een
voor- en achtertuin én een groot stuk

u spelen.

grond

Het ensemble brengt onder

andere werken van Chopin,

nieten een

rijke

en gevari-

ode van 28 mei tot

houtblazers-, koperblazers-

het actieformulier invult

Ford (1959)

in

een bijzonde-

en percussie-instrumenten.

Momenteel

is

het saxofoon-

"ledereen die

in

de peri11

juni

nieuwsbrief,

maakt kans op

kwintet, dwarsfluit-ensem-

prachtige prijzen", vertelt

ble en percussie-ensemble

dolenthousiast.

het meest actief en treden

u

ten van de Elon University
uit

North Carolina (VS) ge-

zij

zeer regelmatig buiten de

landsgrenzen op. Het pro-

gramma
half uur
tijd

duurt slechts een

dus zorgt

bent!

u

dat

u

op

en als derde

prijs

€ 149

hij

Wat dacht

van een EP50N beamer

met scherm,

€

ter

waarde

en de duinen.

een Sony

fotoprinterdietoch

al

rnetverkoop

Woonhuis

bij

is

dus heel simpel:

gelegen op loop-

mulier volledig
blijft u

in.

u

Woonoppervlakte

es. 150

m',

pi

EXTRA KIJKDAG;

Hierdoor

tevens op de hoogte

van de laatste ontwikkelin-

Louis Davidsstraat 15

gen, speciale kortingsacties,

aanbiedingen en gadgets.

2042 LS Zandvoort
Telefoon: 021-57 Ï9 234
www.greevenmakelaardij.nl

Philips

woonhuis verdient

juni s

www. radiostip-

hout. nl en vult het actiefor-

Sounddock

679

11

Een object met mogelijkheden

Het

gaat naar

als eerste prijs.

Of een

opbod vrijdag

centraal geleg

met een waarde van € 249
voor de tweede gelukkige

van

Dit

een renovatie.

gauw

kost!

en zich aanmeldt voor de

samenstelling. Zo zal het

werk van Bach bijvoorbeeld
voor saxofoon worden bewerkt en het werk van Ford
met de marimba, een soort
xylofoon. De muziekstuden-

re

is

afstand van het centrum, het strand

met

voor het spelen met snaar-,

Dring (1923-1977] en de
Amerikaanse componist Ron

van mogelijkheden

300 m') wat voor vele

hoge plafond. Het

eerde kamermuziekervaring

Bach, Debussy, de Engelse

toondichteres Madeleine

tal

(circa

mogelijkheden zorgt! Authentieke
p aanwezig o.a. in het

Niet

meeren

4t

GREEVEN

M

niet minder!

J>

Haltestraat

E

3ö

De Zeeroeeripio

-IISTRATIEKANTOOR

I'Wiium

2042 LN Zandvoort
(023) 571 50 00

tig

Tel./Fax

VIS

Administratie en
belastingaangiften

Nieuwe

fJJ
Witte Veld 56, 2041

Uit

de keuken van Fleur
komt deze week
de laatste ronde

Onderhoud en
u

ook even binnen

in -

haring-strippenkaart ^^~~^»
(of schaft uerl aan)
ƒ
dan is de haring slechts
i

^^C

m

*•

^0<

''

merken

en verkoop

Karim en

Curiestraat 10, 2041
F.

11

Bent u in het bezit van een

Misschien een leuke \fzi
vaderdag-tip ?
k"

Mo

www.autob edrij fka hm o.nl

graskaas 2010
ZATERDAG

reparatie alle

Occasions

voor de primeur:

Haring

E kittywillemse@pl3net.nl

APK

met verse asperges.

loopt

GB te Zandvoort.
31

Ui; o;

aspergesoep
bereid

M 06 45 30 45

T 023 573 92 72

Let op',
8 juni

di.

voor particulieren en ondernemers kleinbedrijf

JUNI

VAN

023-5733793

E.

CD

Zandvoort

T.

023-5733792

autobedrijfkarimo@planet.nl

11.00 - 13.00

VOOR 26 WONINGEN ONDER DE € 350.000,=

*"* *

UUR: WK OPEN HUIZEN ROUTE
SCOOR DAT HUIS !!!£

»

/£&

c

meer: info greevenmakelaardij.nl

I

SKiP

HEMA
Het

feestf

is

HEMA Zandvoort 40 jaar!

Stichting Kinderdagverblijven Pippeloentje en Pluk

bestaat

en dat vieren

i

Wie
wij

op zaterdag 5

juni.

of zie je

Op

Kabouter Plop. Klauter jij net zo goed als
of hou jij meer van dansen met K3?
bij

Piet Piraat

En iedereen

is

natuurlijk

welkom

Voor wie?

Alle kinderen

Kosten? Toegang

is

met

papa's,

GRATIS!!

mama's,

De hele week erna bij besteding van € 10,—
of meer ook een voetbal cadeau.
ook op de diverse aanbiedingen in de winkel,
waaronder vele met prijzen van 40 jaar geleden.

Let

Waar? In het Kostverlorenpark achter kdv Pippeloentje
Wanneer? Zaterdag 5 juni, van 14.00 uur tot 17.00 uur
,

zaterdag 5 juni voor elke klant een

ook spannend!

Spetterend feest!
is

we graag met u.

HEMA Zandvoort 40 jaar voetbal.*

Mega Mindy

Kortom, het wordt een

vieren

jarig is trakteert.

tedere koffie/thee klant bij ons koffiebuffet
krijgt van ons een mini tompouce.*

Kom naar ons feestje en ga op avontuur!
Misschien kom je Bumba tegen in zijn circus,

Schatgraven

:

Onze verjaardag

20 jaar!

*zolang de voorraad strekt

opa's, oma's etc.

HEMA Zandvoort,

Raadhuisplein

1

nummer

Zandvoortse Courant

Hema Zandvoort

Politiek interview

een nieuw gezicht in de Zandvoort-

Ellen Verheij-de

Haas

se politiek.

vier jaar geleden

Zij is

is

komen wonen en omdat

met haar echtgenoot

hier

VVD

was, heeft

op de

kieslijst te

van de

zij al lid

22

03 juni 2010

•

VVD

ELLEN VERHEIJ, RAADSLID

vergunningen die

regels en

niet noodzakelijk zijn,

maar

wel veel hinder veroorza-

worden afgeschaft. Ik
nieuwe voorstellen ook

ken,

men

haar gevraagd

om

voor deze

partij

komen. Maakt u kennis met een jonge

genoeg

politica die

plannen

zal

kritisch

toetsen op nut en

noodzaak", geeft

heeft.

aan.

zij

Het toerisme moet, juist
deze

akkoord
er

Zaterdag
oud,

5

aanstaande

juni

samen met

zijn zusje

is

Hema

in

Zandvoort een

feit

lint

loop der jaren

naar Zandvoort te trekken.

doorknipte waar-

Dit zal

werd. Vader Rein en moeder

in

het voormalige pand van Rinkel aan het Raadhuisplein.

de winkeloppervlakte verdubbeld van 500 naar 1000

is

m

In

afgesproken dat

is

een deltaplan Toerisme

mers
Jannie startten de zaak

het coalitie-

In

wordt gelanceerd. Doel
hiervan is onder andere
om meer verblijfstoeristen

het veertig jaar geleden dat Theo van der Laan, toen 7 jaar

Hannelies en burgemeester Na wijn een

door de opening van de eerste

in

een nieuwe im-

tijd,

puls krijgen!

de

in

voor de onderne-

Zandvoort de no-

dige inkomsten genereren.

;

Bovendien

.

het inkomen

zal

van de gemeente, vanwege
Bedrijfsleider Karin Kaspers

en chef

Remco Oerlemans

vertellen vol trots de ge-

Hema.

schiedenis van 'hun'

1970 waren wij zomers

"In

al

zeven dagen per week open
en

in

1990

als eerste

Zandvoort

in

zaak

zelfs jaarrond.

Vorig jaar ging een langge-

koesterdewens

vervulling

in

om

de koffïeshop,die eerst

het

midden van de zaak was

in

andereverse broodjes en gebak,

waaronder vanzelfspre-

kend de befaamde torn pou-

Naast de overbekende

ce.

want

aanrader. Karin: "Wij
trots

zijn er

op dat onlangs twee

van onze dames van deze

Zandvoort en genieten da-

juni ontvangt iedere

5

klant een 'Hema Zandvoort
40 jaar' voetbal cadeau. De
week daarop, waarbij prijzen

de tien beste

van veertig ja ar geleden wor-

waar

den gehanteerd, geldt dat

werk", begint

reis

bij

naar Par ma

met de hoogste

zetverhoging zaten.

Bij

0111-

onze

waar de naamgeving
spronkelijk

HEMA

nen met heel veel

Op

hebben gewonnen,

afdeling een
(Italië)

Jubileumacties

oor-

vandaan komt."

een besteding van

€

bij

io,-.AIs

uvan 5t/mi2Junieen kopje
koffie of

thee

u er gratis

pouce

bij.

nuttigt, krijg"

een mini tom-

woensdag

En op

9

plezier

in

van de schitterende

gelijks

ik

kandidaat raadslid, heb

dan ookvolmondigja gevind het niet alleen

Ik

eer,

maar ook een

om

concrete manier
steentje
zij

bij

heel

Den Haag gewoond,
ik ook nog steeds

ais jurist bij

Ellen

zij.

werkt

het Ministerie

tandbouw, Natuur

van

en Voedselkwaliteit. Haar
werk bestaat onder meer
het geven van juridisch

uit

tuigd dat het deltaplan ook

een positief effect

zal

heb-

ben op het leefklimaat
Zandvoort", en

zij

uit.

Over de nabije toekomst
van Zandvoort is zij heel

graag

Zandvoort terug op een

haar beweegredenen

uitgesproken: "In 2014.
Als raadslid wil

zij

in

staat er

dus pal achter.

mijn

te dragen", legt

omgeving. Hiervoor hebben
wij in

ben ervan over-

kijkt

bewerkstelligen dat iedere

heel succesvolle periode.

Zandvoorterzich thuis voelt

Zandvoort heeft dan de
Haagse bezuinigingen het
hoofd kunnen bieden, zon-

in

het raadhuis en

ning kan uiten.
er sinds de

installeerd
al

Zij

zijn

me-

vindt dat

nieuwe raad geis er op dat vlak
is geboekt

vooruitgang

der de burgers te confronteren

met belastingverho-

gingen. Na een feestelijke

juni kan de jeugd van 13.00

advies aan de minister en

maarzijwil nog verdergaan.

opening

Hollandse Eenheidsprijzen

tot 16.00 uur hun dubbele

het opstellen van regelge-

"Sinds het aantreden van

Carré

vier-

Maatschappij Amsterdam.

'Bonkies'

de nieuwe raad

De parkeernota, vastgesteld

personeelsleden (Emmy,

Dewijnenvan de Hema wor-

hebben. Het

is

trouwens

ook opvallend dat een
Mark, Karin en

20 jaar

in

til ia

dienst

n) al bijna

is.

Alle

dewerkers krijgen op

me-

12 juni

den vaak
in

als beste

allerlei

dergoed

is

genoemd

komen

aan

Hema

Zandvoort,

Raadhuisplein

beroemd en dat

tel.5712820.www.hema.nl.

1,

Openingstijden:

de computer uitgerekende

ma. 0.00 (winter

denieuwekoffiecornerkan

men

genieten van heerlijke

Ik

12.

benodigde gordijnstoffen

-18.00

uur,

-18.00

uur, zo. 12.00

geboekt kunnen worden.

Hoewel de sortering'Doe het

bij

dit/m

00

za.

uur)

09.00

-17.00

tij

goed

mijn vooropleiding.

heb namelijk rechten

lid

in

Leiden", veris

al

een

van de liberale par-

maar werd

Zandvoort

in

pas echt actief'Hoewel het
in

op de Hulpver-

leningsdag Zandvoort,

af-

maken. De dag

isdeReddingspost noord,

doeld voor potentiële nieuwe

'Piet

gelopen zaterdag op het

Oud', open vooral het publiek.

Badhuisplein, opent de Zand-

Ook kunnen bezoekers mee
met het strandvoertuig en
als het weer het toe laat een
rondje met de reddingsboot

voortse Reddingsbrigade ko-

mende

zaterdag, 5 juni, haar

deuren voor geïnteresseer-

is

vooral be-

strandwachten.waa ronder
uit

die

de eigen zwembadoplei-

ding,

maar de ZRB-vrijwilligers

laten

ook graag aan anderen

zien

wat hun werk

in

houdt.

er in

de Commissie Raadszaken

gelegenheid voor burgers

om
ik

te spreken.

Ook

in

in

2010,

is

het Louis Davids

gebruik genomen.

is

een groot succes

gebleken. Als je door het

dorp loopt,

het gezellig

is

vind

druk. Er verblijven jaarlijks

het belangrijk dat de raad

vele toeristen voor een lan-

in

en het college goed met
elkaar

samenwerken.

Dit

gere periode

in

Zandvoort.

De ondernemers hoeven de

hoeft zeker geen afbreuk

broekriem niet langer aan

zaken die

te doen aan de eigen taken

te halen en de terrassen

en verantwoordelijkheden,

zitten vol,

maar

U

leveren. Toen

den. Van 10.00 tot 16.00 uur

is

goed toe-

Ik

heel graag een bijdrage aan

Als vervolg

eerste stap gezet. Zo

een

wilde hier

beter kunnen.

Open dag Reddingsbrigade

er al

al

ven

is,

is

zijn er altijd

Zandvoort nu

uuren op vrijdagavond koop-

avondtot 21.00

uur.

sluit

volgd Ellen. Ze

poos

1

en rolgordijnen, die ook online

"Deze baan

gestudeerd

gidsen, het on-

geldt eveneens voor de door

aangeboden.

versgebakken croissantjes en

ving.

ruilen...

een feestavond op het strand

In

mij beschikbaar te stellen
als

stijgen. "Ik

betekent namelijk:

sen bekende

tal

een van de mooiste

een

terug naar eenheidsprijzen,

Emmygewerkt

Patrick en dochter Noortje,

zegd.

food afdeling gaan wij weer

is,

waar zowel de vader
als de bij veel men-

samen met mijn man

jaar,

Haarlemmerstraat. Wij wo-

zijn.

om

bestuur gevraagd werd

in

Rinkel

nu rond

room...

bijna vier

straten van Zandvoort: de

was vroeger een lunch-

cirkel

nu

Koopmans, waar de klanten

de ruime sorte-

doordat wij

van Karin

mengen) goed-

kopere verf van het merk

woon

"Ik

zeer enthousiast over

is

ring vleeswaren beslist een

filialen

dat de

(in alle

hotdog

kant te verplaatsen." Het
is

geldt dat niet voorde

kleuren te

de toeristenbelasting, ook

verminderd,

is

rookworst en de populaire

gesitueerd, naar de raam-

grappige hiervan

zelf'-arti kelen

ik

door het

het verhoogt wel de

efficiëntie.

Verder moeten

ziet het,

ook
een

in

de winter."

dame om

blijven volgen!

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

DORSMAN.NL OF 023-5714534

te

.

,

Autobedrijf Zand voort
Hét APK keurstatïon

ZANDKORRELS

APK KEURING
Alle

merken vanaf €

29,-

vraag naar de voorwaarden
Bij

Bankstel

Behang- en schildersbedrijf

grote beurt gratis!

met

Arnold Nijkamp

3

relax elementen.

Ideaal

Groot assortiment
zomerplanten

rru

Tel/Fax 571

om

4 eet kamerstoelen, wit
met armleggers. Af te halen
tegen advertentiekosten.

wit-en schildersTel.

werkzaamheden

www.autab*drilfzandvooftjil

•

Hangpotten diameter
25

MOTORRIJSCHOOL GOEDE

cm

www.arnoldnijkamp.nl

5717726

Garage te koop.
Onder appartementen-

gevuld

rijkelijk

Autobedrijf Trade Aid.

BOVAG

Lid

•

te loungen.

72

31

Mobiel 06-54 264259
Vooral uw behang-,

potgrond

Planckstraat 44,

5730519

tel.

(speciale mengsels

complex Mezgerstede.
en NAP.
Vraagprijs:

Max

/

€

06-53498304

Tel:

www.trade-ard.nl

voor plantenbakken
Beautysalon

bestrijdingsmiddelen

Van Speijkstraat

26.OOO,-.

0641750174

Te huur:

MYRNA

ruim winkelpand,

2/101,

Gasthuisplein

2041KL Zandvoort.
Te bevragen

9.

bij

Behandeling volgens

Van Stolbergweg

1

-

Tel.

57 170 93

Coertvan den
tel.

MCTCRRIMWIJÏ HALEN?
•

•

5720108 of 06-48318230

Zandvoort opstappen.
Profiteer van de voorjaarsaanbieding.
Spoedopleidingen

GLASZETTERSBEDRIJF

wij

altijd

lnfo:D. Greef, 5717973

goedkoper!!

ofW.

Balk,

06-36296958.

Patrickvan Kessel
www.zsc.nu

06-55383624 of

schilderwerk.

vrijblijvende offerte!

023 5714420

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

www.goede-rijschool.nl

naar leden voor aspiranten
en pupillen honkbal

schade?Het kan

Bel

NU OOK:
&

van ZSC'o4zijn opzoek

Een dure reparatie,

onderhoudsbeurt, APK of

levering en plaatsing alle glassoorten.

vernieuwen kozijnen

06-10893548

Jongens en meiden,

Auto kopen of verkopen?

VAN AACKEN

• In

Brink,

afspraak, ook's avonds.
Tel.

kijk

op

www.autoverkoper.nu
Luister

zondagavond

23.00 uur naar

Paap medische

L.

ZFM

Het laatste

radio

uur,

hulpmiddelen
waarin Arien verteld over

Aanmeten van

haar leven met God

Therapeutische
Elastische Kousen.

Zeer

ZANDKORREL s INVUL B ON

Vergoeding

via

stijlvolle

zorgverzekefeesttent te huur.

vooreen afspraak

raar. Bel

Ovale te nt8xiz,
bij u

thuis; 06-51815360

brandwerend,
prijzen inclusief

Met ZandvoortPas

korting op een zandkorrel

regio Zandvoort.
alles te

koop
zie

1

is!

€5,2

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst

Te huur
en van kleding tot boeken.

3

Geen onroerend goed of auto's
Geen goederen met een waarde boven
Geen personeels- of zaken advertenties

is

geopend

op don-vrij-zat

groot

Zakelijke zandkorrel €12,50
Met ZandvoortPas €10,-

uw advertentie

niet voldoet

(excLBTW)

6

1)

De

2)

BrunaBalkenende.CroteKrochtlS

redactie van de krant, Kleine Krocht

centrum Z'voort
groot ca. 80

Te koop:

GARAGE/
OPSLAGRUIMTE

Te huur

Kluitman '50 €2,50;

fgevenblj:

SW E»; queeste

en

et>

elke letter

ofspatie

in

een apart Vakje plaatsen

ANWB gids

Zuid-Engeland,

centrum

in

2

m2

€795,= p/maand

Boek DikTrom.

9

gesloten envelop (met gepast contant geld)

m2

GARAGE/
OPSLAGRUIMTE

in

7

8

In

Z'voort,

30

€250,= p/maand
Te huur

(Corodex) Zandvoort.

aan de

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon

ca.

10-17 uur.

Info: 06 - 53693409
Noorderduinweg 48,

5

GARAGE

centrum

in

De winkel

4

de €500,-

Indlen

www.feesttentverhuur.info

Van serviezen en

glaswerk tot meubels

onder de volgende voorwaarden:

op-en

afbouw, gratis transport

een kringloopwinkel

waarvan

Particuliere zandkorrel €7,50

Met ZandvoortPas

Het Pakhuis,

Z'voort,

Joegoslavië p.st.€2,-;

fietsgidsdoor NL, nw.€

borduurboeken p.st.€

groot ca. 65

m2

2,-;

€

565,=

p/maand

2,50;

InfoGreeven Makelaardij o.g

"«
van welke saiü dan

0;:

;.

ontstaan door verkeerde of on Ulr e

van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.

In

2 bikin

linnen

oud
Te

*.

i's

zgan p.st.€ 2,5012

damespa ntalons, wit,

mt. 38-40, zgan, p.st.€ 4,50.
Tel.

Q.

Telefoon 023-5739234

5713509

tf ff ff

ff

nummer

Zandvoortse Courant

22

•

03 juni 2010

Schetsen en schilderijen

van Anna
In

bibliotheek Duinrand

Moen

Lies

maand

de gehele

zijn

juni schet-

sen, tekeningen en schilderijen te zien van

Anna

Het werk van deze Zandvoortse bestaat

uit veelal kleur-

rijke

impressies

in acrylverf

Lies

Moen.

over diverse onderwerpen als

landschappen en portretten.

't

Geveltje

Ook

Een interieur

om

Zandvoort

Amsterdam aan de muur. Warme

als

van te snoepen. Oude foto's van zowel

een vitrine waar verse

vis

op

ijs

tinten en

wordt getoond, zeg maar

de vangst van de dag. De Zandvoortse Courant ging kijken
bij

het nieuwe restaurant

de Haltestraat op de plaats

in

bij

de voorgerechten

zijn

in

een

grijs

was

verleden slagerij Burger

Gaat u mee naar restaurant

gevestigd.

Geveltje!

't

rekening gehouden met vari-

waaronder

te bestellen,

de toerist

als

liefst

gading. Zo serveert

't

20 gerech-

vegetarische. Zowel

3

de lekkerbek vindt er absoluut

van

iets

zijn

Geveltje bijvoorbeeld een giganti-

sche kogel biefstuk van maar

250 gram voor

liefst

€

17,50

met een saus naar keuzeen de benodigde ga rnit uren. Die
garnituren

waar

is

combinatie klassiek koken. Maar

atie in

ten

frites,

zijn

trouwens voor

gerechten hetzelfde:

alle

gegratineerde aardappeltjes en

gemengde

salade

en onder het vlees- of visgerecht lekkere gewokte groenten. Intrigerend
Bij

navraag

het gerecht 'Ka rel aan de galg' (€ 18,50).

is

dat de huisspecialiteit te

blijkt

zijn.

Een spies

met een combinatie van varkenshaas en ossenhaas. Maar
ook de gegrilde lamskoteletjes (€
spareribs (€15,50) en de mixed

met

vijf

wel:

in

soorten vlees,

zijn

de

16,50),

flinke portie

(€ 19,50), een gerecht

grill

zeker niet te versmaden. En

let

ruime porties!

Aan de

'viskant' 8 verschillende

gerechten die lopen van

Eigenlijk

is 't

Geveltje een soort van terras restaurant. De

voorpui kan helemaal open en dan ontstaat er zomaar een
diep terras, uniek

in

Zandvoort en perfect voor

meravonden. Het

is

er kraakhelder,

dechef-kok

de spaarzame

in

vrije

ook

in

warme

zo-

Geveltjewil zich

in

de keuken waar

minuten staat te poetsen.

Zandvoort onderscheiden door kwali-

brengen vooreen gering bedrag. Deze maand

mooie

bijvoorbeeld, heeft de chef een

kop weten te tikken. De
(!)

actie:

met ga rnituur voor maar €

zeer redelijke

prijs,

zoals

ook

partij

Ook de vegetariër

zeetong op de

Dus kwaliteit voor een

onderstaande

zal blijken.

liflafjes

'rare'

in

laten zien dat er

klassiek; in mijn

Waar vind je tegenwoordig

meloen met ham

ham maareen

in

is.

mosterdsaus

scholfilet (€ 13,50)?
in

de

dat een

Of

cognacsaus?

Geveltje aan het goede adres.

gebakken

in 't

(€ 9)? En

dan

om haarwederom

uitte nodi-

gen. Deze nieuwe uitnodiging

gaf

Anna

om

oud werk af te maken en

Lies

nieuwe wegen

Josee Koning

zal

dat op

voor haar

de stimulans

in

te slaan.

zingen.

De expositie

is

te bezichtigen

de bibliotheek.

00

dinidi^

14

woensdag

10 00--17.00

donderdag

14

vrijdag

10 00--18.00

zaterdag

10

00

7.00

7.00

00 4.00

Vormselviering

de meeste aandacht. Voor kinderen

kip (€7,50)

frites

res

salade met gebakken gei-

13,50),

en vissticks (€7,50), beide geser-

en appelmoes (ook

weer zo

in

lekker klas-

Agathakerk

siek!) te bestellen.

De vormselviering van de

Aan de nagerechten heeft
dacht geschonken.

In prijs

't

Geveltje ook de nodige aan-

variërend van €3, 50 voor een kin-

der ijsje tot €7,50 voor de geheime'coupeRyan'(omsch reven

als:gekmaar lekker),staan ook de beroemde

Dame

Geveltje

Pêche Mei ba en sorbet met vruchten en slagroom. Een

keuze

uit totaal 7

ogen dus de-

bijvoorbeeld nog

niet een simpele gerookte

echte Serranoham, afkomstig uitdeSpaanse

bergen van speciaal gefokte varkens! Nog zo een klassieker:
gerookte zalm op toast (€ 9,50)? Het water loopt mij

dom Haarlem

regio Haarlem/Kust van het bis-

zal dit jaar in

nagerechten!

crament ontvangen dat hun steun geeft
Dejongeren hebben

mijlpaal

bij 't

een

hun geloof

in

voorbereid met

Dan heeft 't Geveltje ook nog eens gerechten buiten de
kaart om. Die staan op het schoolbord en wisselen bijna

zich

jaar lang op deze belangrijke

'Geloof jij
is

het?'.

als

thema

hulpbisschop van

de

er

Haarlem/Amsterdam mgr.
Jan van Burgsteden die sa-

dan dat

men met

zijn gelijke niet kent.

de regionale pas-

tores voor zal gaan tijdens

al in

de mond. Ook de specialiteit 'plate Michel' (€ 14,50), een
combinatie van Serranoham, gerookte zalm en gamba's in

serveringen belt u

knoflook, zal zeer zeker smakelijk naar binnen gaan.

groepen tot maximaal 50 personen.

Restaurant

't

Geveltje, Haltestraat
tel.

5714738.

't

3,

in

hun

geloof.

Zandvoort. Voor

re-

Geveltje heeft plaats voor

de viering en de plechtigheid.

leent muzikale
king.

In

medewer-

Zandvoort worden

de jongeren begeleid door

Conny Kramer.

Voorganger

Geveltje een prijs/kwaliteit geleverd wordt die bijna

dagelijks! Mijn conclusie kan niet anders zijn

de Agathakerk aan de Grote

Krocht plaatvinden. 35 jongeren uit de regio zullen het sa-

Blanche

wordt gekookt. Geen trendy'mousjes'of an-

combinaties maar

gelijken goed.

om

(€ 12,50) vechten
zijn

voor wie de

Lies

tenkaas (€ 12,50) en een originele Zwitserse kaasfondue

als

De voorgerechten op de kaart
zonder

bij 't

Anna

aldus

14 00--2O.0C

is

en crème brulée op de kaart. Evenals (opnieuw) klassiekers

Daar lusten wij wel pap van!

dere

is

Vegetarische saté (€

12.30 uur

Haarjeugdvriendin en zange-

(juni)

een zeetong van 600 gram
24,75!

uit het

gebakken

om

Lies zal

sen dewerken door te lopen",

maandag

denken van kabeljauwfïlet

(€ 14,50!) of knapperig

opening vindt

aan leid ing voor de bibliotheek

gamba's 'Piet' (€19, 50), kakelverse garnalen

veerd met
't

teit te

viszij

ijk.

u slechts

€18,75 per couvert.

Maar ook aan de

kei

eigen, persoonlijke wijze doen.

de staan er klas-

Voor deze schotel van diverse vissoorten betaalt
te

voor iedereen toe-

Anna

feestelijke

tus-

komen

De eigenaresse, Henny Groenteman, is
geboren en getogen in de meest Amsterdamse buurt die er
bestaat: deJordaan. Ook haar partner komt uit de hoofdstad,
maar nu zijn ze beide verknocht aan onze badplaats.

Wat

juni

is

om

tijdens de openingstijden van

Dat er Amsterdamse en Zandvoortse foto's hai

siekers.

5

plaats en

ga n

uit verschil-

uitnodiging tot exposeren

kan mij dus helemaal vinden

vis. Ik

huisspecialiteit Vis plate'. Helaas (nouja 'helaas'?)

gerecht dat voor minimaal twee personen te bestellen

zo verwonderlijk.

De

zaterdag

pen en stammen

lende perioden. "Het moet

op een juist moment kwam.
Twee eerdere exposities, in
1997 met foto's uit Suriname
en in 2006 met schilderijen,
oogstten veel lof en waren

gebakken mosselen (€13,50) tot doradefi let (€17,50). Zoals
u waarschijnlijk wel weet is uw recensent bijzonder ge-

charmeerd van

De schetsen en tekeningen
gaan over dezelfde onderwer-

vooral een feest zijn

Het jongerenkoor van

Haarlem-Schalkwijk ver-

Het vormsel is een sacrament waardoor een gedoopte de kracht van de
Heilige Geest ontvangt
zijn

om

geloof standvastig te

kunnen

belijden.

De viering

vindt plaats op zaterdag
juni

om

19.00

uur.

5

Voor

alle

ZandvoortPashouders de aan

€ 25 KORTING

Hele maand juni voor Pashouders:

ASPERC E-BE EN HAMSCHOTEL

100

w

W

bfl^ifiB v*n
irtmri fl
WÉJflUWÜQiZlJdWDlïrLPiV-^CWJ™!

bij

GRAM €1,25

Wang rav

* «oc-wrek*

Stau, KrüüWEI -M3-tT125Stl
nrehon ri^cwi vu rt. n
l

'^toerkoop.nl

os
FOTO MEHHO GORTER
BI]

'DE BODE'

een 2e set

Aanbieding voor de maand juni: Voiiwgordijnen,
alle merken, gratis meten, gratis plaatsen 10% korting.

Wist ui
dat wij een grote
sortering lampenvoeten
en lampenkappen hebben?

(Vbuwfeordijm

"Leuk Lachende"

YTa.pijt
Vinyl

V

T Vitrages

Pasfoto's

L^mina
^Parket

Luxaflex

Zonwering

nu öKtlhH p*nwg*i

3 - vvo il i il gi ii r i c !i t i n g

Pashouders 5% korting

Bestel

Officiële Pasfoto's

Medina Woninginrichters

nu de ZandvoortPas 2010

.

n

voorde

I

SffyS)

Halve prijs!
m m=ffi

M

Achternaam + voorletter(s)
BetreftiO Nieuwe ZandvoortPas (€

7.50)

f

O Verlenging ZandvoortPas (esooj -Pasnr

fHm

°» »«oo„ ïo
„

Woonadres+huisnr
•

Postcode

™*M»«™«n.

et

.

Telefoon

(Handtekening)..
Betaling

CONTANT

Th

WWÜW»

met

BANK

31

december 2010.

Voor Pashouders

10% KORTING

wordt, tezamen met een welkomst ka
bij

Betaling PER

u thuis bezorgd.

OP TOTAALPRIJS!

Met de aangehechte tegoedbon
gewenst

tijdstip gratis

Haltestraat
023-5716631

een Zandkor

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

SIDE

DONER KEBAB

Alle pizza's

1

ZANDKORREL

f

ZARAS

vi

een Zandkorrel, kunt u op een doo

€ 5,--

7,
-

2042 L] Zandvoort
wivw.zaras.nl

biedingen van deze

;

week
Lijst
(in

van deelnemende bedrijven

alfabetische volgorde)

Winkeliers:
Bruna Balkenende

Grote Krocht

-

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp

-

Grote Krocht

Slagerij

Horneman - Grote Krocht

Slagerij

Vreeburg

-

Haltestraat

Verzorging en vrije
Autobedrijf Zandvoort
Foto

Menno

Massage

Gorter

Rosa

bij

-

-

Toerkoop Reisbureau

Golf Zandvoort

is

Mode en

open voor iedereen

vanni Caffio een druk bezette man.

voor

delijk

alles

wat

maken

te

heeft

Hij

is

is

Gio-

Bibi for

verantwoor-

Kinderkleding

ook

er

gaat spelen. Het

is

-

-

Haltestraat

Kerkstraat

Haltestraat 61A

-

Sea Optiek

-

Haltestraat

bij.

Wonen

merken dat het eten en drinken een steeds belang-

rijkere rol

Shoes

Blitzkickers

ons golfen, maar gezellig samen op de club

bij

Grote Krocht

Graveer een keer- 023-888 jj 58

de bedrijfsvoering van het restaurant. "Onze gasten

komen

-

met de keuken en

een hapje eten of een drankje drinken hoort

We

Onnesstraat

Kosterstraat

trends:

Belli E Ribelli

manager van Open Golf Zandvoort

Als horeca

tijd:
K.

www.massagebijrosa.r.

-

Piony's Haarwinkel

Open

-

Grote Krocht

de combinatie van sport

Avenue

en onderhoud:

Living

& Giving

-

Kerkstraat

en socializen die het goed doet", aldus Giovanni.

De Bode woonaccessoires
Brasserie, en het terras

van Open Golf

golfterrein. "Het

het golfen even

te

bij

is

ideaal

komen

om

na

of naar

het spel van andere golfers te kijken.

De

sfeer

bij

Open Golf Zandvoort is
want de meeste
hier komen kennen elkaar.

heel gemoedelijk,

mensen

die

Voor veel van hen

is

dit

een soort van

tweede huiskamer geworden. Dat
natuurlijk altijd leuk

team doe

je het

om

is

te horen. Als

daar uiteindelijk

al-

lemaal voor", vertelt Giovanni.

is

een mengelmoes van een 'gewone'

Op

vangt

alles

erop en eraan. Het res-

benadrukt Giovanni. De horeca-

staat de Indonesische schotel op het

open voor

met o.a.

bittergarnituur, gewon e

Op de

dinerkaart

op de weeks pecial.

manager geeft verder aan dat Open

menu

gebreide schotel met rendang, devil

"Bij

Open Golf Zandvoort kan iedereen
leeftijd

de golfsport op

zijn

zijn

veel

horecagebied.Van golfchnics voor bedrijven, particulieren of

voor

€

12,50.

Een heerlijke

wings, saté en noedels.
is

Rep-it

-

-

-

06-18
Pakveldstraat

023-S719666 / o6~446g6ooi

Elke

Golf Zandvoort veel te bieden heeft.

mogelijkheden op golfgebied en op

broodjes, luxe broodjes, clubsandwi-

pashouder 10% korting

u als

mensen die geen golfers zijn, maar
hier gewoon lekker willen komen
eten",

natuurlijk ook

eigen niveau beoefenen. Er

kaart

Versteege's IJzerhandel

vertoon van de ZandvoortPas on-

week staat er
van woensdag tot en met zondag een
ander gerecht op de kaart. Deze week

is

De menukaart van Open Golf Zand"

ches en salades.

ZandvoortPas

ham-kaas tosti tot een luxeclubsand-

Menukaart

staan typische brasserie gerechten

Mariene Sjerps Internet

zoals saté, kip en biefstuk. "De kaart

wich met
taurant

van elke

voort heeft een uitgebreide lunch-

Kerkstraat

Medina woninginrichters - Haltestraat

Zandvoort bieden een mooi uitzicht
op het

-

Koene Cleaning Service - 06-1432444

Het sfeervolle restaurantgedeelte.de

Horeca:
Harocamo

-

Kerkstraat

uit-

Op donderdag

Het

Wapen van Zandvoort

eten en drinken

Gasthuisplein

de tientjes dag, dan kunnen jaar-

kaarthouders voor €io,- een introducé

meenemen en daarna
voor € 10,- per persoon

in

de Brasserie

Mollie&Co Restaurant- Verlengde

Open Golf Zandvoort

-

Holtestraot
iltestraat

Duintjesveldweg
weg

eten.

een familiedag

drie

meteen hapje en een drankje tot een
gangen diner of een barbeque",

Open Golf Zandvoort, Du intjesveldweg
3, Zandvoort, tel. 5715743. www.open-

aldus Giovanni.

golfzandvoort.nl

Side Döner Kebab

-

Kosterstraat

Take Fiveaan Zee Restaurant -Strand
ind nr
r 5
Zaras, Café Restaurant -Haltestraat

:

-

N

SS

w

Rijnlan d
Bekendmaking

Watervergunning

bezwaarschrift indienen.
dijkgraaf en

Nr.

V.50537

2300 AD

Het hoogheemraadschap van Rijnland heel

op 25 mei 2010 een vergunning verleend

a

richt dat

aan

Rijnland, postbus 156,

Lelden. Na het indienen van een

bezwaarschrift

n

U

hoogheemraden van het

hoogheemraadschap van

blijft

de vergunning van

Voorronde: maandag 5 juli 2010
Open Golf Zandvoort

kracht.

Bewonerscommissie Vereniging van
Eigenaren Flatgebouw voor het hennnch en

Wel kunt

en uitbreiden van het parkeerterrein en het
hierbij

verplaatsen van 90

m

3

zand

in

u,

:eztvci = s:
i

de

~\

naast het indienen van een
"t,

de-

Vooi'i e' ing e

n

rechter

maandag 11 oktober 201!)
Kennemer Golf & Country Club

Finale:

vragen een voorlopige voorziening te treffen.

beschermingszone van de primaire kering

U

(zeewering) ter hoogte van Burgemeester v an

rechter van de Rechtbank 's-Gravenhage

Alphenstraat 55-57 te Zandvoort

(sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302,

richt

dat verzoek aan de Voorzieningen-

Inschrijvingen in Care Fier

2500 EH Den Haag.
De stukken liggen

Archimedesweg

tot en

1

in

buiten kantooruren

Rijnla

Voor informatie over de vergunning kunt u

d,

Leiden. Voor inzage

moet

u

contact

een afspraak

opnemen met de heer

verlening, telefoon

belanghebbende bent kunt u

tijdens

Leiden, 25 mei

e

071-3063489.

voeten,

ELATIECESCHENKEN

2010

Inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd

Droge

ivww.cafeftcr.nl

Th. van Urk

van de afdeling Plantoetsing en Vergunning-

maken: 071-3063451.

Als u

Haliesiraat 32
20*2 LN Zandvoort

met7Jull 2010

kantoorgebouw van

ter inzage in het

ZANDVCOKT

A.

schoon water

GVB verplicht!

irijfkosten:

LidOGZ25,een

Zin
nijr»G»

/aj

VA

vismaaltijd

Heerlijk verse vis nuttigen aan lange rijen tafels

•

De vis wordt geleverd door Kroon Vis en uitgeserveerd door leden van De Wurf
De drankjes worden verzorgd door Wapen van Zandvoort en Café Alex
De muzikale omlijsting wordt verzorgd door het Zeemansen smartlappenkoor 'Zegt het voort' van Gré v.d. Berg

Maaltijd: € 12,50 per persoon, inclusief

Kaarten zijn verkrijgbaar

VVV Zandvoort
Bakkerstraat 2/B

1

consumptie

bij:

Bruna Balkenende
Grote Krocht 18

"Zegt het voort, zegt het voort.

www.vvvzandvoort.nl
CL

BBQ

»*F>8.30UU*

>l<

op het Gasthuisplein

•

incl.

50,-

ZAWvoozri

JüNI

Traditioru

•

lid

nummer

Zandvoortse Courant

f

Mmt*!M*ttMMK
Dorpsgenoten

22

•

03 juni 2010

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Prachtig strandweer

op Zandvoort!

teksten foto Nel Kerkman

Hooikoortsklanten waren gelukkig goed af

Zeg de naam
Zandvoort

het dorp hardop en de helft van

Bluijs in

kijkt

om. De

Blu ijsjes zijn actieve en onderne-

mende Zandvoorters waar ook

mijn dorpsgenoot Peter

toe behoort. Iedereen kent

Bluijs

hoofdredacteur van 'De

Klink',

hem onder andere

genootschap Oud Zandvoort. Samen met

anne heeft

hij

als

de kwartaaluitgave van het
zijn

vrouw Mari-

tien jaar lang veel energie in het blad gesto-

tent,

hij

aan het eind van 2010 het stokje

aan anderen overdraagt. Maar laten

we

niet

op de feiten

Bij

binnenkomst

hoeveelheid boeken op. Peter

met

dat

nam

1967

re rechten,

kwam

een

Peter

In

Aerden hout. Vervolgens fietste

de barre winter van 62/63, dagelijks naar het

Thijsselyceum

de Magneet,

jaar zijn ze voor de 25e

hij

in

hij uit.

Ook

1991 initiatiefnemer

tien jaar

...

Telegraaftijd

was

Hoofd Marketing

Jac.

P.

de gymzaal en rechts het hand-

links

waar ik les kreeg van Jaap Zeepvat.die tevens
brandweercommandant op Zandvoort was. Echter het was

arbeid lokaal

ik

ben toen

naardeWim Gertenbach MULO

gegaan."

Noord hollands Dagblad. De laatste jaren van
carrière binnen het concern

Media Groep

in

werkte

Amsterdam,

koudst

jaar tijd en ook de

bij

hij

weer

ting zeekant zal er dan ook

Doorgaans komen

ken

in.

hooikoortsbrengende
begin mei tot

maar door het langdurige koude weer hebben
die tot wasdom komende
grassen een wekenlange
bloei,

Eén van

een internationaal dagbladcongres
tical

newspaper'. Dat

vertikaal

is

in

hij

in

Suriname

bij

(TR IS) gediend. Van zijn vader

je

kreeg hijtijdens het inschepingverlof een filmcamera cadeau

en

hij

heeft de hele Surinaamse diensttijd op film vastgelegd.

Die film

is

de muziek

recent

met hulp van Cor
op

uit die tijd

georganiseerde reünie

DVD cadeau
was dat

in

DVD

Draijer en voorzien van

gezet. Tijdens de door Peter

2008, kregen

alle

dienstmaten de

en werd de film op internet geplaatst. Gevolg

Na de weekendregens

Liverpool was'thever-

als forens

geen

is

uit

deze koloniale periode. Uiteraard

hem

zijn

themanummers,

de

maand

aan de

gaan

Kust'.

Daar

echt heel veel

is

redigeerwerk neemt
naar de rode draad

en zeker weer een bijzonder

tijd in

themanummer

in

igg6

is

hij 3

maanden met

Groeizaam

waarschijnlijk

op

zomerse maxima mogelijk
tot 25 graden.

Deze don-

derdag geeft ook

al

zo'n

20

graden met de nodige zon-

We

De huidige mooiweerfase
is

dus geen opmaat tot

neschijn daarbij.

in

de omgeving van ons

een zeer lange reeks hoog-

Dit

systeem geeft ons een

met

tweede weekhelft

veel zon

(totweh^ uur

per dag) en waarschijn

kaarten wel zomerpotentie

hebben. Exact tien jaar terug

land arriveren.

lij

kis

(in

juni 2000) verliep

dejunimaand formidabel
met in Bentveld bijna twintig

zomerse dagen op

rij.

Vervolgens leek de zomer
in juli

helemaal

voorbij.

ook het overgrote deel van
het

weekend nog goed.

Meer weer

(en fraaie foto's)

iseropwww.weerprimeur.nl

later.

Vooral op vrijdag en zater-

iets

3

'Kaalslag

zitten.

zijn.

Het

Heeft

Temperatuur
hij

Max

20

22

23-24

20-24

Min

11

12

12

13

Zon

95%

95%

90%

80%

5%

5%

10%

45%

NNO. 3-4

no. 3-4

no. 3-4

zw. 3-4

anders doen voor de Zandvoortse samenleving", lacht

geheimzinnig, "wie weet ooit de politiek

Met deze

woorden klinkikmetMarianneen Peter
op de toekomst in hun mooie en smaakvolle ma ison nette.
Proost, wie weet komen jullie dromen uit.

van verre en primitieve reizen,

wel aan de

blijft

kant.

het verhaal. Zijn laatste Klink zal vast

hij

houdt wel

dan het gevolg,

is

maar het
weer dus

M aria nne op zich en ze kijkt ook kritisch

in

paar

hij

ligheid

warme

Zuid-Kennemerland

zoals 'Herinneringen aan de

tram', '60 jaar Circuit Zandvoort' en deze

een hele

zeer interessant land", volgens Peter. Trouwens,

ver-

maan dag en dinsdag al wat.
in) het weekend

Wel neemt dan de kans op

naaste medereiziger.

en dan nog even terug naar De Klink. Peter is degene
De Klink van klein formaat naar A4 formaat bracht en
meer beeld en kleur introduceerde. De paradepaardjes van

de geschiedenis van Zandvoort, reizen en wie weet weer

voorhanden

eer. Na het VWO vertrok hij 'zomaar even' voor een
maanden als vrijwilliger naar een Kibboets in Israël. "Een

komt

wisselval-

die

originele filmswildeschen ken, omdat ernauwelijks filmmateriaal

Waarschijnlijk

de buurt van Nederland

beterde het weer afgelopen

Tegen (en

de Telegraaf

nog plannen voor de toekomst? "Misschien een boek over

hij

in

gen, hoewel de allerlaatste

de

het Ministerie van Defensie Peter mailde of

uit.

een depressie toch weer

zomerse en tropische da-

een krant die je niet horizontaal maar

bij

11-

helemaal 'schoon'

er niet

zien

Ja,
i

de Troepen macht

trou-

met

Voorvolgendeweekziet het

toename van de

zijn in

is

graden.

bivakkeren. Een mogelijke

achterstand.

een (onweers) bui toe
Israël

Als dienstplichtig soldaat heeft Peter 1119 68 ruim een jaar

12

ronduit koud

drukgebied eind deze week

presenteerde op

omslaat waardoor je bijvoorbeeld

Het zeewater

een langverwacht hoge-

het Klant Contact Center.

leukste experimenten die

zijn

zijn.

wens

vijf-

ruim

zijn 35-jarige

bij

op Zandvoort.

zijn

Veel (verkeers) drukte rich-

2

die

al

grassen uiteinde-

het perfect strand-

zal

75

in

graden te koud de boe-

grassen

dag

weer

maand

geheel gaat ruim

als

fraaie

overlast veroorzaakt

Suriname en

komen de

bloei.

midden van de maand

zo'n beetje het

de voor-

als uitgebleven

Aan het einde van deze

onder an-

hij

bij

Elswout."lk heb er fijne herinneringen aan.

in

de Orangerie was

geen succes en

ik

voor reclamebureaus

dere het Haarlems Dagblad, Leidsch Dagblad en

daar werd toen niet zo moeilijk over gedaan." Daarna ging
in

ik

ederlands-Vlaams Dagbladcongres.
zijn

.

naarde Antoniusschool

en

tijd

van het nog steeds succesvolle

naa

naar de (oude) Maria School Petei

herinnert zich nog goed de ruiming van de

gravem"0veral lagen de beenderen en schedels

hij

prijs

keer uitgereikt", legt

was

de kleuterschool van de'nonnetjes'

hij, in

een boekenzaak

arbeidsmarktcommunica-

tie. Dit

zijn

hij

in

De Telegraaf terecht.

voor het meest creatieve werk
in

broers en ouders een paar jaar

later

marketing en reclame en

bij

Ook bedacht

geboren. Peter(tje) groeide voor-

boven café Neuf. Eerst ging

snel

al

ceren waaronder De Reiskrant.

in

Amsterdam

woonde met

dat heel anders en

is

massaal tot

het

kon veel nieuwe ideeën introdu-

In 1948 werd
volkomen verrassing

spoedig op en

hij

Het was een geweldige

'De Kousenpael'.

na zijn tweelingbroer Martin

uit

zijn liefde

begreep Peter

overdag een baan

zoo

zeer grondig tot café-restaurant

het ziekenhuis van

de plakboe-

wanneer je verder wilde in je leven, studeren het
beste was. Na vele ja ren avondstudie in onder

vader over en verbouwde het

Peter als

lezer en vooral
hij

verzamelde en

als 8-jarige al

hij

zijn diensttijd

Cornelis Gerardus het café van
zijn

een fanatieke

is

voorkeur. Trots laat

met handtekeningen van ruimtevaarders

de zestiger ja ren. Door het knipselen ontstond ook

De opa van Peter Bluijs, 'ome Kees', begon
1915 met café Neuf in de Haltestraat, een
pand dat tot 1851 een Rooms-kat hol ieke
In

zijn

plaatjes zien die

foto's

allergielijders.

Mei was vooral gedurende

de ruimtevaart heeft
ook de

week

in

reguliere hoest- en proestperike-

op heden dan ook zo goed

deze notoire

bij

lijk

nieuwe maisonnettevalt meteen de

in zijn

voor kranten. Tijdens

vooruit lopen en vanaf het begin beginnen.

schuilkerk was.

(toen Zuidwest Afrika, nu het huidige Namibië,

naar Kaapstad getrokken.

Boeken en kranten

ken
ken. Hij geeft aan dat

len zijn tot

rugzaken slaapmatjevan de evenaar naar Zanzi bar, via

Swakupmund
red.)

meimaand en de

bije

Peter Bluijs

laatste verrassen de

in?"

Neerslag

Wind

^

pluspunt

pluspunt

„-t*- *

Voor kinderen van groep

1

Openingstijden van 07.30

Pluspunt Zand voort

3

Flemingstraat 55
023.574 03 30

Filmprogramma

www.pluspuntzandvoort.nl

03 t/m
Schermen 8 t/m 12 jaar
Woensdag 16:00- 17:00 uur 22 september

1

17:30 uur

september t/m 22 oktober

10

6:00

-

1

7:30 uur

november t/m

5

I

Flemingstraat 55

T:

023

-57 40

330

2041
F:

VW

023-57

-

Zandvo.
I

b

865

www.pluspuntzand

Sex and the City

Fotobewerking voor Kids

Di gitale
Vrijdag

-

9 Juni

info@pluspunrzandvoort.nl

t/m I5de<

Website bouwen voor Kids
Vrijdag 16:00

i

I

2

c

I

Faalangst Training 9 t/m 12 jaar
Dinsdag 15:30- 17:00 uur 20 september t/m 29 n

Het

de mode, de

plezier,

vriendschap: Sex and the

Sociale Vaardigheden 6

t/m

2 brengt het allemaal weer terug! Carrie

City

9 jaar

Dinsdag 15:30- I7:00uur 21 september t/m 30 n

(Sarah Jessica Parker),

Peuters

in

Samen met

je

Beweg in g

2

t/m 4 jaar

Samantha (Kim

(groot)ouders de wereld

spelenderwijs verkennen

Woensdag 9:30-

en Miranda (Cynthia
22 september t/m

10:30

dec

I

nemen weer

Nixon)

een grote hap

Pimp up your bike
Vrijdag 17:15- 18:45

Catt rail),

Charlotte (Kristin Davis)

/ fietsreparatie
5novembert/m lOdecen

The

uit

Big Apple. Ze bieden
het hoofd aan hun hec-

Workshop numerolog ie
Maandag 13:00-

tische levens en

des

27 september

16:00

in

lief-

een vervolg dat

werkelijk van het doek

Omgaan met

hyperventilatie / stress

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

Dinsdag 10:00-

spat.

Wat gebeu rt

op
1:30

I

20:00-21:30 uur

er

na het jawoord? Het

meiden loopt

leven van de

Yo ga Actief

rolletjes,

maar

het zou niet Sex and the City zijn als er

uur
niet

5 oktober t/m I4de<

een paarverrassingen op de

loer lagen.

Hatha Yog a
Vrijdag

I

Sex and the City

1:00- 12:00 uur 24 september t/m I7decembei

en

Spaans Beginners
Woensdag

1

9:00

- 20:30

Spaans Beginners
Woensdag

20:30

-

22 september t/m
III

22:00

en IV

(licht

1

I

Donderdag 16:45-

30 september

17:15

met

vriendinnen, lekker bijkletsen,

nog meer

bijkletsen, hapje erbij en na-

Lekker een avond uit
filmpje pakken,
tuurlijk

Franse Conversatie

sushi's

5 dei

gevorderd)

22 september t/m 15 december

een drankje.

pleet. En

omdat het

Want anders

Ladies Night

is

is,

het feest niet com-

ook nog een tasje

vol

verrassingen.

Franse Conversatie

II

Donderdag 15:00-

30 September t/m 16 dec

16:30

Website bouwen en onderhouden
Woensdag

20:00

-

22:00

1

5

1

6

september t/m 2

al,

the City staat

de bioscoop

in

van Circus Zandvoort dan

september t/m 20 oktober

Di gitale fotobewerking
Donderdag 20:00 - 22:00

1

oktober

speciaals aan vast.

Op

ver-

Voorafgaande aan

toon van een toegangskaart
tot de Ladies Night ontvan-

Koperaan het Kerkplein

gen de dames ook nog eens

het kader

een Dutch Cosmopolitan,

café

in

van 'wie herinnert zich niet
de scène

uit

Sex and the City

TheMoviewaarin Samantha
als

voor het nieuwe aanbod op onze website:
www.pluspuntzandvoort.nl

wacht op haar vriendje' en
koppelt daar ook nog iets

de speciale avond serveert

centraal.

speciale sushi's

Aquarel leren, Haark nippen, modelleren en epileren volgens Iranese methode. Spreken in het
openbaar, Boetseren en Beeldhouwen
Kijk

Sex and

U begrijpt het

een levend sushihapje

aangeboden

door

café

Koper! Graag reserveren vóór
vrijdag,

in

verband met de

in-

koop, via 023-5713546.

r.sportin;zandvoort.nl
dvoort.nl
voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl of 023 574 03 30

Oi

/SE--,,™

1

Zandvoortse Courant

FEESTJE THUIS?
Bior

l

1

& Wijn

Tap Vsrhuuir

BIS»

sinds

i

Goedkoop,
thuis besteld

&

gratis

Vnslal

Gratis Bezorging!

03 juni 2010

1959

1.Dt

(D5.¥

jwe

ALLE

•

zaterdag 12 juni doen?

Ihicf
1

22

Wat gaan jullie

gebracht!
Fystpr 50
Hanotan

nummer

Strandpaviljoen
Thalassa 18

e:

Wie
e

.

023-5738777

MERKEN DRANK LAAGSTE

PRIJSI

wij???

Haringhappen bij
ThalaSSa natuurlijk!
Aanvang 14.00 uur

MC1W

Vers aan zee!!!

9 juni verkiezingen
Huren onbetaalbaar?
tnj een aanlat pari yen is om de hypotheekrenteaftrek
hgihg te verklaren en jje huren fors te verhogen
neiging orr» bij bezuinigingen vooral naar de huursector te
kijKen, wordt volgens de Woon bond fal de handgewerfci doordal

De

lene-jr

De

jjartijen m de huidige woning, markt huilerig £\\n om qe
hypotheek renteaftrek; aan te pakken. Sommige partije-n(CDA.
en PW) willen niets doen aan de hypotheekrente aftrek en
de andere partijen schuiven da noodzakelijke versober ing van de

poüiieke

WD

voor kopers voor zïth urt. maa' nemen
eselfde terughoudendheid niet in acht voor huurdsrs.

fiscale subsidie
di

RAWO SmPHOUT

Ook De Key werkt mee aan het onbelastbaar worden van de huurwuang. Zo lezen we m hel Sïrategisch beleidsplan dart De Key er
primajr is voor mensen met lage inkomens. Een paar pagna's verder
lezen we dat De Ke> m haar hele kar-rvgabi ol; kiasl voor h j._r
harmonisatie naar 9B% van de maximaal toegestane huur.
Een woning die nu kaaf 44B euro kost gaat daardoor voor nieuwe
suro kosten. Hoetfii allemaal te rijmen ismet het
huurders-

6M

'sociale' -gezicht

Een

van

vergelijk

De Key is voor de ZVH nog niet duidelijk
van de verkiezingsprogramma's

u_^
op uw zaak'

vindt u op http://www.wQönboriC)\nl

Huurders
VtauM nMl

ZVH 053-5731616
-

let

mail: zawtvcort&e.hrtiuirdera.verenlQ lftg ^plonet.nl

f>

Gastvrijheid
heeft grenzen!

Glucosflmine
encriofitfroïti 5

nü voor ge-

zond bindwëéfïËl *n

Woon Veilig

kraakbeen-

H5H
(organisch

zwavel)

v»r

een betere

opname
ke
I

slikt

Nu speciale

toch niet zo

maar alles???

SENTINEL ÉiALARM aV
m\

?rtie

en

natuurlij-

Lil*,

::-i

n1r

;

•!

I

•

't

markt;

o-p tfe

LBO tabs van €27.50

€ 25.00

24 uur 365 dagen services

www.sentinelalarm.nl

023 S2919S7
U-cifl-Yn

^

..-

r

Btol, ete woensekg spedaal voor U op ds markt in ZANDVÜORT.

,m.

-

tl

VDormeerinfbkijkop

www.éUnl rf bd onze pritódstyi 0318-62-1114

De informatie pagina van de sportraad
Sportraad Zandvoort

www.sportinzandvoort.nl

Open Golf Zandvoort

ZandvoorteT opnieuw

Nederlands kampioen

Al jarenlang beoefenen veel dorpsgenoten de golfsport.
bij

Onze plaatsgenoot Martijn Cappel,

is

afgelopen weekend

opnieuw Nederlands kampioen handbal geworden. De
keeper van Kras/Volendam

de titel van
keer

in

E&O

uit

won

in

een best-uit-driestrijd

Emmen. Volendam

is

nu voor de vierde

de geschiedenis landskampioen geworden.

men hadden de palingboeren al gewonnen met 23-29
en hadden thuis dus een

zich

weer verheugen

in

de

in

vorige

tig

op Duintjesveld

trainen.

leerlingen van

bij

7 en 8

is

iets

moois

uit!

Meer

er
in-

formatie over Z5C vindt

landstitel

hebben is deze daarmee
weer terug in het Noord-

©.

Hollandse palingdorp na de

kampioenschappen
2006, en 2007.

In

in

2005,

eigenhuis

werd E&O na een moeilijke
eerste helft voor Volendam
met 30-28, na een ruststand
van

13-14, verslagen. In

Em-

op www.zsc.nu. Komt
niet

uit,

dan kunt

u

uw

u

Naar aanleidingvan

de enthousiaste opkomst

OGZ

besloten een extra lesblok

OGZ feliciteert

dorpsgenoot

Mitchell School

met zijn knap-

8 jaar oud. Echt

pe 10e plek

de Nationale

tie

in

behaald. De jongste slechts

een

felicita-

waard! Tijdens de interne

u

Jeugdkampioenschappen.

jeugdcompetitiewerd

er

Op de Noord Nederlandse
sloot hij afgelopen week

gestreden

vra-

golf.

tijdens de clinic heeft

Martijn

ook ooit begon-

6,

van de Zandvoortse

basisscholen proeven aan

der

de afdeling handbal

zelf

degroepen

een aantal sporten, waaron-

instantie terecht

nen en wie weet groeit

misgelopen te

or-

maar op een wat lager
niveau? Of wilt uw kind
ook zo goed laten worden
als Cappel? Dan kunt u in

Combinatie. Daar

titel

OGZ

ganiseerde naar aanleiding

Tijdensdiesportdag konden

Cappel

binnengehaald. Na twee

liefst 53

van de sportdag van 20 mei.

van de Zandvoortse Sport

De handballers van Volendam hebben zaterdag-

de enorme

week woensdag

Wilt u ook handbal spe-

eerste

avond hun vierde

uit

scholieren tijdens de gratis

de eigen competitie en

van een aantal kinderen die regelma-

len

jaar de

wel

blijkt

opkomst van maar

vervolg golfclinic die

geboekte successen van de kinderen
zelfs in landelijk succes

ruime marge.

Ook

de jeugd neemt de populariteit de laatste jaren enorm toe.

Open Golf Zandvoort fOGZ) mag

Stijn

om

er hard

de prijzen.

Hermans was opnieuw

op de donderdagmiddag

in

tegelasten tegen zeer gere-

duceerd
resse

in

tarief.

Heeft

de snelst groeiende

sport van Nederland?
u

u inte-

Neemt

dan contact op met Open

gen ook richten aan Wendy

het kampioenschap af

met

de winnaar, kort gevolgd

Golf Zandvoort op via tele-

Vastenhouw

een ronde van slechts 70
slager! Ook hebben weer 18

door Diederik Knol en Victor

foonnummer

Franzen.

of gaat

nummer

via

telefoon-

023-5717470 of

een e-mail naar handbal®

kinderen half mei hun Golf

Vaardigheids Bewijs (GVB)

u

023-5715743

eens langs aan de

Duintjesveldweg, naast de

Dat golf populair

is

en

blijft,

Korver Sporthal.

nummer

Zandvoortse Courant

seniorenpagina

~|i

Heeft u tips? Mail dan naarsenioren@zandvoortsecourant.nl

/J

Voor onze
die

Verjaardagsmenu in
Brasserie 't Duinpan netje
Juist

ook ouderen

gen willen

bij

in

Huis

in

de Duinen en de aanleunwonin-

voorkeur hun verjaardag

altijd

vieren te mid-

den van familie en vrienden. Vanwege lichamelijke onge-

makken,

die

komen nu eenmaal met het ouder worden,

zijn

dan vaak de mogelijkheden buitenshuis wat beperkter.

model

in

het restaurant.

nog...

is

in

Ti. Dit

jaar

is

is

'Bulli',

wat bijnamen van de

60

het

de foto

De

niet bepaald nieuw.

of hippiebus: het zijn zomaar

jaar geleden dat het

productie ging. Het busje, een idee van de Nederlan-

der Ben Pon, werd

'cult'l

Meer dan

22

exemplaren

10,7 miljoen

Nederland. Volgens Boet

komt de

band die veel mensen ermee
hebben. "Iedereen heeft wel

en

uit vijf voor-

was vroeger een van de

gens. En

hij

nog

hoofdgerechten, sauzen en

goed

als zijn

maakt Kersting het

denkt dat het succes van het

gas-

zijn

menu

uitgebreid

vraagt

reid ing

om

drie

heeft

hij zijn

robuust,

menu kenbaar
Gewild
gewild

uit-

uitbater en
't

Duin-

Sinds kort

maakt

de Duinen.
hij

het ou-

Zo langzamerhand begint
Kersting

daarmee steeds

grotere bekendheid te

gen. Zo heeft

krij-

onlangs

hij

week

drie partijen in een

waar ook de
bewoner of be-

'Bulli'
is,

blijkt

nog steeds
wel uit de

prijzen die voor de busjes

het restaurant

Het verhaal van de hippie-

en op 8 maart 1950 ging de

familie van

bus, zoals de auto sinds jaar

Ti,

betaald worden. Een goed

Universeel

onderhouden Ti kan zomaar € 20.000 opleveren!
"Het is maar net wat de gek
ervoor geeft maar er is een

dagvieren metalletechnisch

dekte tijdens een bezoek

Het voertuig deed dienst

flinke handel

noodzakelijke hulp direct

aan de Volkswagenfabriek

als

woonster
is

in

liet

steek", zegt

Grieger.

Dat de

Huis

de

VW-woordvoerder Manfred

breiding van de service van

in

hij

prijs. "Hijwas

goedkoop en

je nooit in

maken.

Voorvelen een welkome

pannetje, het nieuwe restau-

steeds", geeft

mening. Volkswagen

komt door de betrouw-

baarheid en de

hij

gasten

dagen van tevoren te

het gewenste
te

uit,

busje

reserveren en de keuze van

rant

ziet er natuurlijk

zeer gewilde nagerechten

voor u ter inzage. Als voorbe-

Bert Kersting

in

zo een Tl heeft gereden. Dat
busje

rolden overal ter wereld van de fabrieksbanden.

fascinatie voor het

busje door de emotionele

een ver familielid dat ooit

weinige praktische bestelwa-

Met keuze

ten helemaal naardezin. Een

chef-kokvan Brasserie

03 juni 2010

•

de Volkswagenbus?

lezers die nu zo rond de zestig jaar zijn,

dit artikel geplaatst

bij

'spijltje'

Volkswagen (VW)

morabele verjaardagsfeest

hem

Kent u

waardering

veel

voor heeft. Zorgeloos, gezellig

en smaakvol een verjaar-

bij

de hand. Overigens hoeft het

en dag wordt

gon

in

1947.

genoemd,

heet,

model

officieel

productie.

in

De Nederlandse

VW-importeur Ben Pon ont-

in

Wolfsburg een doorfabrieks-

deren van het huis en/of de

moeten organiseren. Onder

niet persé

een verjaardag

arbeiders

aanleunwoningen makkelijk

andere voor een negentig-

te

te vieren feest

dat werd gebruikt

zijn. Elk

be-

zoals het

gemaakt

voertuig,

om

zware

bestelwagen, brand-

weer- en politieauto, ambulance,

camper en soms nog
als ijscowagen. De

steeds

naam

in",

zegt Boet.

Boet vindt het geweldig dat

de

na 60 jaar nog steeds

Ti

rijdt

en zeer gewild

is.

Europeanen vinden

Veel

de

in

om, samen met familie en

jarige

vrienden, te genieten van een

gevolg verzorgde

Pon

van haar eerste klanten.

hippies die eind jaren zestig

feestelijkverjaardagsmenu

in

uitgebreid verjaardagsdiner

gastvrije ontvangst rekenen.

raakte geïnspireerd door het

Behalve een personenbusje

door de Verenigde Staten

het gezellig ingerichte restau-

en ook de zesentachtigja-

Maak gewoon een

wagentje en smeedde het

('bu' als afkorting)

was de

van muziekfestival naar mu-

rant.

Naar wens kan het ook

een andere ruimte

in

Huis

bewoner met groot
een

hij

mevrouw Nolte

vierde

of feestje

de familie van

in

bewoners, kan

met

altijd

afspraak

Bert Kersting, bespreek

in

rige

in

zaterdag met haar familie

alle

en goede vrienden haar me-

de mogelijkheden

de Duinen plaatsvinden.

op een

wensen en

weet wat

u

platen naar de montagehallen te transporteren.

plan

om

biel

busje te gaan

een eenvoudig, sta-

IVN Zuid-Kennemerland organiseert op donderdag 10 juni
een excursie door de duinen van het Kostverlorenpark. Het
een prachtig natuurgebied met een

rijke historie.

Het

is

is

een

dere

in

van ongeveer

15

hectare centraal en beschut gelegen

de duinen ten oosten van Zandvoort.

blijkt

(in

sterk

nen

J

i

Boet

el is

van de Volkswagen Bus Club

gebonden

in

is

aan de dui-

de omgeving van zee-

Met name

zijn

voeding

in

beseffen

hebben

'Zeedorpenlandschap' ontstaan. Het

datzich heeft kunnen ontwik-

is

een landschap

stempel gedrukt op het hen

kelen door kleinschalige

omringende duinlandschap,

selijke activiteiten,

men-

onder an-

weg

voorover hebben", zegt Boet.

zorginstellingen
LNV geeft een toelichting
op het onderzoek,

bij

maaltijden

ministerie van
zorginstellingen. Het onderzoek

wordt uitgeveord

in

op-

dracht van de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en

start

om

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

ig.00

O.

Aan-

niet nodig.

zorginstelling inVeghel een

De

Roelof Boddaert,

andere maaltijd aangebo-

het onderzoek worden ge-

Deelname

is

melden vooraf

is

uur.

Informatie

bij

wordt bekeken wat het

Van 14 juni tot 9 augustus
krijgen bewoners van een

van Uffordlaan

1.

Duur:

gratis.

° 2 3 "571 77 73 of kijk op

1,5

www.

ivn.nl/zuidkennemerland

liet

VWS

het

weten.

Het onderzoek, dat de naam
'De Genietende Groene
gekregen, wordt
gehouden in zorginstelling
De Watersteeg in Veghel

Tafel' heeft

(Noord-Brabant) en uitge-

uur vanaf de ingang aan de

de inwoners van Zandvoort

op de

nog steeds

Deze maand wordt een onderzoek gestart naar de effecten

(VWS) laten onderzoek doen.

De excursie

de afgelopen eeuwen hun

er

van goede voeding en een betere ambiance

dat

en wondklaver.

voorters

zo'n busje

mensen dat

Onderzoek naar goede

flora ken-

in

het

gaat

in zit-

te houden. Fantastisch dat

na meiijk dat

lene, kegelsilene, nachtsilene

is

om

ten

een heel universeel

bijzondere soorten als oorsi-

Door deze invloed

ongelooflijk veel geld

"Het was, zeker voor

een aantal soorten planten

dorpen.

Sterker dan de meeste Zand-

ziekfestival trokken. "Er

'M').

tijd,

het Kostverlorenpark.

in

ook een bestelwagen

het Duits een Lieferwagen,

dus
die

wagentje", zegt

In

Een landschap dat zich vooral

door een speciale
merkt! Het

terrein

Ti

bus een vergelijking met de

1949 bouwde
Volkswagen een prototype

hij

overtuigen.

Excursie Zeedorpenlandschap

bouwen

wist VW-baas Heinrich

kreeg het busje

Nordhoff van het idee te

en

zijn.

'Bulli'

den

in

een andere omge-

ving dan normaal. Daarna

effect

daarvan

is

geweest.

officiële resultaten

presenteerd

in

van

september.

Min isterGerda Ver burg van

voerd door Wageningen
Universiteit Research

samen met
derneming

Phliss,

die

(WUR)

een oneet-

en

drinkconcepten bedenkt.
Bron: Zorgvisie

Galerij der

kampioenen 2009-2010

C2 SV Zandvoort

Zaterdag
Staande

5

SV Zandvoort

vlnr:

Jeroen van Dam, Mathijs

Creeven.Aron

Kuilder,

vlnr: Sjors Mansjustus Hofman, u Man Polman,
Wesley Sebregts, Mitchel Luiten, Ewout van Cruysen,
Ouentin Huisman, Yasar Schilpzand, Robby Miezenbeek.

Bovenste

Jack Coedegebuure, Freek

v.d.

Meije, Jordy

Nieuwenhuis, BerryBuyten hek, Michel Schraal, Pat riek Haak,
Geoffry Koper, Klaas Schaap, Branco Bakels. Hurkend vin
v.d. Brink,

Chris Jongbloed, Time

Marcel Hittinger en Sa nder Hittinger.

rij

J

rij vlnr: SiebedeVries,WillemZeitzen,Bas Knotter,
Dino vd Horn.Donnyvd Hornjim van Kessel.Yobel Gerges
Ande kon niet aanwezig zijn.

Onderste

D SV Zandvoort

Meisjes
Bovenste

rij

vlnr:

Coach Rob b de Grauw, Seni

ruijn.Britt

Den ise Nanaï,Suraja Ca kir, Michel Ie Na na' i.Onderste
Cheyenne de Graauw (geblesseerd), Sja; e Hansen,
ne rik, Jasmijn de Graaf, Niene Michielsen,Sophie
Minnebo. Liggend vlnr: JackieStor, Liza Zandvoort.
Wortel,
rij

vlnr:

'

mi
f
m^r^
*

*-*** "^TE

f^v-

^'»v»—
Fi

E4 SV Zandvoort
VlnnSilvioJoey, Dan

'

/ rr

r

*

SV Zandvoort

F7

Vlnn Branco Uitendaal, Fransie Maes, Kayen Lock,
ny,

Sigma

r,

Ma uro, David,Rafiq, Benjam in,

Dylan, keeper Nicky, coach Willem Schilpzand

Jelle

de

Haan, Daan Michielsen, Luc Steenkist, Milan van Laere,
Harley Brouwer. Ezra

v.d.

Moot

kon niet aanwezig

ft

zijn.

SV Zandvoort

Staand

vlnr:

Sydneyvan den Broek, RoryRoode,Youri Regeer,

Zee Fischerjob Kreuger en Mees Sebregts. Zittend

vlnr:

Cas

Vriesema, Ruby Roode, Rens Paap, Daan Schmidt.

^

ë

OS

*

o

:

^»-W
1

Lions
Inr:

Marvin Marti
Philip Prins e.

Ron

v.d.

a. Voorste

rij

Meij, Lars Leferink, Bart v.d. Storm,
vlnr:

Robert ten

Pierik,

Pau Wessels,
I

sponsor Dave Douglas. Roy Fijma, Alain

Clark,

NielsCrabben dam en Ken van Rhee konden niet aanwezig

Judo

zijn.

H2

Staand

vlnr:

Lions UJ18
Peter Sterker, Carl Noyons, Milan

Evert Boljurgen Bos. Knielend vlnr:

v.d.

5torm,

SanderVerboom, Jeroen

vlnr:

trainer/coach Marvin Martina, Elias

Du co Boukes, Ken van Rhee,

M a rkovic, M art

Ga us, Willem Dortmundt en Bart Zwemmer. Chris Kemp

Hurkendvlnr: Luka

Luuk Koote. Dwayn Wijkhuize kon

Hockey

Meisjes Di
Vlnr:

Coach

Jeu de boules

ZHC
Menno Vriesema,

Emma

Bos, Sylvana

Elise Vriesema, Dana
Hopman, Noor Kapteyn,

Sophie de Droog, Iwa Curie, Sylvanna Maurik, Sabina UI
Haq, Mlichelle Nanaï, Melanie Storm, Anke Kraayeveld en

Anoek de Winter.

El

Bakkali,

v.d.

Mei en

Lars Leferink.

ontbreekt op de foto.

Abbenhues,

©.

Staande

ij

n

Wessels, Jaap

niet

aanwezig

zijn.

Gemeente Zandvoort
u 2,
info

Pcstb..s

aa zm--iv-.< >t

::-:

2,

©zandvoort.n;

Gemeentelijke publicatie week 22

-

De Zandvoortselaan

2010

zal

en de Westerduinweg

nieuwe

Vergadering college

De

de collegevergadering van week

besluitenlijst van

de verdere

week

zijn in

week

in

21

genomen

door het college

22 vastgesteld

De

besluitenlijst

21

en

besluiten

in te zien bij

is

uur.

Wel

de

zal

via

door middel van borden worden aangegeven. V

2010 vinden ook werkzaamheden

maximum

snelheid

plaats.

zal eind dit jaar

worden opgeleverd.

worden begonnen met de bouw van

bouw opdeHannie

Schaft locatie

het

met daaronder de

woongeparkeerlocatie

Albert Heijn en het Postkantoor.

In

gedeeltelijk onder of

opde

zal

een deel van de

CornelisSlegersstraat

m

op

in

het NS Station

9 juni

school, Lijsterstraat

in

ligt

zomerse dagen en evenementen op

gedurende 6 weken

ter inzage

bij

r-

Circuit Park

de Centrale

juni

3

Balie

het Raadhuis en staat op de website. Het plan vormt het

met

gedu rende

biibe 'ogende ver<eers -''laaTregelen 01-

vagen

n

ham euur.

u

a.s.

is bij

gevestigd

in

deTweede Kamer-

een ruimte
in

in

de

hal

de Oranje Nas-

'het gyrr'astieklo-:aal yan de

i.

mei 2010 heeft het college van bur-

Zandvoort 2010' vastgesteld. Deze treedt inwerking op

20ioen

lic

niet langer van vijf jaar verlopen

sa. school zal gevest ge zijn

Zandvoort
18

met

een van de s:ei"-

stemmen moet

stemmen.

u niet

Het stembureau

dagen en

gemeester en wethouders van Zandvoort het 'Verkeersc

d-Likke

bebouwing

Za-dvoort "et ve'keei zo o -firn as i-oge

over het wegennet van Zandvoort te sturen. Er

i||.

ld en tifi catiepli ch t;

Ook

bij

de komendeverkiezing moet u zich identificeren met

een identiteitsbewijs. Dat kan
paspoort of identiteitskaart.

Kamer mag
maal

5

jaar

is

verlopen.

een Nederlands

rijbewijs,

ce verkiezing van deTweede

U mag dus een

besloten

centite tskaart gebruiken

2005"of elke latere datum.

is

zijn

E:j

u een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart ge-

bruiken dat op 9 juni 2010 (de dag van de stemming) maxi-

het Verkeerscirculatieplan te effectueren op zondag 6 juni

2010 gedurende het evenement RTLGPMasters of Formula

en de Louis Davidsstraat worden gerealiseerd.

uw stem pas ook een

verkiezing

de vergadering van

beleid

Overeenkomstig het bestemmingsplan

se palen

van het stationsgebouw. Het stembureau

culat eplan
In 2011 zal

garage en aansluitend hieraan de bebouwing op de

~

ze

-r\.?c

Stembureau Oranje Nassau en NS-station;

r

als

toestaat.

Verkeerscirculatieplan zomerse
Circuit Park

onder de parkeergarage

voor kiezers

geopend van 07.30 uur tot 21.00

zijn

esgeied'iigde

identiteitsbewijs overleggen. Als uzich niet kunt identificeren

mag

D

worden terug gebracht

30 km/uur. De werkzaamheden vinden alleen plaats

weer dit

De bouwvan de Brede School aan de Prinsesseweg met daar-

>

invloed op de doorstrom

bestemmingsplan voorziet

de herontwikkeling van het

naast

gebied gelegen tussen de Grote Krocht, Koninginneweg,
i Louis Davidsstraat.

:iin toegankelii-:

beperkingen en

ede re

bureaus de stem uitte brengen. Als u gaat

de Boulevard en

het be5temmingsplan"Zandvoort-Cent rum" vastgesteld. Dit
o.a.

ijke

split).

werkzaamheden hebben geen

van 14 september 20og heeft de gemeenteraad

besluit

zal

S juni

stembureaus

Alle

Bentveld worden voorzien van

duren van 04.00 uur tot maximaal 10

worden doorgelaten. Een omleiding
en na

VOORGENOMEN ONTTREKKING WEGENWET

tussen de rotonde Nieuw Unie

in

(bitumen met

zal

Hulpdiensten, Connexxion, voetgangers en fietsers zu

Zeeweg

de Centrale Balie en op de website.

Bij

slijtlaag

De stremming

waarop

rijbewijs,

paspoort of

staat "geldig tot 10 juni

3.

VERLENGING TERMIJN VOOR HET AANVRAGEN VANEEN
Pe betieffe"de
in

loc.";t

es

:

jn

aangeweze'

verband hiermede op grond van

als

artikel

eenbare weg, die

9 van

deWegenwet

aan de openbaarheid dienen te worden onttrokken.

Tevens

is

besloten:

Op donderdag

juni 2010 de borden E01

3

(Verboden te parkeren) van bijlage
keersregels en Verkeerstekens 1990

I

meente Zandvoort

is

dan ook voornemens de gemeenteraad

-

De burgemeester van Zandvoort maakt bekend, dat voor de
op woensdag 9 juni 2010 te houden verkiezing van de leden
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal het voor kiezers

locaties:

op het Stationsplein (noordelijk parkeerterrein)

direct ten

zuiden var de Van Spei <s:'ast.

Vergunningshouder voor de desbetreffende wegen, kunnen

aan de openbaarheid.

vanaf zaterdag

5

7 juni tot 12. 00

uur gratis parkeren op het De Favaugepletn

Md

11

2

van de

Wegenwet

is

Algemene Wet

ligt

Bestuursrecht). De tekening

voo

bei

"-g hebbend en ter

op het raadhuis, Swaluëstraat

2

nz.";ge b

j

aargegeve'

zijn

gedurende zes

de centrale b'he

realisering van de

zal

belanghebbende

te

slIti fre lijk

maken
worden

Klein

misch Afval

Op

bij

iedere

zijn zienswij-

dienen zienswijzen kenbaar

het college van burgemeester en

wethouders (Postbus 2,2040 AA Zandvoort). Voor mondelinge
reacties kan

een telefonische afspraak worden gemaakt met

de heer

Sandbergen, de heer

J.A.

E.J.

Kok of de heer M, van

Minderhout van de afdeling Ontwikkeling en Beheer,
nisch bei e kbaai o -"er

Liet

woensdag
is

9 juni 2010

in

onderstaande

lokaliteiten

8 juni
al

aan het wegdek.

2010

5

juni haalt

telefo-

de ecocar van

Sita

weer

Klein

Che-

Schema: Dirk v.d. Broek 9.00-10.00 uur.Vomar

op.

Schoonmaak GFT-containers
Van 14 juni t/m

gevestigd.

gemaakt.

Aanduiding stembureau

Adres stembureau

ZANDVOORTS MUSEUM

Swaluëstraat

Dit

STRANDHOTEL

Trompstraat

worden de GFT-rolemmers schoon-

uw rolemmer
is.

als

het legen van

uw

na het legen staan totdat de
Let op: Dit

kan ook na 17.30U

zijn.

2

SUNPARCS ZANDVOORT

Ingekomen vergunningenaan-

ORANJE NASSAUSCHOOL

Lijsterstraat

ingang Schoolplein

RODEKRUISGEBOUW

Nicolaas BeetslaariH

"DE SCHOOL"

Ingang

VOORHEEN DE

18 juni

gebeurt op dezelfde dag

schoonmaakploeg geweest

1

VOORMALIG VVV KANTOOR

vragen

1

1

Emmaweg 22

Bouw-, sloop- en rectameaanvragen
Zandvoort:

GEREF. KERK

STICHTING PLUSPUNT

Op dinsdag

o

algemene nummer: 023- 5740100.

Zandvoortselaan gesloten op 8 juni 2010

gesloten voor

zaterdag

rolemmer. Laat

dan wel mondeling

Schriftelijk

ui-

?.i

Tweede Kamer der Staten-Ge-

een herinrichting van

Gedurende de termijn van de tervisielegging kan een

gemaakt

Swa kiest ia

Chemisch Afval

VERKIEZINGEN 2 E KAMER 2010

openbare ruimte plaatsvinden.

zen kenbaar

een vervangende stempas aan te vragen

De burgemeester van Zandvoort maakt bekend, dat voor de
verklei ng van de ledenvan de

neraal op

te Zandvoort.

bebouwing

om

veistiek: dooi Bureau ve-kiez nee'.

Afval

ADRESSEN STEMLOKALEN

een stembureau

Na de

is

dinsdag, 8 juni 2010 tot 16.00 uur. Nadere inlichtingen

worden

maandagmorgen

waarop de aan de

tijdens de openingstijden vanaf 4juni 2010

wei- en

juni 2010 na 16.00 uurtot

een openbare

voorbereidingsprocedure van toepas; ng (a~del ng 3.4 van de

openbaarheid te onttrekken weggedeelten

mogelijk
terlijk

voor te stellen de betief~"ende weggedeelten te onttrekken

Ingevolge artikel

VERVANGENDE STEMPAS

van het Reglement Ver-

met onderbord 'Zondag

aanstaande'te plaatsen op de volgende

Het college van burgemeester en wethouders van de ge-

zal

i.v.m.

wegdekon-

de Zandvoortselaan worden

het auto en vrachtverkeer

i.v.m.

af-

onderhoud

Flemingstraat 55

ZANDVOORT

-

H

25

ZORGCENTRUM
NIEUW-UNICUM
STICHTING A.G. BODAAN

Zandvoortselaan 165

STATION NS

Stationsplein

..
.

rr

..

.

1

iid

eren van de efafsche ding

"ge

kom e-

126LV

Herman Heijermansweg 73
Bramenlaan

Verzonden besluiten

2

Kapvergunningen verleend
<ostve'lorenst'ast 65, één conifeer Leylandii, deze

boom

staat

vervolg op pagina 22

>:>

Gemeente Zandvoort
jerne8 ;e
,

g

'

,

\<t.

i:

.

op de erfgre

units op het dak,\

'-V19

n27rr

-Van Calenstraat

Belanghebbenden

die in een eerder stadium zienswijzen

hebben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande

t/m

Leeuwerikenstraat

t/m

12

telefoonnummer

Centraal

geheel vervan

130,

scherme-"/ euningen. verzonden 27

eri
-

beslui-

me

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 oi 00,

t/m donderdag 8.30

2

-

17.00

uuren

maandag

vrijdag 8.30 -16.00 uur.

16, gedeeltelijk v

Melding of klacht?
ten

in

beroep gaan

bij

ba Ikon hekken, verzonden 27 mei 2010,2010-1

de rechtbank te Haarlem, afdeling

Bel

met de Centrale Meldlijn

BR Haarlem Het indienen

Bestuursrecht, Postbus 1621 2003

(023} 574 02 00, óf vul

website het digitale formulier

van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een

Bez waars ch riften

schorsende werking wordt pas bereikt nadat de president

De hierboven genoemde verleende vergunnir

van de rechtbank dat

besluiten

in

op de

óf stuur een brief naar de

klachtencabraVatcr.

bepaald.

In

in

een voorlopige voorziening heeft

geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek

01- voorlopige voorziening ind

enen

i"i|

de pesident

;m

en

lig

bij

de Centra

lie

1

U kunt

Openingstijden Centrale Balie

ze

anghebbenden kunnen

:openingstijder

inzien tijde;

de

rechtbank te Haarlem. Een dergelijk verzoekschrift dient ver-

ter inzage.

zes

weken na bekendmaking
De datum van

chrift indienen.

«rem

gezeld te gaan van een kopie van het beroepschrift.

-e

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening

het geen

wordt

uw

griffierecht geheven.

ng

is

de verzenddatum van de vergunning. Indien

gunning betreft

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen

dit

de publicatiedatum. U

met vermelding van "bezwaar" in de

bezwaarschrift

terbovenhoekvan

is

uw

Maandag t/m woensdag: 08.30

-

16.00

uur

Donderdag:

08.30

-

20.00

uur

Vrijdag:

08.30

-

12.30

uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u

aan het college van Burgemeester

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de

2040 AA Zandvoort. Het bezwaar

2,

Tollensstraat zijn dagelijks

schorst

-Van Lennepweg 79

rood, verwijderen van

asbesthoudende

het

materialen, verzonden 26 mei 2010, 2010-7135
-

Koningstraat

23,

is

in

1621

Alphenstraat 63, plaatsen van vent ilatie-

te

open tussen 08.00

-18. 00 uur.

beginsel niet de werking van het besluit waartegen

gericht.

In

geval van spoed kunt u een verzoek

voorlopige voorziening indienen

bij

om

een

Collegelid spreken?

de voorzieningen rechter

Een afspraak

van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus

veranderen van de achtergevel, verzonden

e.d.

rech-

Openingstijden begraafplaats
brief

en Wethouders, Postbus

Zandvoort:

maar voor een

beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen

richt

2003 BR Haarlem. Een

gaan van een

afschrift

maken meteen

collegelid

telefoonnummer. Daarbij geeft

dergelijk verzoek dient vergezeld

wilt spreken.

Het kan

zijn

u

doet

u via het centrale

aan waarover u het collegelid

dat u eerst naar een vakafdeling

verwezen wordt.

van het bezwaarschrift.

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand

Tv op terras
Tijdens het

mag tijdens WK voetbal

WK voetbal

komende

recaondernemers die

in

en zee, maar vooral dicht

mogen Zandvoortse

het bezit

zijn

ho-

van een exploita-

tievergunning onder bepaalde voorwaarden Tv-schermen

zijn

bekendgemaakt aan de

horecaondernemers, zodat de

openbare orde gehandhaafd
blijft.

buiten op het terras zetten. Dat heeft burgemeester Niek
is

Meijer onlangs bepaald.

bij

mensen

Gebieden voor verblijfsontzegging
Burgemeester Niek Meijer heeft onlangs de gebieden die
een verblijfsontzegging op te dwingen
personen het

verblijf

ontzeggen

hij

kan gebruiken

In

een

daartoe aanleiding

ziet.

in

als hij

kaart gebracht.

vijftal

om

personen

gebieden kan

hij

nu

Een van de voorwaarden

dat op elk terras,

waar een

of meerdere buitensch er men

worden

geplaatst, minimaal

een persoon verantwoordelijk
dient te zijn voor het ordelijk

verloop op het terras en de

omgeving daarvan.
Ook moeten de televisiedirecte

schermen gericht
terras, en

zijn

kan

mag

op het

wel zodanig dat

vanaf de openbare

Tijdens alle wedstrijden van

weg

niet

worden meegekeken en

Voor de overige wedstrijden,

mogen

er

geen alcoholische

er

zijnde de groepswedstrijden

dranken verkocht worden

meer geluid geproduceerd worden dan normaal,
de norm komt te liggen op 75
dB(A) en is min of meer een

van de overige landen, gelden

een mobiele tapinstallatie of

horecaondernemers de om-

De verblijfsverboden kan

uur voor de wedstrijden tot

wonenden informeren

de burgemeester opleggen

het Nederlands

elftal

zelfs

de reguliere geluidsnormen.

Ook

is

bepaald dat een half

buitenbar. Tevens

via

moeten de
Noord-Afrikaanse relschop-

heden adequaat aan te pak-

Amsterdam. Veel

ken heeft de burgemeester

unicum. Hetzelfde geldt voor

een half uur na de wedstrij-

een of meerdere schermen

na ongeregeldheden

in

een

Zandvoorters en toeristen

allefinalewedstrijden van an-

den van het Nederlands

op hun

bepaald gebied. Het

is

een

voelden zich toen niet

vei-

op 7 mei het gebied aangewezen waarin eventueel ver-

dere landen. Daarmee wordt

tal

sommigen werden

blijfsontzeggingen opgelegd

bedoeld de wedstrijden

om de

achtste, de kwart.de halve

om

afgesloten voor

zal

worden

alle verkeer.

fi-

zij

terras plaatsen en er

worden
naar wederzijds begrip. Ook

beslissing die voortvloeit
uit

de dreigende situatie

kan de politieverordenen dat

die

was ontstaan rondom

dient gestreefd te

dewed-

De voorwaarden waaronder

er

de 3e en 4e plaats.

deze mogelijkheden bestaan

ras

nale plus defina leen
strijd

de Haltestraat

elf-

als

geen glaswerk op het

ter-

komt of extra bewaking.

de ongeregeldheden

pers uit

lig

en

bedreigd. De politie moest

hard ingrijpen.

kunnen worden. Het gebied
bestaat uit de sectoren A,
C,Ci en

tij-

dens Pinksteren 2008 met

Om

eventuele ongeregeld-

D.

B,

Een aantal gebie-

den overlapt

elkaar.

nummer

Zandvoortse Courant

AUTOSPORT
RTL
Komend weekend

GP Masters

Park Zandvoort. Daarin zal

worden voortgezet", aldus

De Masters geldt

ook Zandvoorter Justin van

Weijers.

3.

één van de belangrijkste Formule 3-races

als

ZSC eindigt

of Formula 3

vindt op Circuit Park Zandvoort de 20e

de Masters of Formula

editie plaats van

in

de wereld.

zien zijn.

Voor de

hoofdtribune wordt een par-

Dutch Supercar Challenge

cours uitgezet waarop de

in

kartracezal plaatsvinden.

Dutch Supercar Challenge

het bijprogramma

COO

Peter Fontijn uit Hillegom en

Park Zandvoort, heeft er

Peter Furth uit Zandvoort te

"Naast onze

in.

zijn.

Fontijn en Furth

ma-

is

wereldwijd niet meer

weg

te

den ken

de auto- en mo-

uit

torsport en het

geweldig

is

uitkomen. Het Circuit Park

dat die internationale activiteiten nu

Coultharden ex-wereldkarnpi-

een jubileum uit gave

ook

Nederland

in

navolging krijgen. RTLGP

is

al

deze raceklasse.

in

maan-

hier al

kijken

We

uit.

rijden

BMW M3

onze

dan 400 pk

met

GTR, meer

sterk.

Beveiligingsgroep,

De NVD
met het

Zandvoorter Peter Furth

ziet

het wel zitten. "We

goede kans op een podium-

en vier jaar later Tom Coronel.

als

Ook nu weer

tie

één van de hoogtepunten

een Formule i-demonstrazullen de beste

Formule 3-coureurs

uit

de

van Sebastian Vettel met

zijn

Red Buil Racing-Fi bolide.

competities van onder meer

Komend weekend

Duitsland,

definalevandeRed

Frankrijk

Italië,

en Engeland tegen elkaar

vindt ook
Buil Kart

Fight plaatsvindt op Circuit

Voor de 20e editie

we

plaats.

1.50

Met

waar

programma, en de

dit

mogelijkheid

om
te

hopen

we op

gratis het

bezoeken,

volgepakte

tri-

bunes waarmee de grootse
traditie van

de Masters kan

We weten

BMW

onze

een fantastisch programma.

evenement

zou te groot blijken

tweede

om

in

kunnen

snel

wij

Eindstand buitencompetitie

maken een

we met

dat

G

w

1

Legmeervogels 2

H

13

weer op en dus

zijn

de

& Wim

gehuldigd

als

clubkampioen

rijden. In

2

Aristos

3

Monnickendam

H
H

de klasse

uitkomen moet dat

genoeg

zijn

voor een top

4 Muiden

drie-klassering. Als het regent,

nemen onze kansen
maar toe. Racen
onze

in

de regen

specialiteit', ald js Furth.

&

Daniels

Wil van Teeseling

&

en Jenny Pieters

Fini

Jaarsveld.Een 'close finish' gaf

de

strijd

in

de

om

Cor van

detopklassering

Brandse met ruim verschil de laatste ronde wonnen en

eveneens de

hierdoor tevens de Truus Hagenbeker als clubkampioenen

Koningsbeker te winnen voor

verschil

Bart Overzier& Kees Blaas en

moveren DinyHogendoorn &

in

ontvangst mochten nemen.

Lavina Bosschert

Het paar werd tevens be-

& Mark

kroond met de eerste

VerhageS* ElsVisser.Vanuitde

slemkampioen.

als

prijs

Dit suc-

Holtrop

lastigeC-lijn

en

promoveren

Ans
drie

cesvolle paar legde tevens op

paren met zeer weinig onder-

met 61.67% beslag op
de Huub E m men beker, op af-

ling verschil

26 mei

Wagner, Marit

&

Ron Kaales en Joke van

Deursen& Maria Emmelot.

Ko Luykx.

nieuwe

2010-2011
ren

keren

weer terug

Nellie Castien

in

&

seizoen

Margriet

&

Martin

Jeanet Drees. Deze dames

van Kervel &Gerry Schuurman

9
8

6

16

189

152

37

8

6

16

122

107

15

ZSC

14

6

1

7

13

203

176

27

6

AHC

14

6

1

7

13

174

184

-10

7

VOS

14

4

10

8

166

174

-8

8

Omega

141

3^5

-184

2

H

14

Algemene

Hoogheemraadschap
van Rijnland

uitvaart begeleid ir;

Zandvoort

Hu goos
Kroon

Mode

Autobedrijf KariMo

Medina Woninginrichters

Autobed rijf Za n dvoort

Motorrijschool

Beach ClubTien

OHD
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Rieneke Zwarts. Hier bedroeg

Scholzen

pa-

keer.

september.
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uitslagen

Scores van

helft in te halen. In die
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Eindstanden bridgeseizoen 2009-2010
Het bridgeseizoen van ZBC

punt

uiteindelijk een

verwijderd van een gelijkspel.

in

te houden.

een 9-5 stand

in

autosport op de Nederlandse

van de Masters krijgen

bij

op het scorebord. Die afstand

de vekompetitie start weer
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Buil verzorgt

programma, met

om AHC

ruimschoots

tweede helft legde ZSC wel het

jarenlang hét platform voor
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onze hoofdsponsor", aldus

Twee Nederlanders wisten de
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in

loop.
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den naar

met
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vijfde plaats geëindigd

de Zandvoortse dames niet

Buil

Zandvoort pakt, omdat het

LewisHamilton.

op de
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gehandhaafd

ken op hun thuiscircuit hun

evenement

illus-

1993 was het Jos Verstappen

Amsterdam werd

ZSC

debuut

wederom twee grote mer-

weten te verbinden. Red

tere winnaars zoals David

flink

zien

vijfde

van ZSC de veldcompetitie met een verliespartij afgesloten. In
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ken aan dit unieke
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trouwe partner en bandenwij
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L-vormige

woonkamer

2 slaapkamers,

Complex met

(vh 2 kamers), dichte keuken

badkamer met douche

Berging

Vrijwel geheel voorzien van dubbele beglazing

•

Speciale zelfreinigende coating

op de ramen aan zeezijde

•

Gebtuiksoppervlakte ca. 90 m*

(incl,

in

de onderbouw, eigen parkeerterrein

Vraagprijs:

€

Woonkamer met

uitzicht over

Moderne keuken

v.v.

2
In

de duinen, 2 balkons
•

inbouwapparatuur

•

slaapkamers, royale badkamer
zeer nette staat van onderhoud

Geheel voorzien van kunststof kozijnen en dubbele beglazinc
Gebruiksoppervlakte

het balkon)

&

200.000,-

Mezgerstraat 123

2' verdieping van het appartementencomplex
ligt dit keurig verzorgde 3 kamer appartement
met balkon op het zuidoosten. Het complex beschikt over
lift en in de onderbouw bevinden zich de bergingen.

een

lift

•
•

(verjkoop, (ver)huur, beheer, taxdfte

Mezgerstede
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•

vVWW.CVl.nU
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Eli
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Het strand

is
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Station en busverbindingen

•
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•
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•
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2 slaapkamers,
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•
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m
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me«

Moderne

20** ren

keukeoA*M^^«r en

garage en carport

2
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autovrij plein gelegen goed onderhouden 3 kamer
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•
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afgesloten parkeerterrein voor de bewoners.
•
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;ke vrijstaande
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I

;
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woonkamer met ruim balkon

Moderne keuken

v.v.

inbouwapparatuur
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•
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•
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•
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•
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1
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Winnaar Masters
schrijft historie

met 2e winst

Wandel4daagse
toch van start

Druk bezochte Masters
staan weer op de kaart

week 23:

Actie

Desembrood

•

€2,75
€1,25
Actie

€

stokbrood

• Div. soorten

Circa

43.000 bezoekers waren afgelopen weekend toege-

stroomd

week 24:

• Lijnzaad

1,95

om

de RTL GP Masters of Formula

Park Zandvoort

bij

3

op

Circuit

wonen. Ook het strand zou het druk

te

opstoppingen geconsta-

De

teerd. Een aantal onderne-

atlon,

mers
zelfs

Oranje gebak.

krijgen

met de weersvooruitzichten

in

lekker belegd broodje met één

,^j>

hadden de strandpachters

Vrijdag en zaterdag

klagen maar zondag verliep het toch anders dan

12e

Wandel4daagse, en dus de 7e
is

niets te

gedacht. Het verkeer dat

het KNMI.

had-

vanaf de Zandvoortselaan

zij

kwam, werd

den gehoopt.

richting

bij

editie

van de

tri-

dinsdag vanuit het clubhuis van ZHC toch van

start gegaan.

kon worden

van onze heerlijke ambachtelijke
salades en oen Jekker kopje koffie

het dorp klaagde

in

omdat het zondag een
was dan

stuk minder druk

het achterhoofd.

Stap ook eens binnen voor een

Lange tijd zag het ernaar

in

uit

dat er gestart

verband met een weerwaarschuwing van

de Tolweg

parkeerterrein

De Zuid geleid en mocht
slechts mondjesmaat via de
Haarlemmerstraat naar het

oooo

centrum.

Audi

Ook de

uittocht bracht veel

minder problemen. Een
lerig

drui-

regenbuitje zo rond de

klok van 14.00 uur, en later

Auto Strijder
Zandvoort

behoorlijk

wat meer

re-

gen, zorgden ervoor dat de

023-5714565

strandgasten eerder

weg

waren dan de racefans, die
ook nog eens gespreid weer

O

huiswaarts gingen omdat
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WK-actie bij Sunparks
Zandvoort aan zee
Zie pagina 6

Het evenement was een echt
autosportfeest

sprekende

met veel aan-

races.

Daarnaast

waren ook de demonstraties

Zandvoort
de picture
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en oud-Red Buil Air race-
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hun voorraad ove

veel van
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hoge tem perat uur, ook na de
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gen en konden rond de 500
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wat verkeers-

lide

zijn.

uur
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vliegtuig spectaculaire
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in zijn

Red

middagbuien bleef het rond
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s
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Gemeenteraadsleden maken
zich zorgen over De Key

Maxima was
maandag in Zandvoort
Prinses

Hare Koninklijke Hoogheid prinses Maxima was afgelopen

maandag

in

Zandvoort.

Zij

was uitgenodigd om een

toe-

spraak te houden op een internationale bijeenkomst over
kinderrechten en financiën.

De bijeenkomst vond

Willem Paap (SZ) en
Key.

plaats in

zich inzet voor sociaal-finan-

fen worden,

educatie van kinderen,

organiseerde de conferentie

met woensdag

doorging.

spraken
re-

geringen, financiële instellingen, kinderrechtenorga-

wetenschappers

crises getrof-

maanden

verslechterde voeding en

volop

het nieuws geweest.

gezondheidszorg of

Het waren veelal negatieve

in

de vorm van

voortij-

woningcorporatie", aldus het

is

'Special

Advocate

Inclusive Finance for

Development'. De prinses
adviseert

in

deze functie

Secretaris-Generaal van de

Verenigde Naties, Ban

moon, over toegang tot

Kifi-

nanciëledienstenenzetzich
tevens wereldwijd

ren.

voor kinde-

crisis

Ook wisselden

zij

van

in

om

fï-

nanciëlediensten voor ieder-

een toegankelijkte maken.

gedachten over manieren
deze gevolgen

in

detoe-

komstte beperken.
Uit

onderzoek

blijkt

vaak kinderen

dat het

zorgen

is

actief

in

39 lan-

om

tingsbeleid
zijn

De

brief

gaat

VVD maakt

zich

liberale raadslid.

verder: "De

het volkshuisvesin

Zandvoort. Wij

bang dat ons sociale huur-

woningbezit
gaat

om

beleid

in

de uitverkoop

de gaten van wan-

Amsterdam op

in

waren

vullen. Zo

er

te

twee jaar

geleden mooie verhalen
vooral

Aflatoun

om

met een Amsterdamse

corporatie te fuseren, ook het

grote zorgen heeft, ook

hij

voor het aantal banen

de

niet verstandi-

was om met een meer
in

lo-

zee te gaan."

bewoners. Deze huurharmo-

is

sloopplannen van
dorp',

'het rode

de omgeving van het

Rode Kruis-gebouw. Nu

zijn

vergevorderde plannen

er

om

de

zijn

al

is

zich

ook

in

voor de sociale volkshuiseen brief aan het

Protestantse gem. Zandvoort

vesting.

10.00 uur

college verhult

In

hij

niet dat

zit-

door mijn hoofd. Die column

woning € 634 gaat
Nog net onder de
huursubsidiegrens maar het

voor komende week. Waar
zal ik

het geheel

be-

beidsplaatsen op het kantoor

moge bekend
jaar lager

zijn

komt te

RK Parochie

St.

T.

Boddaert

ik

mijn bed

en pen. Even het beginnetje

len van wethouder Andor
Sandbergen weten wat er

Oké, nu slapen dan...

donker scharrel

of een

verzelfstandiging

van de Zandvoortse tak van

nog mijn teen gestoten. Het
licht

aan? Toch maar

Echtgenoot

De Key tot de mogelijkhe-

bed weer

de kerkklok.

brief toe: "Sociaal

zij

in

de

Zandvoort

te-

rug naar bed. Acht stappen

vanaf de badkamer.Au.Toch

zich af

Sandbergen desuggestieom

aan en dat lichten

het

In

weer

ik

van de prestatie-

is

Kramer vraagt

zijn.

den behoort. Paap geeft

satie staat SZ bepaald niet

niet.

afspraken die er gemaakt

over

nog ondui-

is

het

ik

onderwerp tenminste

aldus de sociaaldemo-

zijn

een bloknoot

ligt

opschrijven. Vergeet

Zandvoort gaan verdwijnen.

Ook de huurharmoni-

de

uit. In

badkamer

liggen."

in

gesprek te raken met de

pitten.

ligt

nét lekkerte

warme

schuif het

Ik

in.

laat? Oja.Je

niet.

Vier uur slaat

Mmmm, pas zó
moet tellen

als je

een foefje

woonstichting en wil garan-

niet kunt slapen...

gemaakte afspraken
nagekomen worden.

van de fysiotherapeut. Begin

ties dat

Dan

100.

bij

2

eraf en

1

erbij.

ga lekker liggen en

tel;

100....98....99...97...98...96.

IMHHM

Het
Aankondiging

te gaan werken.

lijkt

weg

soezel zachtjes

Ik

www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius

het over hebben? Snel

schiet

Ik

Agatha

gedachten schieten

Allerlei

dat die elk

Beide briefschrijvers wil-

www.kerkzandvoort.nl

10.30 uur Mevr.

terkant. Terug. Linkerkant.

betalen.

volgens ons naar puur

craat.

Op

dezelfde

weer doorverkocht aan

Welke dat

ik

Nu

mijn slaapkant.

mijn rug. Dan op m'n rech-

en een nieuwe huurder voor

een projectontwikkelaar. Het
riekt

een

Op

in.

Klaarwak-

zover.

tende huurder €450 betaalt

bouwvergunning aanwezig
is, zover wij weten. De grond
van de Corodex was door de
Key opgekocht met de intentie er woningen op te boual

Dit betekent dat

prijs.

weer

het

ker...

dat doe, slaap

De

nog geen sloop- of

wen. Inmiddels

%van de

maximaal toegestane huur-

ik

ik

opgedra-

Sofiaflat te slopen.

bewoners

gen hun woning te verlaten,
terwijl er

nisatiegaat naar 98

heeft

wak-

klaar

ik

ga niet mijn bed

Als

delijk",

Willem Paap zet

slaap, en na

in

ben

drie uur

Nee,

vraagd of het
ger

waarom De Key

uit!

kinderen tussen de 6 en 14

college heeft hier aan

pen

helemaal niet meer

21 ar-

nu toe

vindt het moeilijk te begrij-

ker.

kend dat er meer dan

Verwijs

een blok

gekozen voor het aanpassen

gewerkt, en zich nooit afge-

zich tot

kale corporatie

ds. mr. J.W.

tellen
Soms gebeurt het. Niet veel
maar toch. Val ik

van de huren voor nieuwe

bij

ingespannen voor 500.000

-

collega's, per

kwa m De Key met

Key. "Eerst

is

het

Schaapjes

woonstichting De

en hun

Zandvoortse vestigingvan De

'winstbejag'. Inmiddels

KERKDIENSTEN

fracties

10 juni 2010

•

gelukkig,

mee

den en heeft

zijn die

Amsterdamse

berichten over

Maxima

over de negatieve gevolgen

mische

in

De Key

is

dige sch ooiver lat ing. Prinses

van de wereldwijde econo-

om

en woonstichting De Key "De
laatste

for

Op de bijeenkomst

vertegenwoordigers van

nisaties en

een

fractie

tussen de gemeente

relatie

die tot en

VVD

aantal vragen stellen over de

meest door

zich ernstig zorgen over

als

Hotel es.

Afla~toun,een organisatie die

ciële

Kramer (VVD) maken

aan het college gemeld.

Zo wil de

NH

Jerry

Dat hebben de twee gemeenteraadsleden, namens hun

brief

23

en

schrik overeind. Die ruzie

&

Jaarverslag en Voorjaarsnota

Paulus

met mijn

vriendin. Hoe los
Wat trek
morgen aan op die receptie... Kom op! Wat een
ik

10.30 uur Pastor C. van Pol vliet

CARTOON

belangrijkste

agendapunten

Komende maandag en dinsdag vergaderen de commissie Raadszaken en de Planning &
Control gezamenlijk.

De commissies

dat nu weer op.

ik

zullen zich buigen over het Jaarverslag

2009 en de

stomme problemen. Ben
boos op mezelf. Probeer mijn

hoofd leeg te maken. De
Voorjaarsnota 2010. Beide stukken moeten aangeven hoe het
er bijgestuurd

met Zandvoort

staat en of

klok slaat half vijf... vijf uur...

tóch maarweergaan

moet worden.

In

het programmajaarver-

beknopte

ie Begrotingsrap-

slag, inclusief de Jaarreken ing

portage met inzichten

2009, wordt verantwoording

begrotingsuitvoeringvan het

in

de

ik bij

niet.

cultuurfonds en een vergoe-

nul ben en slaap

ding voor het gebruik van

Hoewel. Opeens slaat de to-

computers door de

renklok zeven slagen.

college-,

afgelegd over de besteding

uitvoeringsjaar 2010 tot op

raads- en commissieleden.

"Ik

van de middelen

heden.

Beide vergaderingen begin-

klaag

2009 per begrotingsprogramma. De Voorjaarsnota

Ookworden decomrnissiele-

gang

vormt de

van

den verzocht zich uitte spre-

het Raadhuisplein. De verga-

de nieuwe begrotingscyclus

ken over de Jaarverslagen

deringen

met jaarrekeningen van

via

in

het jaar

jaarlijkse start

betreffende hetjaar2onen

is

nen

Pas-

om
tot

20.00

uur.

De toe-

de raadszaal

zijn

is

aan

ook te volgen

de livestream van de ge-

heb zó slecht geslapen",
ik

dieochtend. "Ja, je was

onrustig", zegt echtgenoot,
"ik sliep

,

-*

van de Programmabegroting

Kennemerland, subsidie-

zand voort. raads informatie.

Hij

nl/?Commissie=586.

douche!

verlening

uit

het jeugd- en

c
™
£
3

m

onder de

meente Zandvoort:

Deze nota bevat ook een

slecht".

geïrriteerd.,. Ik praat

werk en de Veiligheidsregio

http://

ook

"Kom op.je knorde als
!
4-1"
een marmot! zeg ik
tegen het luchtledige.

het tijdstip voor de opstelling

2011.

teilen;

tot

nog

ioo....g8...99... Ik tel

staat

al

1

~

J>

1

Dierenartsenpraktijk

Xancbw 20 juni

umderdafr
Dagelijks geopend vanaf 10.00 uur

Mevr. A.C. Dekker

-

Lukkassen

La
Spreekuur: ma. t/m

vr.

ma.- wo.-

13.00

vr.

-

-

7

-

2042CHZandvoort

Diner

-

Terras

Iets te vieren?

Ucl. 0t3.571S544y

Informeer naar onze mogelijkheden!!

ZANDVOORT

-Tel.

-

Haltcaraat 33

20.00 uur

en volgens afspraak

Lijsterstraat

Lunch

-

Ontbijt

Bonbonniire^

14.00 uur

avond 19.00

(023)571 5847

taart
yermenje nader met eeii

Groenestein

Schouten

Cjü^'

M de,mrmwm,eai,MertUmd.4

*

Ërt

flS£r wét AMi vWiBWTin^en.

ij

Tel.023-5717580

Op onze ouderwetse manier
Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of

vaderdag, verpakking.

-ïrrfcBfi of lm VHieköirajapakfcet nog «insluit tij lwi neme
ü> i-wvrvriiarcWn rr drünnqi;
hn gevrn cen persoon IijK ad^s met hckJcf c racrstdcfi

V.

u&

mm £eMtuda& in een speciale

i'

Vissoep

't N.im* dspiijs wtg<vi;kpi wij rek

^

1

te Zandvoort

oft] f

kenimts
een itw& Heerlijke
Betaalt u graag teveel?
Mri-jrU imImIi tirijq Lweel.

BOOITI

Strandpaviljoen

j

'Elke dag-

Zeebaarsfilet

-

oer&gehak

Als brunch, lunch of diner.

www. gaf man ei bI ediensten.nl

Graag

loOMSTEE

tot ziens,

•i-ii-7'i..ïie f.i-ffi^i.'i.rr.ï-

WK op

Papa

De oudste kapsalon van Zandvoort, "Yvonne", heeft helaas
per 1 juni 2010 haar deur moeten sluiten.
Ik zal als zelfstandig hairstyliste Evelyn mijn werkzaamheden
op de woensdag, donderdag en vrijdag voor u blijven voortzetten.
U bent vanaf heden van harte welkom op het onderstaande adres.

GtGA scherm!

cii

Luigi

d tfi É I

e Amici
dm

ba/-:

MANJA & AHAÜL L ft-ci

bekende

t

Vrijdag f$ivp{><ARiiQKEici>angrcn socibal?)

iiJ

Sissy's Salon
Hogeweg 27
2042 GD te Zandvoort

-

£anttvoort

m

-

D233T

SUMMERSALE

Voor het maken van een afspraak vragen naar Evelyn
Tel:023-571 69 69
Mob:06-24 70 34 06

Hairstyliste Evelyn hoopt u hier met dezelfde
gezellige aandacht en veel plezier weer
allemaal te mogen ontvangen.

\SUP

ALESU

\mimm

IMMEDCAI E CIIMIIEDCAI E Cll

Krant niet ontvangen?
COURANT

door.

Boom

r'iii'i

gipsy jazz en «ren van dr
spreteo uJan'al rprr7i,Tjiy>.

13ZANDV00RTSE

fam.

Vrijdag 11 juni: aanvang 21:00 uur.

Openingsdag

wegens vakantie ben ik afwezig
van 14 juni tot en met 28 juni 2010.

De gehele week

Café Oomstee

Kapsalon Yvonne'

P.s.

Palacinka

-

€10,50

van Tiunmers.

Haltestrait 2d lil Jopitcr Plazal

Bel

i

Zandvaort

i

vrijdagmiddag

T+31 [0123576 3362

06-1139 1478

of mail: info@zvo-verspreiders.nl

nummer

Zandvoortse Courant

Veel zon tijdens straatspeeldag
Op woensdag 2 juni

tijdens de nationale straatspeeldag in

Zandvoort was het een drukte van belang op het parkeerterrein

bij

de Vomar

in

Nieuw Noord. Twee grote

luchtkus-

levensgrote sjoelbak waarin

kinderen

een grote (water)sjoelbak en een aantal traditionele

recordpogingen.

een succes. De straatspeeldag werd georganiseerd door

derdelen kon

in

samenwerking met Sportservice

'circuit'

Op

BADPLAATS DOOR

Zandvoorters
kandidaat

het

Drie inwoners van de ge-

of niet. Vooral de

kwam

meente Zandvoort zijn
woensdag 9 juni kandi-

aan bezondigd. Misschien

daat tijdens de verkiezin-

kent

tijd

alle

on-

of konden

naam bovenaan de 'Wal lof
Fame' te hangen. Maar ja, er is

de

altijd
ler

10 juni 2010

•

met

punten gescoord worden. Was

iemand de snelste dan

Heem stede-Zand voort.

23

OOG en OOR

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

De sjoelbak was overigens

onderdeel van een

Oudhollandse spelletjes maakten deze straatspeeldag tot

stichting Pluspunt

i^tÜflÖE

met een soort bo-

dyboa rd over het water schoten.

sens,

Met

met de

betreffende

heeft zich

in

strekking van de

het eens

partij

is

raten part

Pi

ij

Zandvoort daar-

men de gedragscode

Amsterdam
Beach per
Op zondag

fiets
13

dan kunt

ver,

juni

het zo-

is

de horeca-

u

route van Zandvoort naar

Amsterdam

fietsen.

het

In

wel weer iemand snel-

gen voor de Tweede Kamer.

niet

weer een

De heer E. Lucassen staat
op plaats 12 bij de Partij
Voor de Vrijheid (PVV).

waarschijnlijk.

staat de route duidelijk

WK voor honden

11.00 uurvanuit de Klikspaan

en dan zakte

je

plaatsje.

De winnaars

Mevrouw

Gedurende de hele middag

15e plaats bezet

werden records gevestigd en
weer gebroken. Het laatste
uur werd er met name heel

plaatsgenoot

serieus gestreden

om

de

eerste plaats op de 'Wall of

Eén.

Nilgün

Yerli

de

maar dat

niet echt

is

speciale Casablanca boekje

om

uitgestippeld. Er wordt

begonnen

is al

in

de Haltestraat vertrokken

bij Partij

De derde verkiesbare
is

de heer

Rodgervan Doorn die de 8e
is

op de

groslijst

de Piraten

Partij.

Fame'. Uiteindelij k was Zakaria

Om

één uur stonden de eer-

pluspunt

Belkroufde snelste op de zeep-

Zandvoort.

in

ste kinderen al te trappelen

om

mogen

naar boven te

helling

met een

tijd

van 4 se-

Fred Teeven
flyerde in Zandvoort

Recordpogingen

conden. Richard Koper werd de

Afgelopen zondag heeft

Het fantastische weer en de

winnaarvan hetwatersjoelen

Tweede Kamerlid voor de

klimmen op de enorme
klimwand die was neergezet,
Ruim 130 kinderen namen

tuinslang gaven een extra

met 60 punten enJordyValies

dimensie aan deze

werd de onbetwiste winnaar

deel aan de vele activiteiten

de straatspeeldag. De tuin-

op de klimwand met een

op het parkeerterrein voor

slang werd gebruikt voor de

van slechts

editie

van

11

tijd

seconden.

WD

Fred Teeven, bij de ingang van het circuit de verkiezingscampagnevan zijn
partij ondersteund door
aan de
toeschouwers. De oud-officier van justitie werd bijflyers uit te delen

Scoutinggroep gaat voor Keurmerkioo

gestaan door de kersverse
Dit jaar viert Scouting Nederland haar 100-jarig bestaan.

een levend ganzenbordspel

VVD-fractievoorzitter

Ook

en een wensballon worden

Zandvoortse raad Belinda

in

Zandvoort

zal dit niet

onopgemerkt

blijven.

tinggroep The Buffalo's organiseert op zondag

13

Scou-

juni

een

op het Burgemeester van Fenemaplein

Göransson en een aantal

iedereen vanaf 4

studenten. De Haarlemmer
was zeertevreden over het
commentaar dat hij kreeg.

is

jaarvan harte welkom.

het Palace-gebouw.

bij

de

opgelaten. Tussen 14.00 en
17.00 uur

gratis inloopfestijn

in

Pedigree,

van

fabrikant

zal

het

inloopfestijn

de Zandvoortse scou-

tinggroep

proberen

leen

verdiendworden metzo-

genaamde

fietst langs diverse

gezellige cafés en restau-

geven. Van ieder verkocht

het informatieve boekje

product gaat

2 cent

naar

de Dierenbescherming. Dat

campagne

de vorige

liep in

rants naar de Casablanca
in

Amsterdam. U ontvangt
(normaal €

gratis

een medaille

Bovendien

7,50)

en

aankomst.

bij

het eer-

krijgt u

op tot € 138.000. De nieuwe

ste drankje in de Casablanca

campagne
Kennemer

ook

startte

bij

het

Dierenasiel aan

de Keesomstraat. De nieuwe
actie

moet

bij

de erkende

asiels leiden tot

de aanleg

van speelvelden voorde honTijdens

men

en

is een
nieuwe
campagne gestart om asielhonden een beter leven te

dierenvoer,

den.

In

Zandvoort

is

er al

gratis. Uiteraard zijn

de

consumpties onderweg
wel voor eigen rekening.
Voor meer informatie kunt
u bellen

naarWim

Peeters:

06-51053604.

een

Laatste

'loo'-activiteiten.

TheBuffalo'swillengezamen-

kaarten vismaaltijd

slepen. Dit keurmerk, speci-

megatekeningvamoo
meter maken, waar iedereen

voor de vismaaltijd op het

door Scouting Nederland

aan mee kan doen. Ook kan

Gasthuisplein, die

weer

dan worden meegedaan aan

ere

koop

Keurmerkioo

aal
in

in

het

de wacht te

het leven geroepen, kan

al-

lijk

een

nog enkele kaarten

Er zijn

is

hersteld, te

in
bij

Bruna Balkenende aan de
Grote Krocht. Dat maakte

Zandvoort Schoon?! =

de organisatie

bekend. Voor slechts €12,50

SCHOONMAKEN GFT-BAKKEN
ZANElVnOHT
5CH5DNI?

krijgt u

Zes keer per jaar worden de

GFT bakken

Komende week

zover. Laat na het legen

bak aan de

is

weg

het

weer

staan, deze

gratis

schoongemaakt.

Een aantal aanplakbiljet-

gerealiseerd waardoor het

uw groene

ten op de verkiezingsbor-

logisch

den

ten.

wordt dan schoongemaakt. Het

schoonmaken gebeurt met een wagen met

Gemeente Zandvoort

maandag

speciale appara-

in

Zandvoort

dit spektakel wilt

moet

u snel zijn.

ste grote vismaaltijd

genie-

De

laat-

werd

in

1986 op het Gasthuisplein

en Denemarken, Hollandse

georganiseerd. De leden van

honden tegen Deense dogs
en de uitslag was 2-0 in het

folklorevereniging De

ongelden. Het

na 18.00 uur.

een lekkere vismaal-

en een drankje. Als u dus

van
ten,

PVV moest het

Vooral de

Samen houden we Zandvoort Schoon!?

De start was een 'voetbal-

tijd

wedstrijd' tussen Nederland

Omdat

schoonmaken meer tijd in beslag neemt dan het
legen van de bakken, kunnen dewerkzaamh eden uitlopen tot

door

hier te star-

andere partijen overplakt.

tuur en heet water.
het

zijn

was om

tiek niet

is in

de

poli-

de gewoonte dat

andere partijen hun

biljet-

ten over die van de collegapartijen plakken, of

men

voordeel van de thuisploeg.
Kijken of de echte

mannen

dat ook lukt maandag!

Wurf

zullen de maaltijd serveren, terwijl café

Alexen het

Wapen van Zandvoort

voor

de drankjes zullen zorgen.

wü

uw verzekeringen

Al

1j@

bij

één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.

DORSMAN.NL OF 023-5714534

VERST

\Kw©@mm

IJZERHANDEL
euk voor Vaderdag!
Deze vlag
is te koop bij
de oudste winkelt'
n Zandvoort 4
or€ 49,50

w

Wij zenden ALLE

^t

Op grote schermen met vernieuwde beeldkwaliteit!

^

Voor een gezellige stadionsfeer zijn speciale tribunes geplaatst!

r

.

WEDSTRIJDEN

uit

'

-571 25 54

j

,^

Uw kinderen kunnen mee,

^

Maak uw dag compleet door voorafgaand

wij

hebben een speciaal speelgedeelte voor kinderen!

of na de wedstrijd gezellig te gaan bowlen of eten.

Actie: tegen inlevering van deze advertentie ontvangt
u

in

het uur voorafgaand aan een WK-wedstrijd twee

tapbier voor de prijs van één.

Factoryt/m n juli 2010, maximaal 4 bier per bestelling)

*'>&j-

RADIO STIPHOUT
m
™

Jl«»»™,IP*•~^«•• 5

I

,,kk,c,'

,

uw~«

13.20 uur

14juni

11.00 uur

,.i„,

11. DO

uur

13.20 uur

24juni

16. DO

uur

20.30 uur

"

t

f

Nederland

-

Denemarken

Nederland

-

Japan

Kameroen

Nederland

nummer

Zandvoortse Courant

De Zandvoortse horecaondernemers
Zo goed

als alle cafés en

'gaan' voor Oranje.

aanverwante bedrijven zullen

in

ieder geval alle wedstrijden van Oranje tijdens het aan-

WK

staande

ook

aan hun gasten voorschotelen. De meesten

overige wedstrijden.

alle

Ook

zijn er

diverse ludieke

en serieuze acties aan de wedstrijden verbonden. Infor-

meert u

bij

uw stamlokaal welke dat zijn.

Een paar hebben
uit gelicht.

& Hardy

we

er-

Zo heeft Laurel

een hele poule

te scherm. Natuurlijk vragen

n

de ondernemers aan hun

13

gasten zich uitbundig
oranje te steken en

naar een winnaar die

ces van 'onze jongens' een

of haar kennis

bouwen.
De Zandvoortse Courant is

kan opstrijken. Via een van

ervan overtuigd dat dat zeker zal

kunnen punten verkregen
worden en wie de meeste

Straten, pleinen

mooi bedrag

eindelijk een
zijn

punten heeft wint

'de pot'.

Café Koper organiseert na
afloop van de wedstrijden

van Nederland een voetbal-

met leuke

in

het souterrain van ho-

nen maar ook woonhuizen

Keur aan de Zeestraat,

of -blokken en flatgebou-

het

lijkt

wel een stadion,

in

wen,

zijn

nu

Kunst- en Antiekmarkt

Jazz café-

14

WK:

SPOOR

5 in

-

ul

Gasthuisplein,

café Alex,

aanvang 17.00 uur

Poulewedstrijd

Nederland

-

-

Denemarken,

Afrika. Veel voetbal plezier

in

Bingomiddag ANBO- Gemeenschapshuis,
aanvang 14. 30 uur

WK:

19

Poulewedstrijd

20 AAuziekpaviljoen

-

Nederland -Japan, 13 30 uur

-

Rivermen Band, 13.30-1 6.00 uu

20 Kerkconcert- Pianorecital

in

Protestantse kerk,

15.00 uur
22-25 Fiets 4-daagse

-

Georganiseerd door

stichting vierdaagse

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

be-

ginnen voetbalfeest

gasten allemaal een goed

hebben op het gro-

aanvang 18.30 uur

Band Buitenlandse Zaken,

13

de stem-

al in

ming voor het vrijdag te

de zaak gebouwd zodat de

uitzicht

plein,

13

15

Oranje te staan. Het aange-

tel

heeft zelfs een hele tribune,

is

Big

13.30 uur

kleuren. Hele straten, plei-

Joy,

-

Kamerconcert- Muziek paviljoen, aanvang 18.00

10.00-16.00 uur

en woonhuizen
Niet alleen de Zandvoortse
horeca laat zien achter
zicht van onze woonplaats
begint zo langzamerhand
ook behoorlijk oranje te

prijzen die

Gast hu

-

AAuziekpaviljoen

gebeuren.

sportverslaggevers gepre-

door bekende Zandvoortse

10 juni 2010

13.30-16.00 uur
13

gezellig feest te

senteerd wordt. Café

quiz

•

suc-

bij

tevoren ingevuld formulier

voor

Vismaaltijd

het

in

opgezet die moet leiden
uit-

23

EVENEMENTEN AGENDA

Zandvoortse horeca 'gaat voor Oranje'

Zuid

de

Straatvoetbaltoernooi

komende weken!

geweldig succes
Bijna

Walk of Fame
bijzondere herenoverhem-

nen van beroemde Zandvoorters, maar heeft er wel een

den van beroemde merken,

relatie

mee.

In

de Bakkerstraat opent

Mae

de Rooij naast

zoals Le Düb, John Miller,
R2,

de

VVV

haar zeer exclusieve zaak

Als je het fraai ingerichte

in

heren overhemd en.

pand binnenloopt over het

bij-

zondere tapijt, beslist een blikvanger, is de associatie met
de Walk of Fame die voor de deur

ligt duidelijk

aanwezig.

Kenzo en

Van
o.a.

British Indigo.

hij

gint altijd

Dat geldt eveneens voor

de WK-shirts van

van 'De Wereld draait door'

en bijvoorbeeld een rood/

en andere Tv-coryfeeën,

wit/blauw streepje aan de

enthousiast:

vertelt

"Gelukkig wordt de

man van

tegenwoordig

veel

wuster en

hij

modebemeer

bang

is

zich te

niet

in

Zandvoort woont, heeft

een ruime ervaring

in

tie

ten, geldt voor haar vooral

wordt nu verwezenlijkt met

het sociale contact. "Het

'Walk of Fame'. Heel uniek

plezierig

om iemand

is

onder

het genot van een kopje kof-

Het

is

haar ambi-

altijd al

geweest

om

een eigen

zaak te beginnen en deze

€

geboortejaar 2003. Een aandoenlijk schouwspel,

Naast de genoemde
berts van British

het bekende merk Luciano

xxl.

M

met ruim 320

ij

n collectie

shirts leent

mannen

die

ik

dan ook

maar daarvoor

in

niet,

recht voor bijzondere

man-

chetknopen of speciale
bretels.
is

Kortom, Zandvoort

weer een klassezaak

rijker

geworden...

speelgroep ouder en de dag
eindigt

de plaats
2A, Zandvoort. Tel. 5735902.

11

leeftijdsklasse

zijn

geworden of
aar-

een patatje met een drankje

namens de Oude

Halt.

rijke

de

tie

toekomst". De organisa-

maakte aan het eind van

de schitterende dag ook een

Het inschrijfgeld, zijnde €

3,

zich gespecialiseerd in zeer

mende Vaderdag, waarmee

www.wa Ikoffam esh

I

om

kinderen verdienen een kans-

en het opgehaalde geld

rts.n

in

Derde Wereld te verbeteren

dens het toernooi gaat naar

i

het leven van kinderen

onder het motto: "Kansarme

Geopend van dinsdag t/m
uur.

den met fondsenwerving

wed-

iedere leeftijdsgroep de

zondagvan 10.00-19.00

zij

opgericht door drie zussen
Charldorp, die zich bezighou-

strijden heeft gespeeld, staat

prachtige dessins." Een zeer

want

voor 'kleinkind'), een stichting

Nadat

dig voetbal gespeeld.

klaar

Walk of Fame, Bakkerstraat

meter lange, zijden shawls

met de

die dit jaar

er

heb ikgeweldig mooie, twee
in

Gedurende de dag wordt de

worden en dan wordt era!

apart cadeau voor de ko-

Zandvoort,

zo

col-

Indigo

Fame ook

Baroni en kunt u er ook te-

heeft

in

met

nu en dan toch wel kinderen met een zeker balgevoel.

10,00

voert Walk of

Die verkoop

keer die uit

onderscheiden

geen stropdas willen dragen.

mode. Naast al haar opgedane vakkennis, die zij
graag deelt met haar klan-

dit

Spieren voor Spieren.

gewenst met extra
mouw lengte en in de maten

zich vooral voor

benadruktzij.

de

hebben

Halt Straatvoetbal-

mannen,

een 'eyecatcher',voor

59,95- U krijgt

met een modieus (getailleerd) overhemd, gemaakt
Indien

fieoftheegoedteadviseren",

vijftal leeftijdsklassen

openingskorting en er
wordt€ 2,50 per hemd overgemaakt naar de Stichting

van linnen of strijkvrij katoen.

small t/m

een

'grote' kleine

binnenkant van de boord,
beslist

€
Mae

met de

Düb.

Le

Prachtige, beschaafde over-

zijn

in

week zaterdag het 6e Oude

toernooi weer tot een succes gemaakt. Het toernooi be-

zal zijn!

hemden in wit en blauw
met kleine oranje accentjes

Nieuwkerk

tevens bijpassende colberts

vijftien jaar

blij

laatste merk, dat

Matthijs van

voorradig.

Mae, die sinds

bijzonder

gedragen wordt door

dit

100 kinderen

vorige

Nee, dit artikel gaat niet over de onlangs geplaatste ste-

een goed doel.

tij-

Dit jaar was dat

destichtingCucu (Indonesisch

schitterend bedrag bekend
dat overgemaakt gaat worden. Niet minder dan

mag de

stichting

€ 914

tegemoet

zien.

J>

o

Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl
yle Planningen,

Hypotheken

Zondag 20 juni

Meijboom Schoonmaakorganisatie B.V.

Herfinanciering, Kredieten

is

Paranormale strandbeurs

op zoek naai een

nsioenen(echt)Scheidingen

Geopend van

Meer dan Hypotheek Advies

bij

u thuis of op de locatie

Kijk

4,50

Paviljoen 16/Meyer aan Zee

die voor een relatie in Zandvoort

Boulevard Barnaart te ZANDVOORT
(ter hoogte van het Palace Hotel)
Verdere info :www.m oyspiritcentrum.nl

of bel 06-59312574/023-5715963
i

€

Doorlopend lezingen

m/v

voor meer informatie op mijn

I.L

11.00 tot 17.00 uur

Entree

parttime schoonmaker
w,

u het beste uitkomt.

.I^U J IJJ.LJ.IJIL.J

bouwketen wil schoonmaken.

Ai

AUTOBEDRIJF

APK

Onderhoud en

in -

Werktijden: dagelijks
(Vouw)gordijnen
(totaal 10

uur per week)
Tapijt

Salaris:

reparatie alle

Occasions

Medina Woninginrichters

O

< 4^J

I

Conform

C.A.O.
Vitrages

merken

en verkoop

Vinyl

Voor inlichtingen kunt u bellen met ons
Karim en

Mo

kantoor in Rotterdam. Telefoonnr. 010 - 461 25 00

www.autobedrijfkarimo.nl
of
Curiestraat 10, 2041
F.

023-5733793

E.

CD

Zandvoort

T.

023-5733792

richting.nl

023-53178 40

Boudewijn's Visservice
SINDS 1951
zijn

er weer!!

HOLLANDSE NIEUWE
En op zaterdag 12 juni en zondag 13 juni ouderwets haring happen
aan een oud hollandse haringkar (Vers van het mes garantie)
Dit samen met een koude verrassing.
U vindt ons op de
en op het strand (j
06-21859577

Zonwering

Parket

u kunt uw cv mailen aan
info@meijboom.com.

autobedrijfkarimo@planet.nl

Ze

Laminaat

Luxaflex

•

Halte straat 56

2042

NIEUWE SHOWROOM

WKAOm
11

JUNI T/M

op

alle

11

JULI

ard nabij Holland Casi
in

Zandvoort.

Tel:

goederen, zoals

o.a.

reclameartikelen

—

Illtlill

(flUII

''

ILIfrirj

air
I

t

• relatiegeschenken

OU

promotionele kleding

s *

RhAICfcdUh.4

-CV

«Il tlCJC

1

De huisartsen van het BeatrixplantsoemB, laten u weten dat tot hun spijt dr. J. Schoorl,
werkzaamheden heeft moeten staken. Dit i.v.m.
het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Ook zijn werkzaamheden

oogarts, per oi mei 2010 zijn

in

het

Kennemer Gasthuis

heeft

hij

gestopt.

Gelukkig hebben wij de oogartsen

P. Fritscheen G.Tangeldervan het Oogheelkundig
Centrum Haarlemmermeer bereid gevonden om de oogheelkundige zorg in Zandvoort

voor u te continueren. Ze zullen spreekuur houden op

op het Beatrixplantsoen
Voorafspraken dient

donderdagmiddag te Zandvoort

1B.

u het

volgende

Tel.

nummer te

bellen 1022-5650357

Oogheelkundig Centrum Haarlemmermeer, Hoofdweg 634 te Hoofddorp

CL

LP Zandvoort

Noorderduinweg 48
2041 CA Zandvoort
023 -57 201 69 • Fax 023 - 57 185 23
info@exprom.nl • www.exprom.nl

P
nummer

Zandvoortse Courant

Groots feest
De

(SKIP) bestaat

20

jaar.

bij

Dat heugelijke

werd afgelopen

feit

zaterdag onder prachtige weersomstandigheden uitge-

Piet Piraat.

werd een

Bij

gestart in de

in

1990

Van Heuven Goedhartschool.

10 juni 2010

•

kabouter Plop

ieder heel hartelijk

ontvangen met een stukje

hadden

taart. Vele ouders

werd

breid gevierd. Het eerste kinderdagverblijf

23

Banana Moon

SKI

Pippeloentje en Pluk

Stichting Kinderdagverblijven

zich bijzonder creatief in

keuken getoond en dat
teerde

de

resul-

wel twintig prachtig

in

versierde taart en, banketbak-

kerskwaliteit waardig. Alle

opgeslagen energie konden
de kinderen kwijt
Mindy, waar

Mega

bij

allerlei klauter-

spelletjes mogelijk

waren en

daarna was het volop mee-

dansen en zingen met

K3!

De ondernemersgeest
Aan het eind van de middag

was het eveneens smullen
geblazen

bij

in

Zandvoort

is

gelukkig de laatste

tijd duidelijk

weer

in

opmars.

Tal-

(leegstaande) winkels krijgen een nieuwe bestemming en daar bevindt zich sinds 22 mei

rijke

ook 'Beach Boutique Banana Moon' onder.

In

het voor vele dorpsgenoten bekend staande

de barbecue voor

de uitgenodigde kinderen en
ouders. Ten behoeve van de

voormalige winkeltje van 'Juweliertje van Lansdorp'

omgesprongen met

zeer professioneel

is

de kleine ruimte, waardoor naast de verkoopruimte nog twee paskamers

zijn gerealiseerd.

stichting Heppie, die onder

Nu, twintig jaar

circa

later,

be-

Adegeest met

stiert Relinde

20 (parttime) mede-

In

het Kostverlorenpark

was

op een bijzonder speelse manier

met

veel hulp een span-

andere vakantiekampen

or-

ganiseert voor kinderen

in

moeilijke situaties, kon een

maken

Eigenaresse Anne-Laure
Moeren burg is er in geslaagd

fris

om

zeer goed te combineren.

als eerste

collectie

zelfstandige

heel modieus,

is

van kleur en onderling

werkers Pippeloentje aan

nend parcours uitgezet. Daar

ieder foto's laten

de Ouarles van Uffordlaan

konden

prach-

een Pippeloentje beer. De to-

in

Nederland het wereld-

sprekende dessins, maar

in

geschminkt, met papa's,

taleopbrengstwordt nog be-

wijd bekende concept van

het bijzondervoordevele

bi-

mama's, opa's en oma's op

kend gemaakt. Het was een

het

kini

stukjes als broekjes. Naast

een aantal complete

en Pluk

in

het Darwinhof

Nieuw Noord.

In

den 120 tot 150 kinderen
de

leeftijd

liefdevol

in

totaal worin

van o tot 4 jaar

opgevangen.

tig

alle kinderen,

in zijn

zaak ('authorised

Bumba

bijzonder geslaagde feestdag

circus of schatgraven

waar jong en oud van heeft

van damesbad kleding te mo-

genoten.

gen voeren. Zij

de vervaarlijk uitgedoste

is

Dat geldt

retailer')

gerenommeerde merk
Banana Moon op het gebied

zoek gaan naarclown

bij

als

als

Brandveilige versiering tijdens
De

vele versieringen, helaas

te vaak van brandbaar materiaal,

kunnen gevaarlijke

nog

meter

riaal.

En gebruik

vrij.

De meeste

om

ideale mogelijkheid

merk
natuurlijk brandveilig mate-

te kleuren.

brandveilig-

introduceren.

Dit

van oorsprong

in

zowel boven-

in

setjes,

tankini's kan

met

uit triangel-bh's

dit

deze omgeving te

in

voorde

een keuze worden gemaakt

kend en het leek haar nu een

WK

3,50

zaam oranje

modellen

badpakken en

geboren

Francaise allang hiermee be-

Het WK voetbal staat voor de deur. Zandvoort begint lang-

niet alleen

Monaco

of zon-

hetzelfde merk- bijpassende
accessoires als pareo's, rokjes,

tunieken

(die

ook geweldig

staan op jeans), tot slippers,
tassen, hoeden en handdoeken aan toe.

U moet

binnenkort een

nemen,

u

beslist

kijkje

gaan

zult verrast zijn

over de vele mogelijkheden.

Gegarandeerd
lijk

zijn

om

zal

niet tot

het moei-

aanschaf

van één of meerdere leuke

overtegaan!

der beugels en ook de hippe

setjes

radig.

bandeaus zijn volop voorDe broekjes zijn evenin elke gewenste lengte

Het

eens

om

te koop, van piepkleintot het

den open te zijn en

shortmodel." De prijzen

de collectie uitbreiden met

is

beslist

ook

in

haar intentie

de wintermaanzij

zal

dan

situ-

heidsregels gelden het hele
aties tot gevolg

hebben. Brandweer Kennemerland vraagt

burgers alert te

zijn

isar

door en voor iedereen.

op de brandveiligheid.
Tips voor

Goede

in

gen tussen

Frankrijk inmiddels 100-150

lig-

de€ 60 en€ 80

shops en wereldwijd nog

per set en de maatvoering

eens ruim 50, variërend van

loopt van 36

t/m

versiering

is

niet

gemakkelijk ontvlambaar,
vermeld op de

Sheikh

in

is

Om de badkleding helemaal

el

Egypte aan toe,

met nu Zandvoort

als

af te

maken en

als

pe Miss Banana

nieuw-

een hip-

Moon

naar

ver-

ste vestiging! Anne-Laure:

het strand te gaan, verkoopt

pakking. Niet alle rood, wit,

"De Californian Beachware

Anne-

dit staat

bijzondere lingerie.

Banana Moon, Kerkstraat

44.

Las Vegas, Mexico, Dubai,

Johannesburg tot Sharm

brandveilig versieren
•

opgerichte bedrijf heeft

La ure -uitsluit end

van

33,

op maandag van 12.00 tot

18.00 uur geopend. Dinsdag

t/m donderdag van 10,00
tot 18.00 en vrijdag t/m zondag van 10.00 tot 21.00
www.banana-moon.nl.

uur.

blauw of oranje vlaggetjes
die

in

de handel

zijn

hebben

Paranormale strandbeurs

de juiste brandvertragende
kwaliteit. Verzeker u ervan

dat

u

brandveiligeversiering

Slingers, vlaggen, papieren

moeten volgen. Ambulances

aanschaft en aanbrengt.

vlaggetjes, boa's en andere

en brandweerauto's moeten

•

versieringen vliegen

brand met

gemakalle

ge-

volgen van dien. Burgers

zijn

kelijk in

zelf verantwoordelijk

voor

een brandveilige omgeving.

worden

gemakkelijk

bij

de huizen

kunnen komen.

Houd

Er zijn

een paar eenvoubij

het versieren

op mini-

Op 20 juni
in

organiseert Lona

Mooy een paranormale

Zandvoort. Als locatie koos

zij

beurs

voor het strand, namelijk

de intieme sfeer van paviljoen Meijer aan Zee

waarvan deoppervlak-

richt

is

voorna mehjk ge-

op het toegankelijker

praktijk.

juni van 11.00 tot 17.00 uur

maken van de paranormale

met mediums,

wereld. Er zullen verschil-

healers, etc. Tevens zijn er

lende disciplines aanwezig

tal

kaartleggers,

van lezingen, waaronder

van de openbare weg. Zorg

• Zorg dat versieringen bo-

dat versieringen boven de

ven de openbare

geldt ook voor de aanrij-

openbare weg hoger dan
4,20 meter hangen en houd

dan 4,20 meter hangen.
Houd een breedte van ten-

zijn al jaren actief

en heb-

zijn

van Monique van den

routes die de hulpdiensten

een breedte van tenminste

minste 3,50 meter

ben vaak een goed lopende

Bel,

engelenenergie van Else

vrij.

geselecteerd op

helderziende waarnemingen

hun kunnen. De meeste

van Leo Roodveldt, Bewust-

zijn. Alle

leven.

De beurs vindt zondag 20

Dus ook van de

weg hoger

Quantum

persoonlijk kennismaken

oranjematerialen worden

versierd en

zijn

Bezoekers kunnen

aan huizen bevestigd. Dat

Straten

onderwerpen

Touch, Munay-Ki, Licht op de

Schaduwkant van het
De beurs

tetemperatuur kan oplopen.
televisie.

van Scheppingen. Verdere

(16).

maal 50 centimeter afstand
van spotjes en andere apparaten

dige regels

versiering

plaats

bij

strandpaviljoen

Meijer aan Zee

(16).

treeprijs bedraagt

De en-

€

4,50,

kinderen tot 12 jaar gratis.
Kijk

voor meer informatie op

www.mooyspiritcentrum.nl

J>

.

VAN AACKEN

Bluïj5

GLASZETTERSBEDRIJF

ZANDKORRELS

levering en plaatsing alle glassoorten.

&

vernieuwen kozijnen

bijzonder mooi.

Tel/Fax 571 31 72

tot nagelstyliste

Mobiel 06-54 2^4259
Vooral uw behang-,

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

60

Mw bloerawerKen.

worden??
De opleiding

Nagelstyliste

Arnold Nijkamp

schilderwerk.

vrijblijvende offerte!

Haltestraat ê$ Zandvoort teL OÏ5-57 IÏO
Specialist voor al

Behang- en schildersbedrijf

NU OOK:

Bloemen zo

begint

met de

gratis

introductie avond

wit-en schilders-

A.B.Nails

in

bij

Haarlem.

werkzaamheden

Schrijf je in via

www.arnoldnijkamp.nl

www.abnails.nl
of bel 023-5245005.

Autobedrijf Trade Ard.

[Administratiekantoor!

MOTORRIJSCHOOL GOEDE

BOVAG

Lid

Max

GS2ZHI3ÜH!

tel.

Administratie en
belastingaangiften

en NAP.

.

Beautysalon

M 06 45 30 45

GB te Zandvoort.

Tel.

2/101,

06-52461796

/

023-5715921.
üilcerd

^straat

22,

Zandvoort.

Behandeling volgens

Diabetische en

afspraak, ook's avonds.

reumatische voet

E kittywillemse@planet.nl

31

dediabetische

en reumatische

MYRNA

Van Speijkstraat

2041KL Zandvoort.
Witte Veld 56, 2041

Gespecialiseerd
in

I

voet-en nagelcorrectie.

voor particulieren en ondernemers kleinbedrijf

T 023 573 92 72

Pedicure Beata Visser

Planckstraat 44,

/ 06-53498304
www.tra d e-a rd n

5730519

Tel.

5720108 of 06-48318230

worden vergoed door
zorgverzekeringen.

MCTCRRIMWIJÏ HALEN

Auto kopen of verkopen?

•

•

Onze poes

Een dure reparatie,

onderhoudsbeurt, APK of

• In

Zandvoort opstappen.
Profiteer van de voorjaarsaanbieding.
Spoedopleidingen

schade?Het kan

altijd

Groot assortiment
zomerplanten

023 5714420

Bel

Lanien Jaiden

kijk

op

www.aufoverkoper.nu

i

-

Tal.

3/

I/UK

-12.30

Met ZandvoortPas

Te koop:

mahonie,

installateur helpt

izgst.

200x200

nel. verlicht ing:

ixgebruikt:€

Te huur

Ka bel-intern et/adsl

korting op een zandkorrel

i

bij alle

PC-PROBLEMEN.

€

75,-.

Dekbed 240x200 cm,

(pluspunt)

25,-

pen juli: loods

130111'+ 65 m' zolder + 45

m

Advies en aanleg

Met ZandvoortPas

06-30388279

bedomranding 'Hulstra',
cm,

Gebouw OOK Zandvoort

INVÜI L0ON

erg.

heel aanhankelijk.

is

hulpmiddelen

Maandag 9.00

Flemingsstraat 55

ZANDKORREL s

hem

Omgeving Nieuwstraat.
Gijs

Tel

Inloopspreekuur

iiu.va.u

missen

Paap medische

L.

f

www.goede-rijschool.nl

Particuliere zandkorrel €7,50

wit met oranje vlekken.

is

Patrickvan Kessel

06-55383624 of

Gijs

weggelopen.

is

Hij

goedkoper!!

h

2

pa rkeerterrein.€ 1.100,-

p.mnd.

Tel.

06-53175104

(draadloos) netwerk.
1

€5,-

Ook avonden /weekend.
2

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst

Pedicure Carla

Meerdan

Rep-it, totaal service

10 jaar

onder de volgende voorwaarden:

di

Met

Zakelijke zandkorrel €12,50
Met ZandvoortPas €10,-

uw advertentie

niet voldoet

ervaring. Lid van Pro-voet.

023-5719666 of 06-44696001.

4

€ 5 oo,-

Geen personeels- of zaken advertenties

Indlen

voor computergebruikers.

3

Geen onroerend goed of auto's
Geen goederen met een waarde boven

garantie en KvK.

Tel.

06-46098919.

www.massagebijrosa.nl

5

(excLBTW)

6

/oJ^cd-o-d-tl?!

7

aan de

8
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon

In

9

gesloten envelop (met gepast contant geld)

1)

De

2)

BrunaBalkenende,GroteKrochtl8

redactie van de krant, Kleine Krocht

fgevenblj:

SW E»; queeste

en

et>

elke letter

ofspatie

in

R-yooD

een apart Vakje plaatsen

2

Schiesser American T-shi
met ronde of V-hals

wit

"«
van welke

ü.tIü

dan

0;:

;.

ontstaan door verkeerde of on Ulr e

van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.

Q.

In

oud
Te

...

M-L-XL-XXL

Haltestraat 55

2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

Ook zondags geopend
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Prestatie jeugdtoneel

Wim

Jaarlijks haringfeest bijThalassa

Hildering groots

Het

Wat de jeugdgroep van toneelvereniging Wim Hildering binnen 4 maanden geleerd heeft,
grenst aan het ongelooflijke. Zonder enige ervaring zijn de 16 leden begonnen
spel 'Pak

de koffer maar weer

het

blij-

met vlag en wimpel!

studeren. Ze slaagden

uit, schat!' in te

om

komend weekend weer

is

De

Thalassa.

familie

feest

bij

strandpaviljoen

Molenaar organiseert komende za-

terdag voor de 6e keer op

het beroemde Haringhappen,

rij

juist laten

proeven wat voor

een mooie

zilte

aan

zit.

smaak daar-

Vervolgens wordt

vanuit Umuiden door Michel

een echt Zandvoorts haringfeest! "Haringhappen moet
een feest

zijn

voor iedereen

zijn",

aldus eigenaar Huig

lenaar (Bonnie) die dit seizoen nog

Mo-

meer nadruk op Vers

Maas weer

verse vis aange-

voerd waarbij

een verhaal-

ik

tje zal vertellen.

Hierna

Haringhappen.

aan zee' heeft gelegd.

Ik

haring op de

is

het

heb een

mooi vette

partij prachtige,

kopweten

tetik-

ken die niet te versmaden

Deze schitterende ha

is.

ring ser-

veren wij met de begeleiding
die

hij

nodig heeft: Corenwyn!

Daarna

is

het, voor

degene

die

gereserveerd hebben, onbeperkt vis eten."

De drankjes moeten deze
dag betaald worden met een
speciale 'munt': de Thalassa.

door Joop van Nesj,

oliede machine. Natuurlijk

een randje

veel leren

de dinerzaal vol rook voor de

Het Haringhappen isontstaan

De jeugdgroep stond on-

moeten ze nog
maar het waren

goede

grappigste situaties zorgden.

uit

der leiding van regisseur

prestaties die de volle zaal

Ook de

iets

zeer

Ed Fransen en een aantal

vaak aan het lachen brach-

volwasser leden van de to-

ten.

neelvereniging. Voor een zo

te

diverse groep als deze

om

moeilijk

is

het

een geschikt

het

is

ge-

repetitie

op don-

er

is

zijn,

pen voorstelling. Hulde voor

Verbrugge mag genoemd

de spelers en begeleiding die

worden.

daar hard voor gewerkt heb-

Hij
rol

had een

drie-

met vaak

snelle

verkleedpartijen.

De groep

ben.

noemen en

te

editie

i

programrna

is

prijs:

"Dit jaar

worden ove-

rigens door mijn

moeder,

gaan we natuurlijk op de

tante Rietje,

ingeslagen

kostuumverkocht",sluit Huig

trots

weg voort. We
beginnen meteen proeverij

het een

van oesters en uitgesneden,

u

eens
zijn

ineigenhuis gerookte zalm.

is.

was bepalend

van een bijna perfect verlo-

kok Peter er

om

dan ook

zeer geslaagde dag

bleek te

voor het onverwachte einde

uit.

prestatie van Niels

als

derdag was bijna een ramp

maar de uitvoering een dag
later ging als een goed ge-

gasten. Hij

van de rollen van Verbrugge)

van Yordy Kreuger

ober Harrie en Kenneth

dubbele

De generale

van Huig

wil

terug te doen voor

doen sprongen de hoofd-

rollen
als

Lange

maar

de secretaresse van

later

de

op dat vanaf

Ook de

16 jaar,

Pol, die

Robertus van de Heyde (een

loopt uiteen van 12 tot en

lukt.

van Sanne

"Die 'Thalassa's'

Zonder anderen tekort

stuk te vinden, de leeftijd

met

rol

de keuken en

in

Niet dat

ik

mensen

aan wil praten maar

Huig geeft enthousiast het

oesters
ik

wil ze

Zandvoorts

in

Bonnieaf.Alsu snel bent kunt

misschien nog

king

in

komen voor

aanrner-

een, gratis,

toegangskaart. Snel dus naar
Thalassa, strandpaviljoen

Zo£kplöeitj£

zeer hecht

het zou voor

de toekomst van het toneel
Het stuk speelt

zich af in de

receptie van een hotel

waar

Zandvoort een goede zaak

in

zijn als

deze bijeen zou

blijven.

In

het archief van het Genoot-

schap Oud Zandvoort bevindt

Klaas Koper naar

WK-dorpsomroepen

zich bijgaande afbeelding

daarop

Onze eigen Klaas Koper heeft een

WK-dorpsomroepen

in

om

eervolle uitnodiging gekregen

het Engelse Chester.

Hij zal

deel te

nemen aan

samen met Henk v.d. Nieuwenhuizen en

Geert Veen Nederland vertegenwoordigen. Buiten de Nederlandse afvaardiging
afvaardigingen

uit

en Frankrijk.

lië

Ierse

In

het

zijn er

ook

het thuisland, Canada, Verenigde Staten, België, Nieuw Zeeland, Austratotaal zullen

40 dorps- en stadsomroepers hun

luide

stemmen

3

personen.

We

met
zou-

den graag willen weten welke
functie de drie personen

op de

foto hadden en natuurlijk wie

het

zijn.

over de
Reactie kunt u kwijt per e-mail

Zee laten horen.

op zoekplaatje@oudzandvoort.

De groep moet eerste ge3 dagen een roep

durende

doen. De vierde dag zullen
de

uitmaken wie

12 beste

de nieuw

mag
vol

noei

1.

Kopen

goede moed.

twee keer
gedaan.

Ik

zich

ereldkampioen

in

Ik

"Ik

ben

heb

al

Engeland mee-

werd één keer der-

deen de andere

keer vierde,

dus het

ligt

mij wel aan de

anderekant van'onze'zee!
is

Er

enkel een nadeel deze keer

ten opzichte van de vorige keren: alles

moet

dit keer in

het

Engels en die taal beheers

ik

niet al te best. Echter mijn

vrienden Yvo.Jan Dirken
zijn
-.\s

Hille

mij helemaal aan het

.intomen daarvoor. Maar

eerst

nog even de vism aaltijd

op het Cast hu is plein
red.)
bij

(n juni,

en het Haringhappen

Thalassa

(12 juni, red.).

nl

of

bij

Cor Draijer op 06-3614

9717 (graag pas bellen na 19.00
uur)

De

dag daarna wacht Chester op
mij.

Spread the word, spread

the word!" De Zandvoortse

Courant

zal

de verrichtingen

van Klaas uiteraard nauwgezet volgen.

-•

BENT U OOK KLAAR OM TE SCOREN?
SLA DAN SNEL DEZE PAGINA OM!

•:

18.

W.K. =

WONING KOPEN!

ZATERDAG

12

JUNI

A.S.

WK OPEN HUIZEN ROUTE
TOT € 350.000,=

K.K.

van 11.00 tot 13.00 bent u o.a. bij alle onderstaande woningen welkom!!
checkvooralledeelnemendewoningenwww.greevenmakelaardij.nl

SCOOR NU!!

•;;•

Vanafprijs:

€

239.000,=

k.k.

L

t

Vraagprijs:

€

269.000,=

k.k,

•:£•

Vraagprijs:

€

329.000,=

k.k.

Vraagprijs:

€

339.000,=

k.k.

L •

Vraagprijs:

€

339.000,=

k.k.

Vraagprijs:

€

349.000,=

k.k.

De actieve van makelaars van Oranje!

Louis Davidsstraat 15

2042

LS

Zandvoort

Telefoon: 023-57 39 2 34
www.greevenmakelaardij.nl

OPENHUIS.NL
Qé pnltns huizenveiling

»

m
RobGreeVen

. »

«fv.»w<ih.*
Kim Dekker

TimoGreeVen

Suzanne GreeVen

:

(Beauty

J$fs(hn%s

Zin in de

zomer?

Gegarandeerd 15 kilo afvallen voor deze zomer met het
Prodimed eiwit dieet !!!
hem en haar een totaal pakket

Wij bieden voor

Omvangsvermindering

•

Lymfe drainage

• Cellulitis

behandeling
Voedingsadvies

•

Spierversteviging

•

•

Prodimed voeding

•

•

Huidverjonging

PRODIMED, winnaar van de Kassa Dieettestüü

Starvac Ultrasound de ontwikkeling op het
gebied van; vetverbranding, Liposuctie en
cellulites bestrijding

Starvac L300 anti-aging, de ontwikkeling
op het gebied van; rimpel bestrijding
zonder inspuitingen of operaties.
Reeds na één behandeling resultaat.
Speciale Zomeraanbieding Proef behandelingen: Physo

M

Bodyf ormer € 10,00

Starvac Ultrasound € 30,00, Starvac L300 € 49,00, Vacustep € 5,00
Bel voor een proef behandeling of

kom

vrijblijvend langs voor informatie

II!

Wij werken op afspraak van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur
Tot ziens bij Beauty & Afslankstudio, Klompenmakerstraat 7 Velserbroek Tel. 023- 5490556 / 5386133

www.afslankstudiovelserbroek.nl
Wilt

u een folder, flyer of brochure in heel Zandvoort en
Laat dat maar aan ons over!

pjf
^s=s?

Bentveld verspreiden?

HZANDVOORTSE
Courant

Voor meer informatie mail naar gillis@zandvoortsecourant.nl of bel 06 46046026

CL
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Opnieuw wateroverlast
door lek

Dorpsgenoten

in leiding

Twee weken geleden spoot

er

door een lek

een waterlei-

in

door Erna Meijer
ding

Maarten van Wamelen

in

de Burg. Engelbertstraat een fontein van drinkwa-

omhoog. Donderdagochtend

ter

nummer

hoogte van

de Lorenz straat,

is in

ter

opnieuw een waterleiding van

361,

PWN gesprongen.
Hoewel de introductie van de dorpsgenoot van deze week
via

de gebruikelijke chronologische volgorde

zal verlopen,

komt de aandacht op een gegeven moment toch meer

onvermeld

die

hem

vorig jaar

is

zijn

prachtige aquarellen

leven, na de ziekte

overkomen.

hij

wars

is

op de achtergrond

meenscha p heen. Zo
Maarten van Wamelen

is

in

1955

in

heeft zelfs

Dordrecht geboren
in

in

een

DFCen

het eerste van

het Nederlands B-elftal ges pee ld. Als klein ventje

in

om

het DFC-stadion aan de Krommedijk rond

liep ik al in

tiegeldflesjesoptehalen en op mijn zesde jaar kreeg

neuzen en leren noppen." Het gezin verhuisde

sta-

vanzelf-

ik

Sparta N

ij

hij

daar was het ook dat

lid

^i

als

van de KNRM. Het

in

^^^^^

MSD
is

altijd

vanzelf op mijn pad, hoewel

mijn sociaal/maatschappelijke

werd
zijn

in

januari

2009

volledig op

kop gezet, doordat

teerd. Eigenlijk

begon het

"^^^^M

wonende in Schoonhoven
mettwee zonen, kwam

^QQrten

toeval

in

het voorjaar van 1991 tijdens een

in

contact

met een ma keiaar, wat

^^^^^

zich toch 'zo

hij

fit als

de achtertuin was het niet ver-

genoeg geweest en werd

alle

"Ik

heb enorm

is

hij

veel positieve support

gekregen van onze vele vrienden; vooral van Marjolein en onze

twee zonen ontving
guurlijk als een
dit hele
in

ik

veel steun, die

warme deken om

mij

ik

ons leven voorop te gaan

stellen.

zowel

letterlijk als fi-

heen heb gevoeld. Door

proces hebben wij ook besloten

om andere

prioriteiten

Zo willen wij meer

tijd

zeilen!

de boot gaan doorbrengen en nóg meergaan genieten van

"Marjolein komt uit een zei [familie en

dat de

het goede

eilandje

klein
in

waren, trokken wij erop

al

uit.

vanaf de

tijd

Vinkeveen, waar wij dan ons tentje opzetten; dat was

zeiltochten naar Engeland, Frankrijk en

in

op
al

ons leven

Zo huurden wij een

daar echt een pa radijsje", vertelt Maarten enthousiast. Maar ook

Denemarken werden

en worden nog steeds ondernomen, want varen
Een geheel anderen artistiek aspect van Van

is

een passie.

Wamelen

kan niet

Onder het genot van een
best beladen

lekker glaasje wijn

hebben

wij na dit

onderwerp geproost op hun zeer belangrijke en

verstandige besluit en wij wensen Maarten, Marjolein en kin-

deren nog een heel gelukkige en gezonde toekomst toe. Het

geramd

is

in

juni

om hun mening te geven

op zondag omstreeks 03.50
uur meldde een 23-jarige

Hoofddorpse automobilist
zich bij

de

politie. Hij ver-

te Ide de agenten dat

hij uit

moest wijken voor een hert

auto had aangereden. Dit

daarvoor geparkeerd staand

maar dit mislukte
op straat. De verdachte rea-

ging met een dermate hoge

voertuig.

geerde agressief en isuitein-

In

totaal raakten,

blaastest

snelheid dat deautowaarhij

inclusief de auto van

tegenaan botste,doorschoot

veroorzaker, zes auto's be-

naaren

tegen een voertuig dat daar-

schadigd. De automobilist

is

duwde de

moest meewerken aan een

ken aan een bloedtest.

voor stond. Deze

de

delijk

hij

een nieuw

17

over het huidige parkeerbeleid

en ook mogelijke verbeteringen voorde toekomst te geven.

Medewerkersvan de gemeen-

geboeid overgebracht
politiebureau. Daar

gevorderd

mee

te wer-

cument

ter inzage

ligt.

Zandvoort en adviesbu-

te

reau Crontmij zijn aanwezig

De inloopavond

om

Gemeenschapshuis aan de

u te

woord

te staan,

uw

Louis Davidsstraat

opmerkingen en suggesties

juni

De opmerkingen

te noteren.

in

is

vragen te beantwoorden en

5

het

op

17

aanstaande tussen 17.00

uuren 20.00

uur. Nadrukkelijk

en suggesties die tijdens

wordt gesteld dat het een

deze bijeenkomst worden

inloopbijeenkomst betreft;

gemaakt kunnen door de
werkgroep

het traject

in

mee-

u

kun dus zelf bepalen op

welk

moment

genomen worden.

en 20.00 uur

Na de bijeenkomst voor
de inwoners komt de werk-

stellen.

groep van raadsleden nog

Als u over de

twee keer

gen hebt kunt

u

tussen 17.00

komt

men ing te geven

zal

bij

elkaar. Ver-

het college het
in

augustus

vrij-

geven voor de inspraakpro-

auto weer door tegen een

hierbij

om

2010 een traject gestart

parkeerbeleidsplan op te stellen. Inwoners van Zandvoort

document

een geparkeerde

en

weer

Inloopavond parkeren
De gemeente

volgens

Vijf auto's
de nacht van zaterdag

met de

worden uitgenodigd voor een informele bijeenkomst op

is

hen van harte gegund!

POLITIEBERICHT

In

zal

ken zuiger de afvoer

weer voor 60%

aandacht verplaatst naar een andere grote hobby:
jongens

De gemeente
kol

opgang helpen.

een

chemo-

kuren volgden en gelukkig gaat het thans

weer een stuk beter en

ef1

'

aan het werk.

resulteerde

de aankoop van een huis aan de Zandvoortselaan. Met de

jaar voetballen

yVarn e

1/

wonderlijk dat Maarten weer ging spelen. Na een beenbreuk

was het na 47

kol-

door

een

Thailand met een acute blinde-

hoewel

in

al

jaar eerder tijdens een vakantie
in

dagje Zandvoort

bij

zogenaamde

ken, verstopt raakten

van de omringende bomen.

hem

darmontsteking en maagklachten,

en inmiddels uitgebreid

in

dat de afvoer-

feit

putten, de

de vele bloesemblaadjes

worden
dan devorige, waardoor veel
minder drinkwater verloren
ging. Probleem nu echter

naar de lever werd geconsta-

bij

hoentje' voelde. Operaties en

geheel

bij

was het

een fontein. Deze kon echter

darmkanker met uitzaaiingen

Businessunit

toenmalige voetbalclub TZB

Nu was waarschijnlijk een
zwak punt in de leiding de
oorzaak. Ook hier ontstond
veel sneller gestopt

Het leven van Maarten en Marjolein

Manager voor de Benelux.
Het gezin, toen

ik

Marjolein

een dochteronderals

is

hij

allemaal doe"

ik

het zelf verwoordt:

altijd

en tot de dag van

hij bij

hij

steentje heb willen bijdragen.

Ermelo.

genwoordiger aangenomen

neming werkzaam

eens wat

zoals

wel

de diergeneeskundige tak van het

bekende

"kijk

komen

ïj^^k

/^fej^P^a.-*

1978 werd Maarten als verte-

vandaag

vele

heb deze functies nooit nagestreefd,

Harderwijken

hij zijn

samenwonen

zijn

tekenend voor Maarten dat

is

benoemen, want

kennen,metwiehijal

heid") leerde

om

opvolger van Cerard Versteege

deze opsomming van

niet wilde

nog steeds een twee-een-

("wij zijn

snel ging
In

nu

eigenlijk

^^-

kerk ging voetbal-

bescheiden

liefst

wij niet

behoeve van de Zandvoortse ge-

jaren voorzitter geweest van TZB, was

hij

is

de adviesraad De Key en

"Ik

ij

bij

len.Zijn school stond in

kunnen en willen

(Maatschappelijk Betrokken Ondernemen), voorzittervan

via

enkele jaren Middelburg naar N kerk, waar

!

van de Sport raad, voorzitter en nu secretaris van de Rotary,

lid

MBO

sprekend mijn eerste voetbalschoenen, nog met stalen

Maarten

op diverse plekken tentoongesteld.

zijn

van borstklopperij en het
blijft,

bestuurlijke activiteiten ten

sportief gezin. "Mijn vader was keeper

en

te

Hoewel

op het

liggen op zijn veranderde visie

blijven: hij schildert beslist niet onverdienstelijk

nemen

via

met een
duur van maximaal zes weken, worden inwoners en be-

mailadres

ter inzage legging,

langhebbendenorganisaties
in

de gelegenheid gesteld

om

te reageren op het beleidsdo-

u

contact op-

telefoonnummer
via e-mail

parkeerbeleid@zandvoort.nl.

Ook kunt

In

om uw

en vragen te

loopavond vra-

023-5740100 of

de periode van

cedure.

in

u via

bovenstaand

uw mening geven

over het huidige parkeerbeleid.

Uw

bijdrage wordt dan

meegenomen

in

het verdere

proces.

Bron:www.zai)dvooitni

X>

4

mnmmmmi
Planeet

HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

Donderdageven

51

zomers

De zestienjarige Lem
leeft

op Planeet

rustige planeet

Filmprogramma
10 t/m 16 Juni

51,

Tenminste tot half juni komt een langdurige stabiele

gebeurt. De groene

zomerse periode niet aan

bewoners leiden een

van de periode

heerlijk zorgeloos le-

We zien

ven; ze daten, spor-

ten

en

zet,

maar tegen het einde

de atmosfeer wel te

lijkt

stabiliseren.

volgende week meer invloed van het Azoren-

hoog tot

in

onze omgeving op de laatste verwachtings-

kaarten.

Dan zou

gaan naar

hun werk. Tot op een
dagastronautChuck
met zijn ruimteschip
in een achtertuin
landt tijdens een
familie BBO. De

kunnen gaan
Tot het

zijn kop.

een reeks met droge(re) dagen

er

in

zitten.

weekend

aan zet en met een

het

zijn

bolle

lagedrukgebieden op een

aanlandige wind

zeer ongunstige plaats

typisch Hollands zomer-

het

is

voor ons die de dienst

hele planeet staat

op

warm

een

waar

nooit iets spannends

Ze weten ze-

uitmaken. Zo'n
hardnekkige raddraaier

Al

met daadwerkelijk

'draai-

junihelft als behoorlijk

deuraspiraties' trekt het

antizomers geboekstaafd

blijven

hun wereld wil vernietigen! Het hele
leger rukt uit om hem op te sporen en uit te schakelen.
Dan ontmoet Lem per ongeluk Chuck en ontstaat er een
ker dat deze 'alien'

komende etmaal

vriendschap tussen de twee.

I

ftf

Op deze donderdag,

dan ook gevestigd op het

als

tweede deel van de
mermaand. Mocht die

we

zouit-

lopervan hoge druk mooi

een zuidelijke
aanvoer zitten, kan het
gedurende korte tijd zo-

tijdelijk in

Donderdag

de eerste

zal

straks. Onze
hoop en verwachting is

ving naar Noorwegen.

RADIO + TV

al

gaan worden

via

onze omge-

Frankrijk en

met

de verf gaan komen

uit

volgende week, zou een

merswarm worden. In een

overgang naar bestendig

zwoele zuidelijke aanvoer
kan het tot 25 graden wor-

zomerweer voor wat langere tijd mogelijk kunnen

den aan de Zandvoortse

zijn.

kust.

Het weer

krijgt

dan

een wat drukkend karakter.

Een andere optie vanaf

Vooral later op de dag

eind volgende

tot

onweer komen.

Als

de

depressie vervolgens naar

is

een

latie. In

dat geval krijgen

we

normaal Hollands

heel

zomerweer met

de Noorse Zee trekt koelt
het weer

week

gematigde zuidwestcircu-

en richting vrijdag kan het

een

af.

bui,

af en toe

nor ma Ie tempera-

turen en redelijk wat zon.

Volgende week

In het weekend is droger
weer te verwachten en is
het met bijna 18 graden

best
Radio: 106.9

genstelling tot een

Kabel: 104.5

in

er veel

weersverloop tijdens de

aangenaam maar

geen strandweer,

is

meer bekend over het
tweede junihelft.
Meer weer op www.weer-

te-

week

primeur.nl

komt vooral
weekend weer volop

terug. De zon

Tekst TV: Kanaal 45
Internet:

in

het

www.zfmzandvoort.nl
Do.

RTV N-H

RM3IÜ + TV NÜORrj-HOLLAND

Weer

Temperatuur

Max
RTV-NH

is

25

20

de publieke regionale omroep voor de

provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland

Min

16

16

12

bovendien de officiële rampenzender van de

Zon

60%

70%

70%

Neerslag

70%

60%

45%

20%

Wind

zo.

zw.

wnw. 4

NNW. 4

is

provincie. Frequentie:
(kabel). Zie

O.

Vr.

40è

FM

87.9 (ether) of

FM

93.3

voor programmering: www.rtvnh.nl

5

nummer

Zandvoortse Courant

'm shinen

Kijk

heeft

zich

hij

Bagger

daarna

12 jaar lang

een bloemetje

met

van de nieuwe 'Oude Halt' en de realisatie

veel plezier actief

van de nabijgelegen voetbalkooi voor de

nabij de

hem

osk zag

is

gekocht.

het blad

laatst

ik

Op de cover

'Binnenhof' liggen.

staat een nietsvermoedende

Zandvoortse jeugd. De nieuwe Oude Halt

wa-

Zand voorter heeft wel eens

bij

vervulling zijn gegaan: de opening

lijk in

is

geweest meteen bloemenstal
tertoren. Menig

in

paar omdat twee van hun wensen einde-

beziggehou-

begonnen op de Vondel laan en

is

10 juni 2010

•

het Binnenhof

;

De eerste 23 jaar

den met de verkoop van bloemen en planten. Hij

23

door Arjen Schuiten

rokende Femke Halsema. Een

getransformeerd tot een mooi en gezellig

rode balk met daarop de

buurtcafetaria.

prik-

kelende tekst 'Seks op het
Binnenhof', over de geheime

Marcel Schoorl startte

van

Marcel Schoor!

met de hulp

mede om

De

passies van 5choorl zijn voetbal en "wat

relaties.

voorde sportieve jeugd van Zandvoort bete-

als zelf-

kenen". Hij heeftin het verleden zaalvoet bal-

voetbalcarrière voort te kunnen

toernooien voor de Zandvoortse jeugd geor-

als bij

zijn

AZ

bij

Haarlem

ganiseerd en

de jeugd gevoetbald. Na die

in

periode heeft

hij altijd in

het ie

elftal

Daarnaast

hij,

op het

is

golf- en voetgolftoernooien.

Onder

nog steeds een geduchte

toernooi georganiseerd voor een goed doel.

de zaal

als

Haag. Spannend!

Na het lezen van Binnenhof

leiding

van Schoorl wordt eikjaar een straatvoetbal-

in

over de inhoud van de privé-

vullnisbakkenvan politiek Den

initiatiefnemer van enkele

veld,

zowel

weet
le

en voor velen

is

hij

!

tegenstander.

»"«"»"„„„„,,,«,««. et*

<

Na de periode
sport

met

5 t,ndig

bij

de watertoren afgesloten

zond

te hebben, vonden Marcel en Marcella het
tijd

ondernemer.

voor

iets

sportieve

nieuws en dat werd snackbar

met zijn

blijven

onze

gezin en nog vele leuke

Oude

Halt.

[

De zelfgemaaktefrieten wa-

nog steeds een

ren en zijn

evenementen organiseren voor

is

met

maken en

kwaliteit bieden

aan

zijn

kapita-

wonen.

politici

In

auto's ze rijden,

om

handig

te weten,

bakken van een paar

vuilnis-

politici

is

echt spraakmakend! De jour-

denieuweOudeHaltereen mooi bed rijf van

recht het jaar van het echt-

wat voor

in

Het leeg kieperen van

plaatselijke jeugd. Zakelijk gezien wil

Marcelsamen met Marcella en het team van

publiekstrekker.

I

Dit jaar

nu

ze eten tijdens de lunch en

dat Haagse matrassen goed veren. Altijd

!

de

ik

huizen de

wat voor dure
wat

Marcel Schoorl wil nog lang gelukkig en ge-

,1,3.»'
bezig. Schools

belooft Binnenhof

'Vullnisbakkenjournalistlek',

geweest

elf jaar jeugdtrainer

is hij

Ook

een onthullende reportage

van deF-junioren van Zandvoortmeeuwen.

van

Zandvoortmeeuwen gespeeld. Nog steeds
voetbalt

getwu»d met
„i.a.en gelukkig

I» 1991

„„««..

1977

zetten. Hij heeft namelijkzowel

zijn leven
de bloei van
,-

in

zijn bedrijf,

standige de militaire dienstplicht te ontlo-

pen en

ondernemer in

Sportieve

broer

zijn

gasten.

nalist heeft zich duidelijk in

de

mater ie verdiept. De vuilnisbak
j

van de familie Rouvoet

het

is

vermelden waard. De huidige

What's Happening?

Ben jij al hip-tip
Vfosk ©fftÉs <m3?$B wiïtmÉtm'b

TTu\p8

Op

d°°'

mijn vakantie

Griekenland leerde

in

ik

»

Bij

deze

11

Het

weekend 1 groot feest, want

dit

is

juni

feestweek! Een

jaarlijks

ministervan Onderwijs heeft
een groot gezin van

13 juni:
het

dagen
<

weer Bennebroekse

groots dorpsfeest op deCeitewei

het

in

zijn er

verschillende activiteiten, voor kinderen en volwas-

Op vrijdagavond is ervan 20.30 tot 00.30 uureen party met
OM TOUR en op zaterdag kun je tussen 10 00 en 17.00
kijkje nemen bij de braderie op de Bennebroekerlaan.

sen.

met jullie mijn laatste aanwinst van het eiland Lesbos. Zorg voor een
een braadpan en een grote ovenschaal en maak de Griekse stoofschotc

DJ's

538

uur een

Zaterdagavond

ervan 20.30 tot 02.00 uureen

is

in

totaal

zeven personen. Dat moet vast
is

centrum van het dorp Bennebroek, gemeente Bloemendaal.Alle

de Griekse keuken kennen,

traditionele gerechten van de lokale bevolking zijn heerlijk!

t/m Zondag

Vrijdag

een hoop afval opleveren. De
onderzoekjoumalist vindt een
kassabonnetje met daarop de

aankoop van twee opvallende
boeken: 'Waarom Vrouwen

Mannen

op Fouten

'Ontdek wie

vallen'

De

je bent'.

en

jour-

gezellig feest
nalist schrijft vervolgens dat de

met bekende

Ingrediënten (op basis van 4 personen):

artiesten als Jeroen van der

Boom

en Hans
Ha
Dulfer!

zoektochteen wirwar van bon-

Neem voor meer info een

kijkje

o

jv.feestweekben-

netjes oplevert, persoonlijke

maakt

niet

uit),

pakje/zakje sjalotjes, ± 500 ml

1

olijfolie,

1

blikje

Napolina tomatenblokjes met

krulden (evt.ander merk),2 blokken fetakaas (verpakt merk Athos),3 laurierblaadjes.gedroogde

Zaterdag

12 juni:

De zomer vieren
Bubbling Beats

Snijd het rundvlees

in

blokjes van

tes en snijd ze vervolgens
snijd

defetakaas

in

de

olie

de

bij 2

cm. bestrooi ze met zout en peper;

grove stukken; snijd de paprika's

heet

Zet de

in

met een

flinke

te frituren.

la

Voeg dan

toe: de

olijfolie.

Wanneer

Napolina tomatenblokjes,

urierblaadjes, chilipeper en breng op

minimaal

2

smaak

uur laten sud-

grote hoeveelheid

olijfolie

op hoog vuur zodat de

Voeg dan de courgettes en de

tijd

olie

stevig, de sjalotjes zijn

uit

mooi bruin

nog

intact

maar zacht geworden en

er

is

is

een mooie saus

de braadpan. Strooi hier een laag fetakaas en een laag met de gefrituurde

de (hetelucht)oven voor op 200 graden en laat
klaar,

optredens komt

er

met optredens

irEdition

E

hits singles 'Ping'&

'1

rmx'&'Make

bij

It

en dure

Max. Nee, zo

in

de vuilnisbak

gegooid! Het

is

me

Funky'en staan ook

& Kubes

@ 23. oou, minimale leeftijd

isiójaar (ID verplicht) en kaarten kosten

verkoop: verkrijgbaar

reisspulletjes

merkkledlng.Nietindezakvan

Naast deze

ook een dj-set van Alvaro (bekend van de

achter de draaitafels! The party sta rts

gedankte

Ding') en Gio

laten je lekkerswingen!

dj'sThe Freshmen.Rixs Rlchardson Mitch, Micky Bizzle

€10,00 ex.fee inde voor-

toch wat,

die familie Rouvoet. Al het vuilnis

is

overigens wel keurig ge-

weer wel. De

scheiden. Dat dan

journalist concludeert dat het
vuilnis het beeld geeft van een

Free Record Shop, Primera, Van Leesten

De familie Rouvout

vlot gezin.

Sta rt@ Rabobank. Koopje kaarten on line en bespaar op lagere fee

je

zit.

Vervolgens verwarm

de ovenschotel garen. Na anderhalf uur

Maandag 14 juni:
De oranje toeters

een schaal met keukenpapier.

courgettes en paprika overheen, Herhaal dit tot de ovenschaal vol

de stoofschotel

live

zakken chips, af-

briefjes, lege

Haarlem! Leef je uit met

het Patron:

een special

Udenkaan jou')

mag trots

op zichzelf

zijn.

heet genoeg

paprika's toe zodat ze een
in

heeft gesudderd haal je de braad pan van het vuur. Het vlees

ontstaan Pak vervolgens de grote ovenschaal en voeg een eerste laag toe van het stoofvlees

met de saus

(bekend van

kosten ga naarwww.patronaat.nl ofwww.restyled-events.com]

Nadat het vlees een lange

nu mals maar

scheut

de pan. Het vuur vervolgens lager zetten, zodat het

kleur krijgt.

uur).

wokpan met een

om

grove stukken; pel de sjalotjes;

peper. Het vuur zo laag mogelijk zetten en het geheel

randje krijgen. Vervolgens de groenten laten uitlekken
4.

de courget-

hlts'Chelly'sTookThe Nlght

leg je het vlees in

een handjegedroogdeoregano.de

deren (hooguit 4

wordt

in

schil

stukjes.

geworden

is

langzaam een bruin gebakken

sjalotjes,

met zouten

3.

in

±2

Zet de braadpan op de hoogste stand op het vuur

2.

vlees

in

in

van Fouradi (bekend van hun

Bereiding:
1.

je
is

Ongelofelijk,

mo

indelijkl.

en zet ook de oranjebitter maar vast
strijd

van Oranje tegen Denemarken

veel locaties terecht. Zoals

bij

meedoen aan de VoetbalOuiz.
elk

iets

anders gaan:

bij

kt

worden

uur kun je

waar

je

bij

heel

ook nog kunt

de Bierburcht hangt, zoals

kampioenschap, weer het grote scherm

voor

i

uit. Je

bij

wat een

Een beetje wroeten

Voor de eerste wed-

om 13.30

café Koper,
Bij

j

klaar!

bij

mij doen,

hun handen

dan
in

in

onzin!

de

vuil-

Moeten

?en ander.

zitten ze

ze

met

een vuilnisbak

vol kattengrind!

Ik

weet

kunt ook eens

strand paviljoen Today@Twelve

lijkt

het

het blad: Bagger

smullen maar!
Binnenhof!

in

het

.5

=

f>

Voor

alle

ZandvoortPashouders de aan

&TROMP
DE LEKKERSTE GRASKAAS
Van Smaaq

MET GRATIS TOASTBAC
HEEL KILO NU €9,90

Hele maand juni voor Pashouders:

As perc e-Been HAMSCHOTEL

100

GRAM €1,25
a gerij h o

'"

'DE BODE*

Medina Woninginrichters
Aanbieding voor de maand juni: Vouwgordijnen,
alle merken, gratis meten, gratis plaatsen 10% korting.

T (Vouw)gordijnen

Tapijt

Vinyl

Vitrages

Wist u dat wij
een prachtige collectie
kristal hebben?

Officiële Pasfoto's

La.mins

Luxaflex

W Parket

Zonwering

een 2e set

i-woninginrichting.11

"Leuk Lachende'
Pasfoto's
•flin ÖKfllltffl

p»rrKHWi

voorde

Bestel

Halve

nu de ZandvoortPas 2010

Achternaam + voorletter(s)
BetreftiO Nieuwe ZandvoortPas (€

7.50)

O Verlenging ZandvoortPas (€joo) -Pasnr
Woonadres+huisnr
Postcode

Telefoon
Voor ZandvoortPashouders
10

(Handtekening)..

% korting op de kaart

Week

23 special:

Roti kip €12.50

Betaling

CONTANT

Coili

:di', :.

a.sa

n

Deze pas

met

31

is

geldig vanaf i januari

2

oio tot en

december 2010.

DnintjesveJdweg 3, 2041 TZ Zandvoo
5' 15 "43, www.op engolfeandvoor
[i: %-

wordt, tezamen met een welkomstkado,
bij

Betaling PER

BANK

u thuis bezorgd.

Met de aangehechte tegoedbon voor
een Zandkorrel, kunt u op een door u

gewenst

tijdstip gratis

een Zandkorrel

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

1

Open Golf Zandvoort

ZANDKORREL

f

prijs!

biedingen van deze

week

Ei Bi

Lijst
(in

Met ZandvoortPas 10%
op de gehele collectie,

van deelnemende bedrijven

alfabetische volgorde)

kortint
'.lor'

r.-.-i=--^-i

-.•L^jiim

m.u.v. afgeprijsde artikelen

Rosa Dtil441(ilf

Winkeliers:
Bruna Balkenende

Carln ob - 4b 09 89 19

Grote Krocht

-

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp

Officieel

-

Grote Krocht

Slagerij

Horneman - Grote Krocht

Slagerij

Vreeburg

-

Haltestraat

Verzorging en vrije

SIKKENS dealer

Voor ZandvoortPash ouders
is er een leuke verrassing

Autobedrijf Zandvoort
Foto

Noppies

Menno

Massage

Gorter

Rosa

bij

zomercollectie

Kinds

!

30

Mode en

tijd:

Onnesstraat

K.

Kosterstraat
-

Grote Krocht

trends:
Kinderkleding

Belli E Ribelli

-

Haltestraat

i

Bibi for

ll;lllf.!l;..i! 4.'

ZAND
'

-

Toerkoop Reisbureau

% Korting

-

Grote Krocht

www.massagebijrosa.r.

-

Piony's Haarwinkel

l:,l,

-

12703

10% korting op dt? gehele ïomprrallett«
op VËrtüOM vm de jjnJvüi^rtpii

Shoes

Blitzkickers

-

Kerkstraat

Haltestraat 61A

-

Graveer een keer- 023-888 jj 58
Sea Optiek

Wonen
Avenue

-

Haltestraat

en onderhoud:

Living

& Giving

-

Kerkstraat

De Bode woonaccessoires

Koene Deaninq Service
*«fe
10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

-

Kerkstraat

Koene Cleaning Service - 06-1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat
Mariene Sjerps Internet
Versteege's IJzerhandel

info@koenecleaning.nl » 06-14 32 44 44
|

Rep-it

-

-

-

06-18
Pakveldstraat

023-S719666 / o6~446g6ooi

Horeca:
Harocamo
Het
Top

HfIROCflIIIO
Voor Pashouders
10% korting op ons
Kippotje

lLü

-

Kerkstraat

Wapen van Zandvoort

eten en drinken

3!

3KÏQ0gramvlee5Wi

Gasthuisplein

Leverkaas +
Katenspek +

Mollie&Co Restaurant- Verlengde

Rauwe ham

Open Golf Zandvoort

€3,25

m§

Side Döner Kebab

-

-

Holtestraot
iltestraat

Duintjesveldweg
weg

Kosterstraat

Haltestraat 54 -T. 023-5712451

Take Fiveaan Zee Restaurant -Strand
ind nr
r 5
Zaras, Café Restaurant -Haltestraat

:

-

Karen

XAtfOKO

Neumann kan

Het concert van Karen Neumann

U werkt met de

Deze dient

u

in

cijfers

i

de witte

t/m

9.

pen vrijdag

te vu Hen.

je naast de

Indien u

in

rij

Oomstee

Jazz,

is

&

er

wat van

Swinghouse, afgelo-

weer een geweldig

De
vuld

met

liefhebbers van dezejazzstijl.

of boven de kolom.

een donkervlakje

kent dat u vertikaal op 4

~

moet

uitkomen en horizontaal op

cyclus van optredens

in

het Zandvoortse jazzcafé

is

veranderd naar één keer

in

de maand

bij-

voorbeeld 4A8 ziet staan, bete-

Let op: er zijn

hebben kunnen/willen

niet

vinden.

feest

geweest. Het café aan de Zeestraat was opnieuw goed ge-

De optelsom van de
vakjes staat in het don ke re vla kin

in

vla kjes

om

de gasten niet

te overvoeren.

"Nu

blijft

het

spannend", aldus uitbater
Ton Ariesen.Wie de komen-

8.

de maand gaat optreden

B

soms meerdere

oplossingen mogelijk.

de Zandvoortse Courant nog

Houdt

niet bekend.

krant

K

Breinbreker
De bedoeling van de breinbreker
is de rekenkundige som op zo een
manier op te lossen dat hij klopt.

deze

=

de gaten voor nadere

Komende vrijdag komen Papa

|

De band Swinghouse was
niet compleet maar promo-

X

+

+

DD

BD

BA

tor en organisator

Menno

Veenendaal was bereid,
teraard zou

Gelijke letters zijn gelijke cijfers.

men

zeggen,

|

Dit
elders

Louigi e Amici

van oorsprong Amerikaanse

zul len

Men

zou eigenlijk

het

met de mensen

den

die vrijdag-

avond de weg naar Oomstee

op bezoek.

de muzikale

verzorgen

medelijden moeten hebben

bij

Zij

om lijst ing

de open ing van

WK voetbal. Alle wedstrijzijn in

Oomstee op mega

groot scherm te volgen.

ftltBVANftfWffK

=

+

komen op de klanken van de
zangeres.

ui-

om

de drums tot leven te laten

HAA

GA

BBA
De oplossing stoot

in

u

informatie.

BGA

KJ

X

is

het ter perse gaan van

bij

Je Oplossing staat elders op deze pagina

GlZDIO

is

op deze pagini

en

de jongste. Gizmo

hij

is

al

is

zeker niet

14 jaar

maar

voelt zich als een jonge god van 6;

Cisco viert 25 e verjaardag
met vrijwilligerswerk
Cisco vierde vorige

roep aan

alle

Cisco-werknemer
williger

week

zijn

medewerkers

richten. Voorzitter

met een op-

25e verjaardag

om

vrijwilligerswerk te ver-

en CEO John Chambers nodigde iedere

uit

om
is

1,7

miljard internetgebruikers

en zeker niet bang.

Het een van de

liefste

maar voor kunt

stellen. Hij

vier uur

van

wereldwijd

zijn

zijn

werktijd als

vrij-

of haar lokale ge-

in totaal

200.000 uur

aan vrijwilligerswerk voor de samenleving te verrichten.

De Nederlandse vestiging was bereid

om

een groot deel

van het Zandvoortse strand schoon te maken.

Sinds

zijn

oprichting

is

Cisco

gegroeid van 2 medewerkers

met een product naar een
organisatie

katten die je je

wordt het

de hele dag aangehaald, komt

liefst

graag op schoot en

is

ook erg

voor kinderen. Eigenlijk heeft

wereldwijd.

liefst

een bijdrage te leveren aan

meenschap. Het doel

meer dan

ternet, nu zijn er

stoer, krachtig

met 63.000 mein 200

dewerkers, werkzaam

vestigingen met

vijftig pro-

Nu vijfentwintig
jaar later en meer dan 7.000
patenten verder, weet Cisco
als geen ander wat de impact

lief

hij

het

de hele dag gezelschap van

zijn

Gizmo is een niet meer fanatieke kater (gecastreerd) en kan dus met
allerlei katten omgaan, hoeweL.ze moeten hem wel liggen. Hij is graag buiten
en verdedigd zijn tuin met vuur maar dat buiten zijn is niet per se noodzakelijk.
Door omstandigheden is hij in het Ken nemer Dierenasiel terecht gekomen. Wie
geeft hem een nieuwe kans?
baasjes.

ductlijnen.

van netwerktechnologie

is

Kom eens
straat

5.

en 16.00

kennis

met hem maken in het Ken nemer dierenasiel aan de Keesomis geopend van maandag tot en met zaterdag tussen 11.00

Het

asiel

uur.

Meer informatie

ming.nl of via

tel.

vindt u op http://asielzandvoort.dierenbescher-

5713888 tijdens de openingsuren.

op de veranderende wereld.
De betrokkenheid van Cisco
blijft

niet beperkt

tottechno-

logisch innovatie. Al

oprichting

trokken

is

bij

Oplossing Breinbreker

vanaf de

nauw

Cisco

be-

de samenleving.
1

00 E

=
|

|

+

08
l

OZZ
l

Zo heeft de organisatie de
laatste tien jaar

Cisco

is

opgericht door het

Bosack en
Sandy Lerner, twee voormalige wetenschappers van de
Stanford University. Hun inspanningen om e-mail tussen computers op verschillende netwerken mogelijk
echtpaar Len

O.

te

maken, heeft geleid tot

de uitvinding van de eerste

meer dan

een miljard dollar
vesteerd

in

(!)

geïn-

multiprotocol router. Deze

ale integratie en initiatieven

doorbraak speelde een be-

voor economische ontwik-

langrijke rol
ling

in

de ontwikke-

van het internet. Waren

1984 slechts duizend
'hosts' aanwezig op het iner

in

oz

onderwijs, soci-

hebben Ciscomedewerkers sinds 2001
uur aan

vrijwilligerswerk besteed.

1
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bijna een miljoen
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Gemeentelijke publicatie week 23 -2010

gebeurt dat

de maandag, donderdag en

in

ken.de 17e gebeurt dat

in

vi

jdag •uisvuilwii-

de dinsdag huisvuilw^

De

besluitenlijst

de verdere
zijn in

genomen

22 door het college

23 vastgesteld

De

besluitenlijst

besluiten

in te zien bij

is

de Centrale Balie en op de website.

Schoonmaak CFT-containers

&

op dezelfde dag

Dit gebeurt

uwrolemmer na

Laat

15

&

Control/ Raadsza-

en 16 juni vanaf 20.00 uur
19.30 uur open.

in

uw

uur

rolemmer.

18

bij

de Centrale

inzien

is

de

uw bezwaarschrift met
uw brief

Zandvoort:

2040 AA Zandvoort. Het bezwaar schorst

-Witte Veld, plaatsen van een overkapping boven een fietsen-

king van het besluit waartegen het

ingekomen 27 mei 2010, 20io-i27Lv

Professor Zeemanstraat

-Van

mei 2010

de publicatiedatum. U

betreft isdit

vermelding van "bezwaar"

11

i,

kunt u een verzoek

plaatsen van een blokhut, ingeko-

mei 2010, 2010-128LV

om

in

vernieuwen van de voorgevel,

ingekomen juni 2010, 2010-129RV

Subsidie jeugdsport- en cultuurfonds

-Vondellaan

3,

ingekomen

juni 2010,2010-1305

richt

de rechterbovenhoek van

is

2,

beginsel niet de wer-

in

gericht. Ingeval

van spoed

een voorlopige voorziening indienen

bij

de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Be-

Haarlem Een

stuursrecht, Postbus 16212003 BR

Speijkstraat 18, geheel

Vast agendapunt

.::

ei-'L

vei'pe:elj ie

dergelijk verzoek

gaar v:v een afsdvf-vaii het bezvvaa

schrift.

1

1

Jaarverslag en jaarrekening

2009

Veiligheidsregio Kenne-

3

verwijderen van asbesthoudende materialen,

Centraal telefoonnummer
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023)

-

U kunt ze

Balie ter inzage.

Belanghebbenden kunnen gedurende

een termijn van zes weken na bekend :nak ng een gemotiveerd

aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus

-

commissie Raadszaken van

besluiten liggen

:i|cens openingstijden.

bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking

zijn.

Bouw-, sloop- en reclameaanvrager)

men

agenda

Besluitenlijst

van

17.30

Ingekomen vergunningenaanvragen

rek,

-Opening
Vaststelling

ook na

de raadzaal.

De entree vindt u aan het

staat op de agenda:

15 juni

als het legen

het legen staan totdat de schoonmaak-

Let op: Dit kan

verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning

Raadhuisplein.

Op

is.

Controt/ Raadszaken

De gecombineerde commissie Planning
ken vergadert op

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen

Van I4t/rni8 juni worden deGFT-rolemmers schoongemaakt.

ploeg geweest

Commissie Planning

De deuren gaan om

H27n

\,

Bezwaar sch riften

van de collegevergadering van week 22 en

week

in

week

berging,

<

Vergadering college

Jaarverslag en jaarrekening Paswerk

2009

-Voorjaarsnota 2010 en Berap 2010-1

Let op.

De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen

liggen

bij

57401 00, maandag

t/m donderdag 8.30-17.00 uur en vrijdag 8.30-16.00

uur.

de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien

Melding of klacht?
tilden; openings: jcen

Op

16 juni staat

uw

op de agenda:

Deze publicatie betekent

niet dat u
Bel

zienswijze over deze aangevraagde

bouwplannen ken-

met de Centrale

Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de

website het digitale formulier
-

<

-Aa -pass ng Verorden ng "ec-ts positie wethouders, raads-en

vr is:elling van het

Maandagt/m woensdag: 08.30

-

Donderdag:

08.30

-

20.00

uur

Deze publicatie betekent ook niet dat u een bezwaarschrift

Vrijdag:

08.30

-

12.30

uur

worden gemaakt. Een voornemen tot het

kunt indienen. Mocht de vergunning of

zigd
In

zijn.

-:an

na het verschijnen van deze krant nog gewij-

De meest recente agenda vindt

vrijstelling

worden

verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen

niet nodig.

Tollensstraat zijn dagelijks

meer

3,

één esdoorn

in

de voortuin, de

boom

Nog even

dicht op de gevel en veroorzaakt over last, geen herplant plicht.

1

is

een paar wijzigen met betrekking

14-j a

1

ige

-~

-

De

ligt /liggen bij

de Centrale

tijdens openingstijden.

vervallen;

kinderbijschrijving in een paspoort vervalt per 26 juni

is

de identiteitskaart voor kinderen t/m

13

Balie ter inzage.

U kunt deze

inzien

e.d.

18.00 uur.

collegelid doet u via het centrale
u het collegelid

wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling

verwezen wordt.

Belanghebbenden kunnen binnen

een termijn van zes weken na publicatie hun zienswijzen
schriftelijk

-Ter compensatie

maken meteen

telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunning(en)

de gratis identiteitskaart voo'

-

Collegelid spreken?

Een afspraak

ter herinnering

aanvragen van reisdocumenten:

Per januari 2010

open tussen 0S.00

staat te

voor 14-jarig en

-

maar voor een

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de

Ontwerpbesluit aanvraag kapvergunningen
-Vondellaan

tot het

uur

beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen

Openingstijden begraafplaats

deze commissie kunnen burgers het woord voeren over

Herinnering: geen gratis identiteitskaart

16.00

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u

belanghebbenden bezwaar indienen.

u op de website.

onderwerpen op de agenda. Aanmeld ing vooraf is

achtencoórdirkitoi

Openingstijden Centrale Balie

verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk gepubliceerd.

ïienswljze kenbaar

Rondvraag

-Sluiting

De agenda

óf stuur een brief naar de

bestemmingsplan of bouwverordening

kan worden verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een

commissieleden (computerfaciliteit voor raadsleden)

-

in

baar kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen

Accountant

kenbaar maker

Zandvoort, Postbus 2,2040

bij

gemeente

het college van de

Vragen over een bouwplan?
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen

Is

de

werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch

AA Zandvoort,

bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur.
jaar goedkoper geworden. De prijs bedraagt 8,95. Voor

informatie

zie

de website van de gemeente Zandvoort

meer

www.

Op zoek naar werk

Verzonden besluiten

of aanbieden van vacature?

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van

zandvoort.nl.

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen

De ophaaldagen voor de papiercontainer
Op 15 en 17 juni worden de papiercontainers opgehaald De 15e

www.werkeninzandvoort.com.
Voor het vinden of aanbieden van banen

Zandvoort:
-

Zeestraat 39, gedeeltelijk ver;

-an het

in

Zandvoort.

dak van de

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand

en zee, maar vooral dicht

bij

mensen

JS>

SOFTBAL

SCHOOLHANDBAL

dames

-

Nicolaasschool handbalkampioen

Winst en verlies softbaldames
Het damesteam van ZSC heeft de afgelopen dagen zowel

gewonnen
met

als verloren.

Olympia

Haarlem werd ruim

7 uit

maar tegen THB werd

17-6 verslagen,

Haarlem

in

in

Haarlem misten de ZSC-

dames vrijdagavond een
groot aantal vaste krachten.

Desondanks werd het

werd met
zeldzaam

1-0 verloren. Een uitslag die

op

niveau zeer

dit

teams

seizoen. Beide

ZSC- Olympia
Pas

7

de 2e inningwisten de

in

dames van ZSC en Olympia
7 voor het eerste te scoren.

De bezoekers namen
een

1-3

zelfs

voorsprong. Voor ZSC

scoorde alleen Maura de
Renardel de Lafa

nam ZSC

ker

lette,

nadat

ze door een fout op de hon-

was gekomen. Nadat

het initiatief

en zette Olympia

in

de 4e

inning voor nul aan de kant,

maar scoorde

zelf 13 runs op
onder meer zeven
honkslagen, waaronder een
homerun van Martina Balk. In

basis van

de 5e en

laatste inning

kwam

Olympia nog terug tot

17-6.

aanvallend

als

Renardel de
la

Ba

Ik

via

was ook met

uit

3

honkslagen

4slagbeurten de beste

in

het slagperk.

Nederlaag

hoogte, 4-4. Na de gelijkma-

In

SOFTBAL

-

THB

de uitwedstrijd tegen

mochten de

klin-

Haarlem met 6-21 verslagen. Zaterdagavond kreeg

het Amstelveense

in

Nicolaasschool;

2.Mariaschool;

ONS;

5.

Hannie Schaftschool;

niet wist te scoren, kon

de gelijkmakende 7e

Duinroosschool.

Eindstand jongens:

in-

ning de enige run van de

Wilma

van Riemsdijk werd met 3X

werd

Al snel

destrijd

bij

duidelijk dat

dejongens ging

2X 4-wijd en 6 honk-

tussen de latere winnaars

slagen tegen deverliezende

en de Oranje Nassauschool

3-5 lag,

Beatrixschool;

6.

THB
1.

Nicolaasschool;

Ook

2.

ONS;

de sportiviteitsprijs, een

3.

Duinroosschoo:

plaquette beschikbaar ge-

4.Mariaschool;

duidelijk de sterkste.

door de Sportraad

5.

Beatrixschool;

werpster. Haar Haarlemse

(ONS).

de meisjes was

Zandvoort, werd een prooi

6.

Hannie Schaftschool.

collega kreeg echter slechts

het eerst nog even de kat

voor de kampioenen. Dit

uit de boom kijken maarook
daarwas de Nicolaasschool

keer

was

prijs

beschikbaar gesteld

2

honkslagen tegen.

Bij

steld

er

een nieuwe

Sportiviteitsprijs:

Nicolaasschool 45 punten.

ZAALVOETBAL

kende overwinningen geboekt. Eerst werd Onze Gezellen
in

eerste trofee

Eindstand meisjes:
1.

4.

HEREN

ZSC hebben afgelopen week twee

softballers van

Cramer, leerling van de ONS,

ontvangst nemen.

hiel-

Zaalvoetbaltoernooi
De

en de beste handbalster.
Marloes Ravensbergen van

voorschijn.

Softbalheren ZSC blijven winnen

(OC) 3

voor de beste handballer

als

3.

Zij

kwam Z5C via

met een honkslag en 4-wijd

op de

de jongens

in de laatNadat ZSC

sprong had uitgebreid tot
Lafa lette en Marcel

bij

honkslagen tegen. De beslissing viel pas

wedstrijd maken.

van Martina Balk op gelijke

zijn die recht

ze ongeslagen uit het toernooi te

slechts een beperkt aantal

Ze kreeg 9 honkslagen tegen.

1-4,

kwamen

geen runs en

sters kregen

ste slagbeurt.

helft

de eerste

de meisjes

evenwicht. Beide werp-

in

van de 3e inning de voor-

in

hebben op ondubbel-

de enige

de Nicolaasschool en Laslo
bij

verdedigend

in

Olympia

zij

schoolhandbaltitel 2010 hebben. Zowel

den elkaar zes inning zowel

Wilma van Riemsdijk gooide
voor ZSC ix3-slag, ox4-wijd.

ken

leerlingen van de Nicolaasschool

zinnige wijze laten zien dat

spel-

technisch gezien een van de
betere wedstrijden van dit

is.

De

DVH 4 met 19-8 een

gevoelig pak slaag.

veld speelde fout loos.

Het grote zaalvoetbaltoernooi dat

honkslagen

wordt gespeeld, is

slagbeu rten.

uit 5

in

tweede fase

Dou ma

en Van Soest sloegen ieder 4

in

in

de Korver sporthal

de tweede fase beland. Hierin spelen

de sterkere en de zwakkere ploeg gescheiden van elkaar

DVH
De thuiswedstrijd tegen DVH
4verliep

in

deeerstetwee

voor een plaats

in

de derde ronde, een afvalronde.

schema

geplaatst. Na

de tweede ronde volgt de
afvalronde. De winnaars

daarvan gaan door naar de
kwartfinales. Het toernooi

in-

ningsniet naar wens, na twee

heeft zich voor het bovenste

Nadat

in

de eerste ronde

mag

schrijven.

De mindere

wordt voorlopig nog op

ie-

slagbeurten keek ZSC tegen

het 'kaf van het koren'werd

broeders rest niets meer

dere werkdag vanaf 19.30

een 5-8 achterstand aan.

In

gescheiden

het nu aan de

tij

dan maximaal de hoofdprijs in de Hoofdklasse op
hun conto te schrijven. Een

uur gespeeld. Na de afval-

de 3e inning wist ZSC het

te keren door de achterstand

om

te buigen

in

een 10-8

is

betere ploegen

om

te be-

palen wie uiteindelijk het
40e toernooi op zijn naam

aantal Zandvoortse ploegen

ronde kan er een dag over

worden geslaan
komen.

om tot

rust

te

voorsprong. De DVH-aanval
kon daarna tegen de steeds
beter sluitende Zandvoortse

ADVERTEERDERS

verdediging geen punten

meer

De ZSC-aanval

scoren.

De uitwedstrijd tegen OG

Zandvoortse honklopers over

draaide echter op volle toe-

werd geopend met

de thuisplaat. Onze Gezellen

ren en tilde de voorsprong

de

5

runs

ie inning. Tjeerd Buijs

Jeroen van

't

in

en

Wout kregen

bracht

in

de gelijkmakende

slagbeurt de achterstand te-

Dou ma en
Danny van Soest honkslagen

rug tot

produceerden. Marcel Paap

5e en laatste inning bepaal-

4-wijd, terwijl Peter

rondde af met een 3-honkslag.

OC antwoordde met

runs,

waardoor het na de

inning 3-5 was.

In

3

ie

2e inning

scoorde ZSC vier keer en ook
in

de 3e inning snelden

vier

liep

5-13. In

ZSC

uit

de 4e inning

naar

6-17. In

de

den honkslagen van DeJong,

Henk

Franke, Buijs en

de eindstand op

Dou ma

6-21. Buijs

werd winnende werper met
de

cijfers ix3-slag,

en

13

ox4-wijd

honkslagen tegen,

zijn

de 4e inning naar

12-8.

in

Runs

van De Jong, ErnestoVonsee,

Djim Dourna,

Van

't

Buijs, Van Soest,

Wout en

Peter

Douma

Administratiekantoor K.Wiüemse Circus Zandvoort

Algemene uitvaartbegel

Schoonmaakorganisatie BV.
MooySpirit Centrum

BeachClubTien

Beauty& Afslankstudio

Groenestein

Velserbroek

overwinning.

BeterMobiel

pitcher. In

Bloemsierkunst Jef

Fin.

&

Kroon

Oomstee
Censeen van Lingen

La

honkslagen.

Goede

P.van Kleeff

Radio Stiphout
Riche aan Zee

Sunparks Zandvoort

Zandvoort

Boudewijn'sVisservice

11

Motorrijschool

Huisartsen Centrum

HenkBluijs

Boom

Strandpaviljoen

Schouten

Seven For

het slagperk sloegen Peter

Café

&

diensten

Hairstyliste Evelyn

Douma, Danny van Soest en
't Wout ieder twee

Jeroen van

Medina Woninginrichters
Meijboom

Dierenarts Dekker

Bertram&i Brood

Buijs (2-2-13)

Club Nautique

Dorsman Assurantiën
Exprom Relatiegeschenken
G reeven, Makelaardij o.g.

Autobedrijf Ka riMo

waren voldoende voor de 19-8

was de winnende

iding

Zandvoort
Auto Strijder

Kings and Oueens

Life

Uitvaartcentrum Haarlem

Van Aacken

Mode

Glaszettersbedrijf

Bonbonnière

Versteege's IJzerhandel

LaurelS; Hardy

Walk of

Fa

me

Zandvoortse Courant

nummer

10 juni 2010

23

AUTOSPORT
Valtteri Bottas
Meerdere Formule

3 rijders

hebben het geprobeerd

keer de Masters te winnen. Het

De

tot afgelopen zondag.

was

er

op herhaling tijdens RTL GP Masters of Formula

om twee

nog nooit één

gelukt,

De

Fin

orn

op

durfde de gok aan
(de profielloze

'slicks'

banden) te vertrekken,
Fin Valtteri Bottas

herhaalde

wijl het gros

rij

de overwinning

Zandvoort. Een unieke prestatie dus.

in

ning van vorig

van het veld

won

Masters

meer

Vlak voor de start begon het

van de Formule

wat

was

ik

de Euroseries

in

Daarom

3.

om

gebrand

deze

wedstrijd te winnen", ant-

voor Bottas de winst bete-

woordde

kende

verde een unieke prestatie.

in

de twintigste edi-

tievan de RTL

Formula

3.

CP Masters

De Nederlanders

Stef Dusseldorp en

Melker

of

kwamen

in

Nigel

het stuk

niet voor en eindigden respectievelijk

op plaats 20 en

13.

"Vroeger
keek

dik

conferentie na afloop

ik

Bottas.

De

als kleine

Fin le-

jongen

naar Mika Hakkinen

en ooit hoop ik eens de
wereldkampioen van de

Formule

te worden", al-

1

dus Bottas. Op het
dat

Na afloop was Bottas

tevreden. Tijdens de pers-

"t

geen wed-

ik

strijd

zachtjes te regen. De regen

^4

"Na de

jaar.

op nat weer banden vertrok.

zette echter niet door,

3
"

de vraag wat er nu precies
was gebeurd na de overwin-

zijn

kunststukje van vorig jaar en behaalde voor de tweede maal

op

ter-

hij

kwam

moment

j

deze uitspraak deed,
er een glinstering

T^7

in

De Fin op weg naar zijn

kwam

«

\

de ogen van de jonge cou2 e overwinning op

rij

AUTOSPORT
Spectaculair bijprogramma Masters

HTC Dutch GT4
In

Na een fout

de hoofdrace was de winst

Een van de spectaculaire programma-onderdelen was de landelijke finale van de Red Buil

voor Duncan Huisman en

Kart Fight, waarin de diverse provinciale winnaars in de categorieën onder en boven 15

Ricardo van der Ende

jaar het tegen elkaar

opnamen. Het jonge Zandvoortse

kart-talent Justin van

Densen

Ekris

BMW.

Ende was

mocht ook

starten

in

de

finale

en eindigde op de vierde plaats.

met de

dik tevreden.

"We

hebben vooral de banden
gespaard en daarmee wisten
te pakken. De
werden gewon-

we de winst
sprintraces

nen door de Porsche
Phil

begon

in

aan

hij

die eindigde

de beginfase
zegetocht

zijn

op het hoogste

schavot.

Vooral Van der

rijders

Bastiaans en Christiaan

BOSSGP
De zondag race was een
spannende. Klaas Zwart leek
te zitten,

maartoen

van Eerd met

zijn Tyrrell

op rozen
Frits

spinde

in

de Tarzanbocht,

kwam Hoofddorper

Marijn

van Kalmthout ineens opzet-

Frankenhout.

ten.

Van Kalmthout moest

Formido Swift Cup

achteraan starten en zorgde

Marth de Craaff kon eindelijk weer eens lachen. De

bijna voor

Graaff

won de

eerste race,

voor Niels Langeveld van

een sensatie door

Dei4-jarigeMarkMegens

uit

tie

Oss werd de winnaar

de

scheid van Ton

in

neer te zetten

bij

het af-

Speeen

Trees

Os

uit

hun
Buil

Hilversum.

prijs

Zij

kregen

uitgereikt door Red

Racing-coureurSebastian

Vettel, die later

op de dag een

spectaculaire Formule ï-de-

monstratie verzorgde.

Mary op een

ei-

gen manier te brengen.

Dit

mer

'Proud

halve seconde de race op

het Zandvoortse Certainty

naam

ook de eerste

te schrijven.

zijn

Zwart won

race,

daar waar

van Kalmthout pech had.

Formule Renault
Jeroen Mul mocht

de winst van Niels Kool
deze de leiding

nam

Bleekernolen

en

Ronald

Formule

het

in

Suprème

Haarlemmer Marcel van Leen
legden beslag op de derde

winst moest laten aan de

kwam op naam

Liesette

Braams wist vorige

van Uljee, maar Braams hield

een mooie presta-

in

haar beurt stand op de

In

vijf

de

weer wel naar wens. Een

dat beide Peters
in

de

eer-

met een

tevreden gevoel huiswaarts

ste race de winst naar zich

BMW

Nederlander Robin

Zandvoorter Ron Swart en

leeuwendeel

de heren ten deel.

derde race op zondag verliep

equipe van good old Michael

en pakte de eerste plaats.

race van de Argos

op za-

een plaats buiten de top
viel

het klasse-

van de Laar te verschalken

in

race

over.

de korte Endurance

cesvol

week

al

in

Fontijn

de eerste race op

vierde plaats zorgde er voor

de Laar en Sven Snoeks. Door

ment weer

Hillegommer Peter

De tweede

voor Zandvoorter Dennis van

DeAlphensewist de

Zandvoorter Peter Furth en

in

team en Marcel Dekker. In de
tweede race op zondag ging

weekend bleek de Krimpense
samen met Gaby Uljee suc-

Toerwagen Diesel Cup. Het

Toerwagen Diesekup

Waar de

het dit keer voor Uljee

uit.

Supercar Challenge

plaats

minder dan een

safety

goed

1

Dutch

waren goed voor een derde

terdagverliep mindergoed en

iets

kwam

en Joyce Meister het num-

In

de tweede

van beteke-

wist met

pinksterraces spelbreker was,

Huisman, door samen met
de band van Ruud Jansen

overwinning naarSandervan

rol

vrijdag.

car vorige keer tijdens de

vijfde plaats.

de ca-

tegorie boven 15 jaar ging de

in

race speelde de Nederlander

een mindere

de race te winnen. Zwart

de winst naar Niels Kool,

jongste categorie.

toe trekken,

nis. De Deen Mac wist de
tweede race naar zich toe te
trekken. Keivin Snoeks was
met een derde plek de beste
Nederlander in de tweede

plaats.

De lange wedstrijd

Een mooie hoofdrol eiste de

de tweede

race.

Frijns

op

Waar de

Nederlander eerder nog de

Engelsman Jack Harvey

in

de

op vrijdagmiddag ging naar

eerste race, zo genadeloos

Jeroen Dik.

sloeg Frijns toe

in

de tweede.
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Van Galenstraat 206
Prachtig afgewerkt en sfeervol 4

Mr. Troelst rast raat 23

Dr. J.G.

Op steenworp afstand van beschermd natuurgebied

kamer hoekappartement

OÊ^^n

(verbouwd naar 3 kamers).

woning met 4 slaapkamers, een diepe zonnige aA^Vrniin van

•

Zeer smaakvol appartement en zo te betrekken!

staande stenen schuur.

•

In

•

3e verdieping, complex met

ca.

2002

volledig

In

5 minuten

b-u0j

al in

vrij-

het centrum

en het

lift

•

Sfeervolle

•

Luxe keuken, luxe badkamer, 2 slaapkamers

•

Zonnig balkon op het zuidwesten

•

Gebruiksoppervlakte ca. 80

2' verdieping van het appartementencomplex
Mezgerstede ligt dit keurig verzorgde 3 kamer appartement
met balkon op het zuidoosten. Het complex beschikt over
lift en in de onderbouw bevinden zich de bergingen.

een

is

heerlijk

wonen tuAÊ-He duinen en de

•

zee!

•

2 kamers)
"

Zandvoort ziwi^fcwiïoe woonomgeving

•

De WLirV.'

serd

•

Gewapsoppervlak

ca.

rn' (excl.

balkon)

Sj^ceeloppervlak281

€

225.000,-

Vraagprijs:

100 m' (zonder schuur)

m

Geheel voorzien van dubbele beglazing
Het strand

is

praktisch aan de overkant

•

Station en busverbindingen op loopafstand

•

Aan de

•

Gebruiksoppervlakte ca. 70

'"

Vraagprijs:

Mezgerstraat 123

Op de

of op het strand, alle voorzieninae>iïijn binnen handbereik

vernieuwbouwd

woonkamer (voorheen

28 meter op het zuidwesten met acht e^ytën een

achterzijde mooi zeezicht

m2

?

€ 300.000,-

Mr. Troelstrastraat 48
in Zandvoord zuid-a*^
op het noordwest erO(\

met

Royaal penthouse met sfeervolle serre en riant dakterras

Ruime uitgebouwde hoekwoning

Vrijstaande karakteristieke 20-er jaren

royale zonnige achtertuin

besloten achtertuin (ZW) met achterom en veranda.

(ZW) midden

•

Fraaie bouwstijl

•

•

Voorkamer met erker en openslaande deuren naar de voortuin

•

De begane grond

•

Open keuken

•

4 slaapkamers

•

Dakopbouw

v.v.

e

2

is

aan de achterzijde uiteObawd

Ad*

•

Oprit en ruime cjaraivrnet schuur en vliering

Rustige woa-XnVgeving

•

DuirVLQand

•

Achterkamer met toegang

•

Open keuken met deur naar

•

3 slaapkamers en zolderverdieping

verdiepa^O

•
•

•

en centrum bevinden zich op loopafstand

.©SUlksopp.

ca.

Vraagprijs:

€

villa

souterrain,

Lichte

in

het gezellige centrum van Zandvoort.

woonkamer met

(gas)haard, keuken

v.v.

apparatuur

inbouwapparatuu^O

127

m

1
,

perceelopp.

489.000,-

376

m2

,

inhoud

ca.

•

494

m

Op

tot

de veranda

souterrain (2 ruimtes)

ca.

180rn 2 perceeloppervlakte
,

270m !

3 slaapkamers, wasruimte, ruime bergvliering

•

Moderne badkamer

•

Volledige privacy door de vrije ligging

•

Complex met

•

5 fietsminuten van het strand

Gebruiksoppervlakte

•

•

Prijs incl.

v.v.

ligbad, douchecabine, wastafel meubel

lift

2 parkeerplaatsen

Gebruiksoppervlakte circa 140

in

de onderbouw

rn ;

;

£S

Vraagprijs:

€

525.000,-

C®

Vraagprijs:

€ 595.000,-

^360^

6 e jaargang

17

•

week 24

©Zandvoortse

juni 2010

Het wekelijkse nieuwsblad

Courant

voor Zandvoort en Bentveld

www.zandvoortsecourant.nl

f?

Jl

VVV bedankt
zijn

/=

inspanningen

WK-shirt

=\

€

stokbrood

• Div.

soorten Oranje gebak

Actie

week 25:

1,95

Het

is al

weer 24 jaar geleden dat Zandvoort kon genie-

ten van een vismaaltijd in de open lucht. Alleen tijdens de
feestelijkheden rond Zandvoort 700,

€

• Fijn volkoren

1,75

• Div. soorten oranje

gebak

Stap ook eens binnen voor een

in

2004, vond er een

lekker belegd broodje met één

van onze heerlijke ambachtelijke

saladesen een Jekker kopje

koffie

was

eerste instantie

in

jes,

maar

later

kwam de

zon

fris-

op de avond

om

even

zelfs

de hoek kijken. Dit ontlokte
soortgelijke maaltijd

op het strand

plaats. Vele

inwoners

€1,25

• Vanille mutfin

burgemeester Niek Meijer,

Afgelopen vrijdag was het weer een drukte van belang

op het Kerkplein. De

start

die

De organisatoren Jaap Kroon, de Wurf, café Alex en het

eveneens aanwezig was, de

op het gezellige plein

Wapen van

uitspraak dat dit

evenement

weer eens overvol was.

Zandvoort, die

alle lof

verdienen, konden dan

in

ook zeer tevreden

zijn.

samen met

zijn

van de laatste etappe van de

Zandvoortse Wandel4daagse was traditiegetrouw weer

grepen deze gelegenheid dan ook met beide handen aan.

vrouw
in

het hart van Zandvoort, dat

alleopzichten 'hartverwar-

mend warm'

Raadhuisplein 14
T.

Wandel4daagse
was weer succesvol

week 24:

• Lijnzaad

Gesigneerd

wordt geveild

Vismaaltijd smaakt naar meer!
Actie

WkIO

*$

Hollandse Nieuwe
werd feestelijk
ontvangen

wethoudervoor

was.

J?

023-573 64 61 -Zandvocrt

De

sfeer werd nog e>ctra verhoogd door het optreden

van

Gemengd Zand-

het

voorts Koper Ensemble, op

de accordeon begeleid door
Gerard Bosman.

De

ste

leukste Vaderdag

Op

het laat-

moment was Maaike

Koper benaderd en natuur-

kado's vind je
natuurlijk

lijk

bij

"sprongen

plezier

zij

met

veel

het ontstane gat".

in

Vanzelfsprekend bestond

Sea Optiek!

het repertoire uit de bekende

zeemansliedjes en werd afge-

SEA OPTIEK,

sloten

zichtbaar beter!
Ook Erwin

Hilbers stak,

in

Zandvoorts kostuum gesto-

handen

ken, de

wen.

Hij

vond het helemaal

geweldig dat

WK-actïebijSunparks
Zandvoort aan zee
Zie pagina 6

dit

initiatief,

1970 mede door

Vismaaltijd

volkslied.

ma altijd, best aan de

was

uit royale

stukken verse kabeljauw, die
ter plekke
ken. Daarbij

werden gebakwat brood, een

troef en er

blijkt

lijke

wordt de vismaaltijd

lekkere rauwkost- en aard-

weer een

appelsalade en natuurlijk

Dit feest

een drankje. Het weer was

bijzonder geslaagd!

weer

oude glorie

in

is

hersteld.

dit

behoeftete bestaan, dus

hopelijk

zijn

in

aan

soort activiteiten een duide-

het eerst was georganiseerd,

jaarlijkse traditie.

was

in

ieder geval

Rond de 500 wandelaars hadden

zich daar

verzameld

gemeenschappelijk te

om

ser-

1

c.LA.eB iC

3[

L

_
|

Zondag 20 juni 2010

leder jaar

speelt

Chopin

En ook traditiegetrouw

werden ze, na hun afstand
te hebben volbracht, bij de
Agathakerk opgevangen om

met goed

Kerkplein

1

Aanvang: 15.00 uur

hebben

er

wei eerst

vier

dagen voor moeten lopen'

[kerk open: 1 4JO uur)

www.classicconcerts.nl

meer

resultaat volbracht.

onder begeleiding van een

De meeste delnemers zulgaan opmaken voor
het volgende vierdaagse-

drumband

evenement, de Fiets4daagse.

triomfantelijk

op het Kerkplein te worden
tie

kwam ervan

de jeugdige

Zandvoortse wandelaars.

len zich

Dit

evenement

zal plaatsvin-

den van dinsdag 22 juni tot
en

met

vrijdag 25 juni.

daarover leest

u

zijn

aangevraagd
Kijk

in

uw buurt?

op pagi4

Gemeente Zandvoort

Meer

op pagina

Weten of er bouwvergunningen

en Scarlatti

'Ze

er

dit zeer vriendelijke festijn.

Vrijwel iedereen heeft het

ter.

Pianorecital:

Herman Rouw
Bacil, Beethoven,

Locatie: Protestantse kerk.

weer doen

jonge kinderen mee aan

star-

ten voor de 5 of io kilome-

onthaald. Een prima presta-

De leden van de Wurf

veerden de meer dan hon-

ESSSEzm

met het Zandvoorts
De gezelligheid

derd gasten een verrukkelijke

vader Theo en de Wurf voor

dat

Sunparks

de mou-

uit

15.

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

FAMILIEBERICHTEN
Dankbaar voor de

liefde

waarmee

hij

Omdat

WATERSTANDEN

u voor kwaliteit kiest!
~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart

ons omringde, del

t^L

- Verzorging van overledene
- Begeleiding voor nabestaanden

vader, schoonvader en opa

- Persoonlijke aandacht

Ger ri t Paap

voor

U

en

Uw

023

dierbare

571 57 07

-

Dag en naclit bereikbaar
in

de

U

leeftijd

',7

van 86

jaar.

zrjii cla:tkb:.htr

roer

/•:

Evert H. Schweitzer

die bij heeft eint Hingen :\ui de medewerker', iv.n

de

1 hu:izöj-g c:i i;?n

afd. de

her

Hun

in

Voor een

Du uien.

de

Petert

Volkerten Julia

Zandvoorc

De crematieplechtigheid

ci\

verzorgde uitvaart

BEACH CLUB

TIEN

Caroline, Helena

PJ

stijlvolle

Branding.

Wil Paap -Schijff

2042

Club Nautique £)

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

««fr/f en liefdei olh

heeft inmiddels plaatsgevonder

Houdt van
Kom

Leven,

is:

vast willen

honden

oranje!

20.21

08.34

16.30

ZA

19

05.00

09.46

17.24

22.16

ZO

20

06.05

10.50

18.57

23.20

MA

21

7.20

11.55

20.10

Dl

22

00.26

08.26

12.59

21.04

WO

23

01.25

09.24

14.05

21.55

DO

24

02.25

10.44

15.06

22.54

04.05

21.20

voetbal kijken in

ons gezellige beachhouse.

HOLLAND HEINEKEN

en toch los

moeien

laten.

Na een leven van hard werken,

toewijding en
is van ons heengegaan, onze moeder,
schoonmoeder, oma, overgrootmoeder en zuster

zorg

Kerkman

Cornelia van der Sloot Corrie
weduwe van

Piet

Wint Nederland dan
voor de voetbalkijkers
een rondje van het huis!
023-SJ13200

www.beachclubtien.nl

van der

Sloot

4 september 1931

15 juni 2010

Bcachclub

UiT% AAiiTZORt;cEN"TRUM
r

Kleinkind eren

A chterkleinkinderen

2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.

Tollensstraat 67,

is

tot afscheid

nemen zondag 20 juni van 13.00 uur tot 13.45 uur.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden
maandag 21 juni in het crematorium Westerveld,
Duin en Krui db ergerweg 2-6 te Haarlem.
Tijd van samenkomst 9.45 uur.

Na de plechtigheid

uitvaartondernemer in Zandvoort.

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort

HN

Moeder is overgebracht naar het Yarden
uitvaartcentrum Kennemerland, Zijl weg 1S3
Haarlem, alwaar gelegenheid

Zandvoort

Sinds 1992

uw
Correspondentieadres:
Mevrouw Y. van der Sloot
Midden Tuindorpslaan 2
2015
Haarlem

te

Tak e Fïve

'UZZ'

Kinderen

is er een informeel samenzijn
van het crematorium.
geen kaart hebben ontvangen gelieve
deze advertentie als zodanig te beschouwen.

www.iizn-nederland.nl

Uitvaartcentrum Haarlem

KW

Parklaan 36, 2011
Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
-nhaarlem.nl

VADERDAG-MENU €

29,50

Welkomstcocktail

Gamba's in bierbeslag
met chorizo en zeewiersalade
of

Pastrami van Iberische lende

met spekjes en hontng-mosterdsaus
Hele dorade van de grill
met huisgemaakte rosevalfrites en verse groente
of

Mixed

grill

lamskotelet, ossenhaasbiefstuk
en huisgemarineerde spare-ribs

Dessert de Papa
witte chocolade-ijs, hopjessiroop en Tio Maria

in de koffiekamer
Zij die

www.beachclubtakefive.nl

Voor reserveringen 023-5716119/info©tfaz.nl

nummer

Zandvoortse Courant

SPOTLIGHTS
Het

was het

Eindelijk

öSfeotaiüüg is

vandaag
in

K^H

Zuid Afrika.

maandag de

zover. Oranje speelde

Ondanks het

tijdstip,

eerste wedstrijd op het

om

midden op de dag

13.30 uur,

WK voetbal

waren de

Volgens

mij...

we vroeger

deden
reden

simpel, de vaders

vrij

van toen bemoeiden zich
nergens mee. Ook mijn va-

de

L uitjes,

der niet!

Bartjes en van de Meertje!

was iemand

Hij

van die onzin

niet

Zelfs zijn hobby's

{Vouw)gordijnen

TParket
Vitrages

woon, hij zong
hield

_.
Laminaat

Halte straat 56

•

•

een koor en

in

elftal

juichten en dansten degasten.

tweede groepswedstrijd. Die

kwam

Tot lange tijd na de wedstrijd

wordt komende zaterdag

in

het

was heffeest op straat. Net als

13.30 uur gespeeld.

centrum. Zowel binnen

als

de

Toen het Nederlands

barstte er een feest los

Tel

buiten de etablissementen

donderdag en wordt GRATIS

huis-aan-huis bezorgd

Kantooradres:

in

023-5732752

van Nederland, maakt

rest

ook Zandvoort zich op voor de

2

de Zandvoortse Courant van vorige week. Daarin werden

IR

Key staan er onjuistheden

in

Pere-mail meldt De Key over

Design Zandvoort

2042 JN Zandvoort

2 -

het project

Sophiaweg het

Druk: Dijkman offset
Visseringsweg 40 Diemen

volgende: "Voor ons com-

Verspreiding: ZVO
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plex aan de

-

Tel.

06-1139

Verspreiders

www.zvo-verspreiders.nl
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Uitgever: Zandvoort

Oplage: 9,250e;
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I
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om

Dit

is

bet

sloopbe-

ook vastgelegd

in

de

prestatieafspraken met de
gemeente Zandvoort. De
sloop- en

bouwvergunning

zijn

afgegeven en het pro-

ject

is

in

voorbereiding. De

(tijdelijke)

IS

het aquarium

gevild werd.

aal

bewo-

nog

tie

kaart welke mogelijkheden

voorontwikkelingvan

opstellen. Overdit huurbeleid

vissen. Stel je voor dat

deze brieven.

De Key De Key-De

Principaal,

de ontwikkelaar van De

brengt op

erzijn

Key,

moment

dit

in

het complex."

zal

worden met de

overlegd

huurdersverenigingen, de ge-

Vestiging

De Key
De Key

Zandvoort

in

Zandvoort

in

een

is

vestiging van De Key en

geen

aal meer, zelfs niet

huisje viswater

in

het

bij

de buurt

mijn vaderzich. Mijn ouders

konden
ik

was

niet

altijd

vader

in

overboord
persoon

zwemmen
de

dus

klos als mijn

de roeiboot ging

viel

was

ook een

hij

danwasikde

om hem te

Natuurlijk

om

huuropzegging de huur

vakan-

want anders verveelde

zijn

meenten en overige sta kehol-

bij

we op

gingen moest er

ders.De Keywildehuren har-

moniseren, wat inhoudt dat

de

in

zoekenden met een laag
inkomen. Daarvoor houdt
zij
de huren betaalbaar.
In 2010-2011 gaat De Key
het huurbeleid van De Key
(Amsterdam, Zandvoort en
Diemen) herijken en opnieuw

koekenpan. Sindsdien eet

ik

redden!

verplicht

visje te

vangen.

Het vastpinnen van het

wormpje aan

het martel-

uit

toestemmingv;

DE KOP

in

moeder

mijn

Tijdens het bakken

gestoofd. Als

nieuwe woningen te

gaan bouwen.

Het gebruik van advertenties en/of teksten
1

Sophiaweg

besloten

al

complex te slopen en op de

B.V.

T,plar

sluit

toegestaan zond-?

schrik.

het huisvesten van woning-

de brieven van twee raadsleden aangehaald. Volgens De

Centrale redactie: Joop van Nes
06 - 1448 2685 joop@zandvoortsecourant.nl
Kleine Krocht

bij te komen van de
Soms bracht hij een
mee die, na het schoon

tuin

ik

ndvooitsecourant.nl

ii'ï'i.j

onze

teil in

Huurharmonisatie
De Key heeft als kerntaak

artikel in

Tel

Vormgeving:

de straten.

gen de stukjes

Kok

gil

in

De Key reageert op brieven raadsleden

17.00 uur,

advertenties@zandvoortsecourant.nl

06 -460 460 26

worden

een zinken

in

zwemmen

Woonstichting De Key heeft gereageerd op het

Tel.

zal

karper gevangen. Later lagen
ze

van Blub de visboer, door

Jnfo@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag og.00Overige dagen op afspraak.

Gillis

Verwacht

wordt dat het dan nog drukker

2042 JN Zandvoort

Advertentieacquisitie: Lettyvanden Brand-Kinderdijk
Tel. 06 - 4342 9783
letty@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager:

om

heel Zandvoort en Bentveld!

Kleine Krocht

Plan

in

Noord waar we dichtbij
woonden. Hij heeft menig

2042 LP Zandvoort

COLOFON

de vij-

hij in

ver van de Vijverhut

vlak na rust op i-o

Verschijnt iedere

waren ge-

van vissen.

Dat vissen deed

Zonwering

Luxaflex

die

hield. Zijn

doe maar ge-

stelregel was:

woon dan doeje gek genoeg.

Medina Woninginrichters

023-53178 40

aan

niets

vaderdag. Eigenlijk was de

Web hertjes, de

'"

juni 2010

17

•

etablisse-

menten waar de voetbalwedstrijd werd uitgezonden goed gevuld.

van
de

24

Zandvoort viert feest

echt waar,

is

ERAF

herhuisvesting

van de huurders

is

gaande.

Met de inmiddels afgegeven
urgentieverklaring komen
de huurders met voorrang
in aanmerking voor woningen in de regio ZuidKennemerland. Huurders
kunnen terugkeren naar
de nieuwe woningen en
kunnen in de tussentijd
gebruikmaken van een wis-

ook

verhoogd worden naar 98%

werktuigje deed mijn vader

het fusiedo-

van de maxima al toegestane

voor me. Het grappige

cument. De Key Zandvoort

huur op basis van het wo-

ik

beschikt over

ningwaarderingsstelsel (pun-

heb en

dit blijft

ook

vastgelegd
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zo. Dit

is

21 fte's

(vol-

waardige werkplekken).
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een aantal parttimers, waar-

door deze

2i fte's

ingevuld

tensysteem).

hierdoor

in

In

Zandvoort

huurprijs zelfs lager uitvallen.

meer.
bij

na huurop-

metwelk bed rag. Voor

door vaste medewerkers.

ren en

Hiermee

zittende huurders verandert

is

de Zandvoortse

vestiging nu en

in

de toe-

er niets.

Nieuwe huurders
wanneer de huur

komst goed bemand en
kunnen de taken die afgesproken

eens helder: "Het Corodex-

prestatieafspraken naar be-

metdenieuwe

horen worden uitgevoerd.

dus het antwoord van De

eigendom van

iets

zegging bekeken worden of

se Iwon ing." Over het terrein

is

nog

"Per

wedehuurgaan harmonise-

zal

zijn bij

de fusie- en

krijgen,

geharmoniseerd wordt, een
huurcontract aangeboden
huurprijs", alKey.

dat

kleinkinderen het

leukvinden

worden door 26 medewerkers. De afgelopen maanden zijn veel tijdelijke (in-

woning

is

hengels bewaard

zijn

om

in

een

vijver

of sloot te gaan vissen. Toch

terim) krachten vervangen

van deCorodexzijn ze even-

complex

zal

veel gevallen de

al zijn

van opa geërfd.

Mijn vader leeft allang niet

Maar

stel

dat

nog

hij

ons was dan zou

ik

te-

gen hem willen zeggen:
"Hoi pap, ondanks
dat je vaderdag onzin vindt, heb ik een
c
heel mooi cadeau,
g
Het

zijn

de

fijne her-

inneringen die
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delen."
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Strandpaviljoen 24

te Zandvoort
Tel.023-5717580

zoekt per direct

Op onze ouderwetse manier

^

Xrea 2 ao/*6/ ruw tante

BiBcoCanctiClalïici

Strandpaviljoen

hrs

~

Beachparty

/\
hItcq

21.00- 02.00

Swingsteesjun

:

Goulashsoep
Vissoep

3 soorten vlees

-

Zeebaarstilet

-

-

-

Palacinka of

Afwashulp m/v

Palacinka

€10,50

Pa

Als brunch, lunch of diner.

Graag

De gehele week

tot ziens, fam.

HUGOOS
restaurant

-

café

BY CHRIS KUIN

Naast onze a la carte kaart
driegangen menu voor € 29,50

LA Ü?NTANELLA
pizzeria/ rlstorante itallano

Gegratineerde mosselen
ui, oude kaas en knoflook

met paprika,

direzione:

Alfredo Caramante

Passage 2-4 Zandvoort
Tel.:

of

Lamsham met groene
«**

023-5716785

$$«

VERGADERING,
CLUB OF PARTIJ
Ab

in

Oud Zandvoort

Verkrijgbaar bij Bruna Balkenende,

Voor overige Vaderdag cadeaus
zie:

NA EEN OVERWELDIGEND SUCCES
VAN DE DANS UITVOERING VELSEN
STARTEN Wl| NIEUWE CURSUSSEN:

reparatie alle

Occasions

in -

023-5733793

E.

CD

Zandvoort opstappen.
van de voorjaarsaanbieding.
Spoedopleidingen

merken
•

Mo

Zandvoort

T.

•

•

K.3

DANCE

MOTHERS JAZZDANCE
•

POPPING

Vraagt met spoed:

GLASZETTERS

• Profiteer

en verkoop

Karim en

F.

KLASSIEKBALLET

BREAKDANCE BOYS

STUDIO ADRESfLEMINGSTRAAT 55 ZANDVOORT
0235712590/ 0650425028

mormumwMEH?
• In

www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat 10, 2041

•

GBAT1S PBOEFIES

023 571 28 39

O

•

STREETDANCE/ HIPHOP

NU AANMELDEN VOOR HET NIEUWE SEIZOEN.

2042 LL Zandvoort

Lfli

•

HIPHOP BOYS S GIRLS

Haltestraat 55

Ook zondags geopend

Onderhoud en

www.oudzandvoort.nl

STUDIO 118 LET'SDANCE

sloggi dealer

APK

€ 10,--

Grote Krocht 18

PREBALLET vanaf 4|aar

Tel.

a

Bel: 5712102
kijk VOOr meer info:
WWW.harocamo.nl

de aanbieding: € 9,95

Genootschap

STREETDANCE KIDS

'%i*2'v¥

daghap

7,— en de

9.00 tot 22.00 uur

Vaderdagcadeau?

feöOD

3^1GRATIS

€

Harocamo

2042 JE Zandvoort

Straatnamenboek
van Zandvoort

MOTORRIJSCHOOL GOEDE
f

14,

2042 LC Zandvoort
023-5736680
www.restauranthugoos.nl

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVIOSSTRAAT 17
MOB. 06-10792723

TEL. 573 14 47

I^SLIPS^

seniorenmenti's a

Geopend van

Uitgaven van het
partijen

Dinsdag gesloten
Zeestraat 36

Uw

Ook de

Brasserie restaurant

nu

Sorbetijs

Ook voor feesten en

MIJ!

Moolen

v.d.

Let op: Wij bezorgen gratis!

Kerkstraat

kruidendressing

Gebakken meervalfilet
met een roomsaus van dille en Pernod

EEN BRUILOFT, FEEST,

DAN EENS PRATEN MET

Geenzin om Ie kokkerellen.' Gewoon Hmocamo even bellen!
Wij bezorgen voor ieder wat wils, zoals broodjes, saté,
spareribs, diverse visgerechten of een uitgebreid diner.
U kunt het zo gek niet bedenken!

of

ZOEKT U RUIMTE VOOR

U

HAROCAfliiO

Entrecote met rode wijnsaus
van spekjes en champignons

Gemeenschapshuis

KOMT

023-5715791

door.

Boom

023 5714420

In

Vakbekwaam

•

Regelmatig meedraaien in de
standby weekenddienst is een vereiste
Wij bieden

een hoog

salaris,

extra premies voor werken buiten diensttijd

023-5733792

autobedrijfkarimo@planet.nl

het bezit van rijbewijs

•
•

www.goede-rijschool.nl

iformatie bel:

023-571 5602, Paradijsweg

1

a,

2042 GC

te Zandvoort

s

nummer

Zandvoortse Courant

PVV grote winnaar
De PVV

is

zichte van

als

de grote winnaar

in

Zandvoort

in

de gemeente Zandvoort

uit

de Tweede Kamerverkiezingen van 2006 heeft de

winst van maar

liefst

Met

de bus gekomen. Ten op-

partij

leider van

ten winst ten opzichte van

tieke partij

2006, respectievelijk een

de grootste

poli-

Zandvoort

in

is

ge uitslag

eerste getal geeft de uitslag

van 2010 aan, het tweede

gemaakt. "Een fantastische

die van

uitslag.de grootste partij.

in

Zandvoort. De liberalen

staan 15,7% voorde PVV, dat

met 19,1% de tweede

partij

is

geworden.

stijgende

van het aantal

lijn

VVD-stemmers
in

zet zich

Zandvoort voort.

lijke

verliezer

is

het

dat bijna 2/5 van haar

aanhang

WD

tijden

moei-

In

er altijd

is

ons land

kan slepen.

er

weer

doorheen

Want de bood-

20,8% naar 7,5% duikelt. Ook

schap was duidelijk: onze
economie kan wel wat VVD

de 5P

gebruiken!"

verliest en

verliest stevig en

van

is in

Zandvoort gehalveerd (7%
nu, 14,4% toen). Opvallend

zei ze

tegen de

Zandvoortse Courant.

De 'overige

partijen' (zie

Christen Unie. De kleinste

schema)

in

regeringspartij gaat va m, 3%

dit jaar

is

ook het verlies van de

Klaas Koper naar

WK

een tweetal jeugdigen die

De afdeling Zandvoort

regelmatig ondersteu-

van de

nen in haar werk om
"weereens iets anders

dagavond, vlak voor mid-

te doen".

Annie Poulisse naar het

van

elkaar.

2006

201O

Partij

CDA

20,8

-13,3

15,6

16,8

-1.2

7

14,4

-7,4

34,8

29,9

4,9

PVV

19.1

6,4

12,7

GL

5.4

Chr.Unie

Onze eigen Klaas Koper
gaat deze week naar
het wereldkampioenschap dorpsom roepen

3,4

2

0,4

1,3

-0,9

D66

6,7

1,5

5,2

PvdD

2

3,6

-1,6

1,1

-1,1

daan en gaf Klaas een

0,6

o, 6

presentje

aan de verkiezingen

TON

in

het Engelse Chester.

Burgemeester Niek Meijer
heeft

hem

uitgeleide ge-

mee voor

zijn

sen

ceerd voor een zoekactie.

jacht op zee

hun postcode, de ijs p rij
gewonnen in de Nationale
Postcode

degene

Loterij. Tenminste,

die

Postcode

Het

in

de Nationale

Loterij

o.4

o,4

Engelse collega, de 'Lord

sen

al

Een

0,1

0,1

Mayor'. De provinciale

per

lot

Zandvoortse politieke kaart

percentagete bepalen. Meer

Feijen

0,1

0,1

Tv-zender RTV-NH heeft

zeer smakelijk

(0,0% nu).

details vindt

o,3

daar beelden van gemaakt

&

VVV

biedt

Piraten

o.3

woensdag

die afgelopen

werden uitgezonden. Rob
Bossink was erbij toen
de opnames werden ge-

wethouder

de vierde keer dat ze

een beker van het

Dit kan

Kunstfestijn

derde jaar op

M,

keer

het

in

met

het

Airlines,

de Zandvoortse

is

KLM -blad waar een
over Zandvoort

in

lette

meer wet en over de

in richt ing

van

vragen of opmerkingen over de

bestrating, straatver licht ing, zwerfafval, speelplekken, straat meubilair

of soortgelijke zaken?

koffie staat klaar!

evenement

de Verge-

tot

2i

de organisatie op

kinderen

Maar
in

liefst

80

de bewuste

hadden

en wel

Vindt

u

het leuk

om

jong

talent de kans te geven?

Sponsor dan het kunstfes-

geïnspireerde,

hoofddeksel. Er werd natuurlijk

het

niseerd.

haar prachtige, door een
golfbal

om

evenement tot de puntte kunnen organiseren.

zoek naar een sponsor,

aangemeld en speelden tot circa 13.30 uureen
lekker toernooi. De organisatie lag in handen van

re-

exemplaar ging terecht
naar Leida Zwemmer met

pen zondag een strandvoetbaltoernooi georga-

zich

hoeden passeerden de

vue, doch de ochtendprijs

voor deze groep afgelo-

jes

verplicht

gen. De meest fantastische

voor het toepasselijkste

een vakjury. Voor komende
is

dames

een hoed dienden te dra-

om

editie

heeft

Engelse Ascot, wat inhield
dat alle

artis-

De acts
worden beoordeeld door

ten' generatie kinderen
jaar,

het teken van het

in

tiek talent van 8
jaar de kans krijgt

zich te presenteren.

tussen 12 en 16

leeftijdsklasse

U bent van harte welkom op het wijkspreekuu r

donderdag 24 juni van 19.00 tot 20.00 uur in het Rode Kruis gebouw, Nicolaas Beetslaan 14. Vooraf aanmelden is niet nodig; de

Lava-

van de stichting die

zich inzet voor

Oud Noord

uitgegroeid tot

waar jong

arti-

staat.

ZANDVOORT SCHOON!?

het

een

Maura Renardel de

aLICOOX!?

Day

muziekpaviljoen op het
Raadhuisplein.
Het Kunstfestijn

kel

Gemeente Zandvoort

jaarlijkse Ladies

Golf Zandvoortstond deze

in

verrast

met het schaalmodel. Lana
Lemmens overhandigde

u

De

vriendinnendag op Open

georgan iseerd

uiteraard

de openbare ruimte? Of heeft

rij

Kunstfestijn

een vliegtuig op schaal van

Amsterdam Beach

hij

kleuren. Tateswas blijverrast

ZANnVOO'iT

KNRM

op vertoon

Sponsor het

om van

VVV een zelfVVV te

eveneens een exemplaar van

u

van de

Zandvoort

winnaars opnieuw gefeliciteerd!

Op 15 september
wordt voor het

werk

zijn

heeft verricht

maken, werd

Oud Noord? Wilt

in

Alle

Strandvoetbal bij 1216
Forgotten Foundation

Tates

sta n d ige Za n d voortse

u in

Ascot

toegestuurd wordt.

veel succes in Engeland!

hij

opnieuw gebleken dat de

dag en nacht klaar staan
om mensen te redden!

van een voucher.die

bijzondere attentie van de

de regionale

besloten te stoppen met
zoeken en kon men de boot
weeropdewagen laden. Zo

van Ben

heeft dinsdagochtend een

dat

Woont

ijs

Jerr/s kunnen ophalen.

maakten schoot een paar
plaatjes. Wij wensen Klaas

Wethouder Wilfred

VW gekregen. Voor

24 j'uni wijkspreekuur

ondertus-

1,8

gen/index.html

Zandvoorts vliegtuig aan

is in

is

MenS

Overige 2006:

zijn

er een
in problemen
Na enkele zoekoverleg met de
Nederlandse Kustwacht
zijn.

vrijwilligers

is

bin-

nengekomen dat

doet want het

meededen hebben teweinig

zandvoort.nl/tkverkiezin-

meespelen.

wel of de duivel

kt

lij

waren meldingen

Er

zou

slagen

behoefte op een grote hoop

stemmen gekregen om een

Belinda Göransson, fractie-

vrij-

Al ijsmoe?

naar nog maar 0,4%. De SGP

www.

heeft

Opnieuw hebben de
Zandvoortse adresmet de cijfers 2042 van

verdwijnt helemaal van de

op

KNRM

dernacht, de reddingboot

strand gebracht en gelan-

Verschil

7.5

PvdA
SP

VVD

SGP

u

Nachtelijke zoekactie

Renardel de Lavalette

2006 en het derde

het verschil ten opzichte

Zandvoort

die

BADPLAATS DOOR

ook

geloof en vertrouwen dat

De grootste

CDA

is

juni 2010

17

procenten. Het

in

zeer verheugd over de winst

percentage van 5,2%, 4,9%
DeVVD blijft wel met

die haar partij hier heeft

en 2%.

De

•

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

Hieronder vindt u devolledi-

voorsprong de grootste partij

#^t>E

van Geert Wilders een

12,7% geboekt.

Ook D66, de VVD en GL boek-

24

OOG en OOR

rieën.

ook nog gespeeld

in twee categoDe eerste prijzen

gingen naar Mirjam Vrees
en Marion Koster

met 26

punten enJennekev.d.Lind

roy@onair-events.nl of bel

en Lisette Brands met 25
punten. De neary was voor

06-19427070 voor meer

Janiede Boeken RiadeMes

tijn!

Stuur een e-mail naar

formatie.

in-

sloeg de longest drive.

wü

"Sport

goed voor lichaam en geest"

is

Strandpaviljoen Thalassa 18
Het haringhappen was weer groots!

www.sportinzandvoort.nl

.

s

„„ m a „.„„
,

r

£

Wij bedanken voor hun inzet en medewerking:

Autoverzekering
vanaf € 6,- p/mnd
*

startkorting tot

65%

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Haring

-

Vrrfdag IS juni,

aanvang 21 OC uuf

WÈÊ&

Ha, lekker!
vtffwr

Adri en zoon uit Yerseke

Dorpsomroeper

-

vis

htttts

moot-, (bijna} alfos

't

mee...

$2

.

ZflWdVoert

C23

:...!

B7 27

Katwijk

Klaas Koper

Ad Coossens
-

Broer de Jong

Springkussen

-

Victor Bol

Boot

-

Kema Zandvoort

Shanty koor

-

Weespertrekvaart koor

Het team van Thalassa!

m*gi

Oomstee.

in

Vrijdaggjuii, 21:00 uur:

-

Orgel

oen avondje iekkttt zingon wo iufsteron
en mtuuri$tk kijken.

Beleef

-

Umuiden

Dutch Seafood

-

Boot vol

Gitaar/zang

Café Oomstee

Haringhandel A. Hoek

-

Oesters en mosselen

Vers aan zee!!!

JAZZ!

wwwapuwive

U kunt

niet

altijd alert zijn

Woon

^

Wij zenden ALLE

_:

Op grote schermen met vernieuwde

^t

Voor een gezellige stadionsfeer zijn speciale tribunes geplaatst!

^

Uw kinderen kunnen mee,
wij

^

WEDSTRIJDEN

beeldkwaliteit!

*o

itöi
SENTINEL¥
ALARM
Mi
ff

Maak uw dag compleet door voorafgaand
of na de wedstrijd gezellig te gaan bowlen of eten.

Actie: tegen inlevering van deze advertentie ontvangt
in

»s»

S&

we

hebben een speciaal speelgedeelte voor kinderen!

u

Veilig

uit

B.V

24 uur 365 dagen services
www.sentinelalarm.nl

023 5291987

het uur voorafgaand aan een WK-wedstrijd twee

tapbier voor de prijs van één. (Actie geldig

in

Factoryt/m n juli 2010, maximaal 4 bier per

bestelling)

de Beach

UHETQ-lfWi

^jjj-

,;.

r Cn d dac-r
|(

alle

Ncdcrlandic

vc-^ckcrïrjjjs'n

.%.

nummer

Zandvoortse Courant

'Haringfeestweek'
Het leek vanaf het

moment

dat de eerste Hollandse

Nieuwe weer aan land kwam wel een 'haringfeestweek'
in

Zandvoort. Een drietal ondernemers hebben drie ver-

een haring proeven bijde nieu-

we

viszaak Pesce Fresco

ondernomen om de nieuwe haring

te

promoten. De Zandvoorters die niet vies van een haring
zijn,

hadden daar mooi

in

de

Haltestraat. Eigenaar Richard

de Wette had
schillende acties

man van de
gevonden

overbuur-

zijn

Klikspaan bereid

om samen met hem

de haringen voor slechts €

profijt van.

de Corenwyn, de meest per-

goed

fecte combinatie die

iemand

maar kan verzinnen.

Dit alles

Haringhappen
Zaterdag was het alweer voor

se muziek

de 6e keer het traditionele

draaiorgel van Broer de Jong

bij

strandpavil-

Huig Molen aar (Bonn ie). Zoals
jaren wordt er

Thalassa

bij

als

de

Hollandse Nieuwe er weer

haring. Deze geste

is.

Vooraf konden de gasten

genieten van kakelverse oes-

werd

en een aantal optredens van

Nederland -Japan,

Rivermen Band, 13. 30-16. 00 uu
in

Protestantse kerk,

aanvang 15.00 uur
22-25 Fiets 4-daagse

-

Georganiseerd

door stichting vierdaagse

24 WK: Poulewedstrijd
aanvang 20.30 uur

-

Kameroen -Nederland,

Riche aan zee, aanvang 21.00 uur

Muziekpaviljoen

27

-

DeTeisterband,i3.30 -15.30 uur

de band van Ad Coossens. Na

het haringhappen stond er

Kunst- en Boekenmarkt -Gasthuisplein,

27

10.00-16. 00 uur

nog een vismaaltijd gereed
waarbij
eten als

men

als

men
men

zoveel vis kon
wilde, althans

gereserveerd had.

Opnieuw een topevenement

werd door iedereen enorm ge-

ters en in eigen

waardeerd. Vrijdag konden de

rookte zalm die vakkundig

volgend jaar op herhaling

de gemeente

Zandvoorters en hun gasten

mooi dun werd getrancheerd.

komt.

in

-

het schitterende

leden van de

stembureaus

-

13.30 uur

20 Kerkpleinconcert- Pianorecital

26 Swingsteesjun -Strandfeest voor 25+.
uit

Koper op het Raadhuisplein,

keuken ge-

juni 2010

omlijst dooroudholland-

woensdag

alle

Poulewedstrijd

aanvang

20 Muziekpaviljoen

aan de beurt. De mooie, toch

de haring en de drankjes zich

Haringhappen

smakende

ver-

door een schitterende ijskou-

smaken.

WK:

19

Umuiden

Daarna was de haring

afgenomen en werd begeleid

een echt feest gevierd

Zandvoort op een uitstekend

verse vis uit

deraan de toeschouwers

wel vette haring, werd gretig

al

Guyt,van deharingkraarnArie

Maas

1

lieten

17

•

waarover Huig het een en an-

maar genietende mensen

joen Thalassa van de familie

Allereerst trakteerde Arie

Vervolgens bracht Michel

telde.

aan te bieden. Ook hier alleen
die

24

EVENEMENTEN AGENDA

Zandvoort

in

27

Italia

a Zandvoort -Circuit Park Zandvoort

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Thalassa dat ongetwijfeld

bij

Advcrtoria!

Lagarde-Fotografie
Komende zaterdag wordt opnieuw een nieuw

bedrijf bin-

nen Zandvoort geopend. Lagarde-Fotografie opent 19 juni
in

de Kerkstraat een winkel

terwijl u

om

foto's af te drukken, klaar

wacht, maar zeker niet alleen dat. Johan Lagarde,

de fotograaf en animator hierachter, heeft

zijn

nieuwe

soorten thema's

als strand-,

zomer-, winter- of kersttafereel.

Binnen 24 uur kan de

studio

worden omgetoverd en

waant

u zich bijvoorbeeld

op

het circuit inclusief raceauto.

zaak op een bijzondere manier ingericht. Een bevlogen

man met één

In

passie: fotograferen!

het souterrain

een profes-

is

sionele fotostudio

om met behulpvan
naamde

de zoge-

'picture kiosk' bin-

De mogelijkheden

zijn legio:

afdruk op poster-

Bestel ze dan

marketing@vvvzandvoort.nl of

laagdrempelig

ons
schap

Lagarde-

Komende zaterdag om 09.00

het vaan-

uurgaat Lagarde-Fotografie

del.

hoog

bij
in

De drukmachine

is

zo

stoffen meer.
is

materiaal dat zoveel

dat allemaal onder het motto: klaarterwijl u

wacht, met

de winkel

is

ook

die kan

worden gebruikt

foto's te

maken

in

om

allerlei

is.

Dus geen

giftige en

De hele zaak

voorzien van duurzaam

lijk bij

mers

u

en

zijn

Lagarde-Fotografie

is

in

men werking

het

langs

bij

voor eigen rekening)

Zandvoort, Bakkerstraat 2/B

de week open van 10.00

tot 18.00 uur,

de winter

in

sloten. Lagarde-Fotografie,

willen door sa

zijn

in

op zondag en maandag ge-

Fotografie heeft een visie. "Wij

kom

ook de bood-

team.

moge-

afgenomen, Lagarde-

(eventuele verzendkosten

VVV

023-5737933,

via

'verzend'

Zandvoort'.

het zomerseizoen 7 dagen

Zandvoortse onderneis

'Zin in

kennismaken met

kunt

Johan Lagarde en

Fotografie heeft er een oplosIn

voor het eerst open

zogenaamde groene ma-

niet verzinnen of Lagarde-

sing voor.

een themahoek, een plaats

effect.

geavanceerd dat het een
chine

vandaag nog

VW kantoor en

Het milieu staat

toalbum? U kunt het zo gek

de

Interesse?

en zorgen tevens voor een

en dergelijke van digitale

in

mede-

de foto maken dat mogelijk

voor het milieu gevaarlijke

te assisteren. En

ingericht en gezellige

zijn gewoon te gebruiken zoals elke andere
postzegel. Het verschil is alleen dat u meteen aan Zandvoort-promotie doet bij het
verzenden van uw post.

werkers meteen passie voor

tafels en

Collages, foto's op canvas, fo-

om

de

ook te huur.

is

koop maar

verkopen we ook nog steeds de
in Zandvoort" postzegel. De post-

make-up

of een

een medewerker

alleen per 50 stuks te

Inclusief achtergronden, ac-

formaat of nog veel

buurt

niet echt gebruikelijk

een gezellige lounge-set.

nen de kortste keren echte

opnamen te maken, gewoon in de winkel. Er is al-

is

een fotozaak het stem-

pel 'gezellig' te geven. In

kan je niet anders. Gezellig

afdrukken, uitvergrotingen,

tijd

is

zegels hebben een waarde van 44 cent en
Het

fotoalbums, wenskaarten

groter.

Deze

losse "Zin

zaakvan Lagarde-Fotografie

Fotografie

afdrukken op ieder voorwerp

Het noet

natuurlijk

om

cessoires,

klanten de mogelijkheid

moet meer

zijn.

De studio, voorzien

gapparatuur,

koffie.

bedrijf

een goede integratie tussen

vrienden of een pasgeboren

van de modernste beüchtin-

een lekker kopje

Ons

dan een winkel

worden",zegt Johan.

reportage gemaakt kan worie.

(bedrijf s)plakpostzegel

Zandvoorters en detoeristen

fotograaf Lagarde een mooie

baby.

Lagarde-Fotografie biedt

ren.

Nieuw:
W Z/WPMDOfcr

daardoor de levendig-

heid van Zandvoort verbete-

waar door

den van bvoo'Deeld fan

de "ZlN

imago van Zandvoort opvijzelen en

Kerkstraat
Internet:

6,

tel.

5720193.

www.lagarde-foto-

grafie.nl.

^>

Voor

alle

ZandvoortPashouders de aan

ffiTROMP
«HOTÏ MOCHT

W

;*h :'.'-i«r

€ 25 KORTING

€S,9S
Hele maand juni voor Pashouders:

NU 6 FLESSEN: e 25,00

Asperge-Been hamschotel

100
kijk

GRAM €1,25

ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

"

'DE BODE*
Wist u dat wij
een prachtige collectie
kristal hebben?

Medina Woninginrichters
Aanbieding voor de maand juni: Vouwgordijnen,
alle merken, gratis meren, gratis plaatsen 10% korting.
T(Vouw)gordijner

T Tapij
T Vinyl

i

T Vitrages
i

Officiële Pasfoto's

t

een 2e set

Luxaflex

TZor

Parket
e dina-wo ninginrichting.nl

"Leuk Lachende*
Pasfoto's
vin dMAHl iwrawn

Bestel

nu de ZandvoortPas 2010

Achternaam + voorletter(s)
BetreffcO Nieuwe ZandvoortPas (€

Halve

m

prijs!

7.50)

O Verlenging ZandvoortPas (€joo)-Pasnr
Woonadres+huisnr
Postcode

Telefoon

(Handtekening)..
Betaling

CONTANT

Th

^pen. Wewen,

ÜtWWW!
Uw
bij

Betaling PER

BANK

op naam gestel
ezame met e

u th

is

e Z

ndvoortPa

nw

Ikomstkad

etc.

bei rgd.

Met de sangï hechte t«B edbon voc
een Za

gewenst
(mini-a

dltorr

tijds

1,

P

een door

kunt u
gi-at 5

ee

Zandkorr

vettei tie)pla

Voor Pashouders

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

1

ZANDKORREL

10% KORTING
OP TOTAALPRIJS

f

JÏALTESTKA4T

7,

023-5716631

-

ZA*

2042 L} Zanovookt
www.zaras.nl

week

biedingen van deze

Lijst

Koene Cleaning Service
10% korting op schoonmaakartikelen
|

uw

(in

rep-it

schoonmaakt/ver info@koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Voor

al

1

1

<ï
Kabel-i rite met/ad si installateur

helpt

van deelnemende bedrijven

alfabetische volgorde)

Winkeliers:
Bruna Balkenende

Grote Krocht

-

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote
ie groent
Krocht

bij alle

PC-P ROB LEMEN.

Kaashuis Tromp

Advies en aanleg (draadloos) n

Ook avonden/weekend.
Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.

Rep-it, totaalservice voor

Addie Ottho & Zn

computergebruikers.

-

Grote Krocht

Slagerij

Horneman - Grote Krocht

Slagerij

Vreeburg

-

Haltestraat

023-571 96GS of 06-44696001.

Met
efconC23-5717 287

SIDE

Mobiel 06-5577 8563
Mobiel 06-1887 6726

garantie en KvK.

DONER KEBAB

Verzorging en vrije
Autobedrijf Zandvoort
Foto

Dónerschotelvoor€6.-

Menno

Massage

Gorter

Rosa

bij

-

-

Toerkoop Reisbureau

TAS

Bibi for

uw vaste

klantenkring

Ruim 1000 huishoudens

u op een

Wekelijks

zijn in

Gratis

-

Haltestraat

Kerkstraat

Sea Optiek

Wonen

-

Haltestraat

en onderhoud:

Living

& Giving

-

Kerkstraat
-

Kerkstraat

Koene Cleaning Service - 06-1432444

UW aanbieding in de Zandvoortse Courant in tuil ColoUT

zelf welke aanbieding u doet voor Pashouders
redactionele aandacht in de krant voor u als deelnemer

Extra: alle

-

Haltestraat 61A

-

De Bode woonaccessoires

rijtje:

het bezit van een zandvoortpas

U bepaalt helemaal

Veel

Grote Krocht

Graveer een keer- 023-888 jj 58

Avenue

Enkele voordelen voor

-

Kinderkleding

Shoes

Blitzkickers

Ondernemers opgelet:
Meedoen aan de ZandvoortPas
vergroot

Onnesstrai
sstraat

Kosterstraat

trends:

Belli E Ribelli

^Zandvoort

tijd:
K.

www.massagebij,
? bij'rosa.nl

-

Piony's Haarwinkel

Mode en

-

Grote Krocht

Medina woninginrichters - Haltestraat
Mariene Sjerps Internet
Versteege's IJzerhandel

-

-

06-18
Pakveldstraat

aanbiedingen staan ook gratis op www.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas

promotie ZandvoortPas door middel van publicaties in

Rep-it
o.a.

de Zandvoortse

-

023-S719666 / o6~446g6ooi

Courant, maar ook buiten Zandvoort: iedereen kan een ZandvoortPas aanschaffen,

dus ook niet-Zandvoorters (en

er zijn er al

Ter ondersteuning zijn gratis

een

Horeca:
aantal...)

toonbankstandaards en/of raamschildjes verkrijgbaar,

waarop uzelf uw ZandvoortPas aanbiedingen kenbaar kunt maken
Vraag naar de zeer voordelige tarieven en de uitgebreide mogelijkheden

Harocamo
Het

-

Kerkstraat

Wapen van Zandvoort

eten en drinken

Gasthuisplein

Mollie&Co Restaurant- Verlengde

Uw ZandvoortPas

contactpersonen:

Letty van
Gillis

Kok:

den Brand:
tel.

tel.

06-4342 9783

06-460 460 26

Open Golf Zandvoort
Side Döner Kebab

-

-

Holtestraat
iltestraat

Duintjesveldweg
weg

Kosterstraat

Take Fiveaan Zee Restaurant -Strand
md nr
r 5
Zaras, Café Restaurant -Haltestraat

:

-

Administratiekantoor

pluspunt
.""

Buite-s hoolse opvang

voor particulieren en ondernemers

T 023 573 92 72

M

t/m B

I

ZANDKORRELS
Behang- en schildersbedrijf

BSO D Boomhu C biedt

pro

met een g

kleinbedrijf
Sp,l,n

e

"ZZ

sfeer

Iijke

gstraat 55

T:023- 57 40 33C

E kittywillemsei

opvang voor uw

,„lo® luspuntz jidvoort.nl

.

Arnold Nijkamp

.

I

WWV,

<S

i

Tal.

-

Bij

op don-vrij-zat 10-17 Jur

-

www.arnoldnijkamp.nl

Info: 06 -53693409
Noorderduinweg 48,

Autobedrijf Trade Ard.

(Corodex) Zandvoort.

BOVAG

Lid

Max
tel.

en NAP.
Te huur

Planckstraat 44,

/ 06-53498304
www.tra d e-a rd n

hu
MK

57 r/U \Ü

Z'voort groot ca.

2/101,

,

Tel.

€795,= p/maand
Te huur GARAGE/
OPSLAGRUIMTE in centrum
Z'voort, groot ca. 65 m2
€ 565,= p/maand

5720108 of 06-48318230

InfoGreeven Makelaardij

schade'Het kan

levering en plaatsing alle glassoorten.

www dierenvoeding-

altijd

vooreenprikkie

Patrickvan Kessel

Bel

06-55383624 of

Filoemen zo

kijk

Eindelijk heeft

op

paap medische

L.

avond.Tel 023-5738808.

hulpmiddelen

Haltestraat

O Zandvoort

2>f»eeialk»t

tel.;

025-57 120 éO

goedkoopste

SLECHTZIENDEN

65,wordt geplaatst

;oi iel

uw

De

de regio

!!!

Te huur: biertap

vergoeding via

Alle

Bel

voor een afspraak

merken

bier

www.goed koopd ra n k.n

zorgverzekeraar.

ZANDKORRELS INVULBON

in

PRODUCTEN VOOR

voor al Ww blnemwerken.

i.d.m.

Met ZandvoortPas

Zandvoort

dieren benodigd heden. Wij

bezorgen opwo-do-vrijdag

byzoncjer mooi.

vrijblijvende offerte!

Een particulier zand

nl

een bezorgservicevooral

www.autoverkoper.nu

schilderwerk.

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

o.g.

Telefoon 023-5739234

onderhoudsbeurt, APK of
goedkoper!!

NU OOK:

IT12

2041KL Zandvoort.

Een dure reparatie,

Bluïis

GLASZETTERSBEDRIJF

Met ZandvoortPas

m2

80

Behandeling volgens
afspraak, ook's avonds.

Auto kopen of verkopen?

Particuliere zandkorrel€7,50

centrum

30

GARAGE/
OPSLAGRUIMTE in centrum

MYRNA

Beautysalon

Van Speijkstraat

www.autQbodrllnHKhwoft.ril

&

in

€250,= p/maand

I

.

GARAGE

Z'voort, groot ca.

5730519

29,-

grote beurt gratis!

VAN AACKEN

vernieuwen kozijnen

geopend

is

Te huur

it

iryïjii'l

merken vanaf €

De winkel

werkzaamheden

P u ,p„„«,„d ra „„.„,

APK KEURING
Alle

Groot assortiment
zomerplanten

en van kleding tot boeken.

wit-en schilders-

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

alles

Van serviezen en

is!

glaswerktot meubels

Mobiel 06-54 2^4259
Vooral uw behang-,

304 VVV Zandvoort
F: 023-57
665

.

loopwinkelwaarvan
te koop

Tel/Fax 571 31 72

Plezier

Crea

.

Het Pakhuis, een kring-

kind.

t afwezig zijn.

net ander

Remi

GB te Zandvoort

06 45 30 45 31

an groep

ideren

Openin gstijden van 07.30- IB.30uur

ngen leren

Witte Veld 56, 2041

De Boomhut

*
*™SS*

Administratie en
belastingaangiften

I

Reserveren: tel. 5738777

bij

u thuis: 06-51815360.

Inloopspreekuur:

maandag

Hondentrimster'De 4

9.00-12.30 Flemingsstraat

korting op een zandkorrel

Bij

55 (Pluspunt)

Pootjes'.

U aan huis.Annemiek

Wolters:

06-23093264

1

politieberichten

2

onder de volgende voorwaarden:
!

Geen onroerend goed of auto's
Geen goederen met een waarde boven

4

Nachtelijke drankrijders

Man

Zondagochtend, even na

zwangere ex-vrouw

mishandelt

de €500,-

Geen personeels- of zaken advertenties

Zakelijke zandkorrel €12,50
Met ZandvoortPas €10,Indlen

uw advertentie

niet voldoet

05.00

5

.;..
:

btw,

6
7

8
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

In

1)

De

2)

BrunaBalkenende,GroteKrochtlS

redactie van de krant, Kleine Krocht

fgevenblj:

SVPEIkdjftr.teste enen elke

2

letter

of -ypcrJ :
1

:i: ;'<:;

apart vakje plaatsen

onder invloed van alcohol

den zwanger

Haar lemmer staan-

de gehouden op de Kleine

direct

dat
in

De Haarlemmer

op

hij

reed.

bij

de

politie,

tegen de

Ook

hij

viel

om-

rijrichting

bleek onder

invloed van alcohol. Tegen

oud
Te

,00

beide bestuurders

is

verbaal opgemaakt.

Q.

Devrouw

der werd rond 03.25 uureen

Krocht.

Ul5 e In

politie

proces

een 42-ja-

het mishandelen van

vrouw.

,«,.

van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of on
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.

Donderdagavond rond 20.00

had gereden. Een nacht eer-

9

gesloten envelop (met gepast contant geld)

in

rigeman aangehouden voo

22-jarige
Deze bon

de politie

uu r heeft de

hij

aan de

uur, hield

de Tollensstraat eemS-jarige

Amsterdammer aan omdat

is,

die 6

zijn ex-

maan

werd op haa

hoofd geslagen en
zijn

in

het

bij-

van haar peuter meteen

kinderzitje tegen haar buik

geslagen.

Zij is

naar een

zie-

kenhuis vervoerd voor controle

van haaren het ongeboren

kind. De man was weggereden, maar kon korte tijd later
worden aangehouden.

-

nummer

Zandvoortse Courant

WK voetbal

Sportieve avondwandeling
Geen

zin in

het WK-voetbal?

loop woensdagavond 23 juni

wandeling

Kom

dan

muzikaal geopend

beweging en

zelf in

mee met de sportieve avond-

de Algemene Waterleiding Duinen, onder de

in

noemer: Natuur-voetbal 22-0!

Papa Luigi e Amici hebben
bal in café

in

hun eigen

stijl

man, had nog een

drietal

juni 2010

17

•

ontvangt Keurmerkioo

het

WK voet-

Oomstee geopend, ten minste voor de gasten

van uitbater Ton Ariesen. Papa

24

Scouting The Buffalo's

Luigi, alias Louis

Schuur-

Scouting Nederland bestaat 100

Om

jaar.

dit te vieren

heeft Scouting The Buffalo's afgelopen zondag op het

gehouden voor

Burg. van Fenemaplein een inloopfestijn

muzikanten meegenomen.
jong en oud. Het festijn stond geheel

het teken van '100'

in

en het behalen van het Keurmerkioo. Zo werd er een tekening van maar

De boswachter

niet

blijft

op het middenveld hangen

maar

struint kriskras door

het duin. Er kunnen 22

sen mee, dus er
bij

zijn

men-

net als

voetbal twee elftallen

nodig! De wandeling start

om

20.00 uur

bij

Onder die muzikanten was
Ebe de Jong, leadgitarist

bezoekerscen-

van VanKessel, een echte

bij

trum De Oranjekom,

tel.

gitaarvirtuoos. Hij speelde

020-6087595 (dinsdag t/m

de voornamelijk zigeuner-

zondag, 10.00-17.00

stijl

uur).

in

de

Dr. J.G.

Mezgerstraat 46

is

nog

voorters bekend als 'De Sonnehoeck'. Het

bij

vele Zand-

befaamde

uit

twintig kamers bestaande hotel-café-restaurant, dat voor-

heen door drie gezinnen werd bewoond, stond
jaren bekend onder de

naam Fawlty Towers

die

Schuurman met zijn

viool zo prachtig kan spelen,

met het grootste gemak
mee. Het laaiend enthousiaste publiek

in latere

Hotel.

gespecialiseerd

in

stucwerk

als

liere als

Ook voor de

in

Jugendstil

gebouwde pand

aanbrengen

in

verval en zowel van bin-

nen

als

van buiten leek het

op een spookhuis. Totdat
Marco Grau het

in

2006

be-

sloot te kopen. Het kostte

hem

een jaar

om

de totale

verbouwing en renovatie
te ronden, alvorens daar
bedrijf

is

in

de vakanties regelmatig

bij zijn

vader, die een schil-

dersbedrijf had. Totdat

1993 op 21-jarige

hij in

leeftijd zijn

heel praktisch

bij

Ba II, waardoor

ontstaat zon-

het bijzonder voor grotere

oppervlakten sneller en

is

daardoor goedkoper! Marco:
"Wij leveren kwaliteit,

bieden wel een scherpe

kom

bellen

maar
prijs.

vooreen

af-

meestal direct

de restauratie van oude

panden.

in

om

"Ik

vind het prach-

een oud pand weer

de oude staat terug te

brengen en de bewoners te

kom

geworden, waarmee te-

zij

twee kinderen. Het

bedrijf

is

met

Herman Rouw ontving

zijn

coachen van jong talent op

eerste pianolessen van Jan

de podiumafdeling. Naast

Deckers en debuteerde op

zijn

16-jarige leeftijd als solist

met

Daarna studeerde

orkest.

hij

concertpraktijk

bin-

in

nen- en buitenland werkt
hij

veelvuldig

mee aan

ra-

de juiste kleuren, ornamen-

Amsterdam

altijd

ten, gezandstraalde

ramen

of paneeldeuren", geeft

met enthousiasme

hij

aan.

BV., Dr. J.G.

Mezgerstraat 46,

06-55324606. Alle mo-

bij

in

Edith Lateiner-

Grosz en Jan Pasveer. Tevens

volgde
Parijs

Siena

Grau Schilders en Stucadoors

gelijkheden die

leerde kennen toen

Op het

Johann

dio- en tv-uitzendingen en

tel.

hij

Scarlatti,

cd-opnames en

nere projecten kunnen door

de Albatros werkte, en hun

de Protes-

in

het kader van de

piano en koordirectie aan het

Ik

langs en zowel grote als klei-

bij

in

Sweelinck Conservatorium

adviseren.

woont hij dus in Zandvoort,
samen met zijn vrouw Miri
die

Herman Rouw

eigen ideeën en zoek naar

zijn

dan ook een

zal pianist

Kerkpleinconcerten van de stichting Classic Concerts.

programma staan werken van Domenico

spraak

ik

het clubhuis krijgen.

Protestantse kerk

het

is:

zijn wij vrij flexibel;

mensen

in

Pianorecital in

Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven en Frédéric Chopin.

tig

Daarnaast

plaats

nam

een prominente

Zijn grote passie ligt echter

goede verf van
gerenommeerde Engelse

als

iedereen de eindstreep te

zal

van

zijn.

eigen zaak startte. Inmiddels

zeer fraai gerestaureerd object

uit

Haarlem afkomstig, werkte

wat

af

aan huis te vestigen.

Het resultaat

Marco Grau, oorspronkelijk

keurmerk

rende schildje van wethouder

geheel op maat laten maken

Grau voornamelijk met een

in

Andor Sandbergen aan. Het

uitdaging. Uiteindelijk wist

Komende zondag

enz. Het latex

&

vakken bleek een behoorlijke

Grau terecht

werk op plekken, waar geen

wand

met blijdschap het bijbeho-

tantse kerk een pianorecital verzorgen

der rollerstructuur. Dit werkt

afgegeven.

ernstig

bij

stand aard maten bruikbaar

een egale

gemaakt worden. Het ganzenbord met maar liefst 100

meubels of ander timmer-

op plafonds

oplaten. Een

Voorzitter Adrie Pool

van bijvoorbeeld badkamer-

pleister, lijsten

eigen wens-

zijn

maken en

snoepen wat te drinken

maakte het feest compleet.

van een berg stoepkrijt toch

keukens en badkamers kunt
u sinds kort

technieken, zoals glad pleis-

merk Farrow
oorspronkelijk

installatie

ballon
zakje

(www.badkamergarant.nl)

terwerk, spachtelputz/sier-

het

wordt

de vastgoedmarkt."

halen. Als beloning kon iedere

deelnemer

in

verfspuit en

zijn visitekaartje

er
uit-

maardewind maak-

kon de tekening met behulp

nieuwe

op wanden gebeurt door

vens

was

eerste instantie

te dit onmogelijk. Gelukkig

en

werkzaamheden kun-

nen uitgevoerd worden
zowel traditionele

In

sprake van een papieren
voering,

en schilderwerk/latex spui-

wanden en plafonds.
Er wordt gewerkt met een vast
team van mensen die ruime
era ring hebben op dit gebied.
ten van

Alle

Langzamerhand raakte het

Oomstee

in

kon de openingsact zeer

waarderen.

& Stucadoors B.V.

Grau Schilders
Het pand

100 meter gemaakt.

ingang Pan

neland. Deelname is € 5,-.
Aanmelden is noodzakelijk

en kan

liefst

hij

bij

ook,

bij

hij

sinds

2003 initiatiefnemer van het

Sporenburgconcert

het

in

Havengebied te

masterclasses

in

Oostelijk

Heidsieck en

in

Amsterdam.

Eric

bij

Guido Agosti. Een

cursus orkestdirectie volgde
hij

is

het Noord holland s

De toegang tot
concert
loop

Philharrnonisch Orkest.

Marco Grau

lecte

Rouw

is

is

er

dit

geheel

bijzondere

gratis.

Na

af-

een open sch aalcol-

voor nieuwe sanitaire

kort tijdsbestek naar

kan bieden, staan uitgebreid

Momenteel

tevredenheid worden gerea-

vermeld op de website www.

docent aan de Muziekschool

concert begint

schildersenstucadoors.nl.

Amsterdam waar

en de deur van de kerk gaat

ons

in

liseerd,

zowel voorde particu-

is

piano-

hij

heeft gespecialiseerd

in

zich

het

voorzieningen

om

in

de

om

kerk.

Het

15.00 uur

14.30 uuropen.

Jï

HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

pluspunt

Zeer koel en een bui
in het weekend
Pluspunt Zand voort
Flemingstraat 55

Filmprogramma
17 t/m 23 Juni

t/m

8

Woensdag 16:00-

teperikelen

22 september t/m ISdect

17:00 uur

Vrijdag 16:00 - 17:30 uur

september t/m 22 oktober

10

november

5

dagen

tien

alsmede een deel

van de Atlantische Oceaan.

Het gevolg

Faalangst Training 9 t/m 12 jaar
n

de druk

blijft

richting Schotland en

IJsland

t/m lOdecer

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

9 jaar

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

je

Beweg in g

n

een noordelijk getinte

10:30 22

september t/m

I

december

cir-

land en Schotland en houdt

kenpartijen

aanstaande zaterdag.

richtingen

Dit koele

hyperventilatie / stress

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

Yo ga Actief
10:00-

I

1:30 u

20:00-2l:30u

Hatha Yog a
:00

-

weer

juni

in

wordt

de volksweerkunde ook

meegenomen
het weekend.

in

2:00 uur 24 september

stofbuien

moment

neemt vanaf dat

dan ook toe en het

wordt merkbaar

koeler.

het koele en niet bijzonder

Deze donderdag verblijven

zonnige weer werden de

we nog

schapen vooral vroeger juist

en niet

even
al

luchtsoort en

ontdaan van hun dikke wol-

den

is

een schone

in

te

ten tijde van dit weerbeeld

polaire

kille

met 20

zon

niweer. Zaterdagmiddag

zou

want buiten wordt het onaangenaam
met amperi5 graden en een

in

dag

uit)

snel

doen verbranden.

Woensdag 19:00-20:30

22 september tlm I5december

Spaans Beginners

III

en IV

(licht

gevorderd)

Woensdag 20:30 -22:00

22 september tlm 15

Franse Conversatie

I

Donderdag 16:45-

30 september

17:15

Franse Conversatie

II

Donderdag 15:00-

30 September

16:30

d

zijn

trouwens een paar din-

kust:

rond 14,5 graden en dat

uitbreiden.

Dan immers kan

ook richting Benelux

lucht

dat

Di gitale fotobewerking
Donderdag 20:00 -22:00 16 september tlm

nog even

ratuur langs de Zandvoortse

In

de sterk verwarmde land-

september tlm 20 oktober

speciaal verzoek

de actuele badwatertempe-

biedzich naar het centrum of

stromen. Ten tweede, en

15

Op

deeerste

plaats zou het hogedrukge-

oosten van Europa moeten

gen noodzakelijk.

Website bouwen en onderhouden

is

deze

momenteel

ligt

is

er

op

www.

weerprimeur.nl.

tevens de beste oplos-

sing, zou het

hoog domicilie

21 oktober

Do.
0:00

-

I

1

#

:30 uur

Aquarelleren, Haarknippen, modelleren
en epileren volgens Iranese methode,
Spreken in het openbaar, Boetseren

Vr.

J»

en Beeldhouwen
Expositie van kunstenaar
in diverse ruimtes

Ger Daniels

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

Min

11

11

Zon

85%

70%

35%

65%

5%

10%

45%

40%

NNO. 4

N.4

NNW.4-6

NNW. 4

Neerslag

Wind

is

ruim een graad kouder dan

normaal rond half juni.

Meer weer

Senioren Computercursussen

&

er

Voor echt mooi zomerweer

Woensdag 20:00 -22:00

i

is

gelukkig voetbal,

krachtige noordwester.

Spaans Beginners

Dinsdag en donderdag

gra-

het ronduit prima ju-

len vachten. Vijftien uren

immers (dag

de kale schapenhuiden te
1

noordcom-

die kille

ponent. Vanaf de Noordzee

zo'n 15 graden, bijvoorbeeld

koude genoemd. Vanwege

1

hoog nog teveel naar Enge-

worden wel wat meer wol-

in

Omgaan met

kruipt het

liggen de

wel schapenscheerders-

I

moment

dit

De kans op enkele ondiepe

/ fietsreparatie
november t/m lOdecem

5

stabiele

kunnen geven.

Op

de wind

Soms

Maandag 13:00- 16:00 27 september

Vrijdag

Dan zou een

Finland.

oostenwind 'duurwarmte'

met veelvuldig aanvoer van

Workshop numerolog ie

Dinsdag

Zweden, Noorwegen, of zelfs

een enigszins onderkoelde

Pimp up your bike
Vrijdag 17:15- 18:45

kiezen boven

temperaturen overdag rond

luchtsoort.

t/m 4 jaar

2

moeten gaan

(grootouders de wereld spelenderwijs verkennen

Woensdag 9:30-

lijkt

zo'n hardnekkige

voortdurend

is

culatie richting de Benelux

t/m

Sociale Vaardigheden 6

Samen met

we

luchtdrukverdeling boven het noordwesten van Europa.

hoog

in

maand

deel van de

niet groot te zijn. Zelden zagen

Ook de komende pakweg

Fotobewerking voor Kids

Vrijdag 16:00- 17:30 uur

Peuters

waim-

gevrijwaard van serieuze

het Zandvoortse. De kans op tropische

in

warmte gedurende het tweede

12 jaar

Website bouwen voor Kids

Di gitale

we

Voorlopig blijven

023.574 03 30
www.pluspuntzandvoort.nl

Schermen

10

10

mmm

*mmi*m

nummer

Zandvoortse Courant

bastaardsatijnrups.

De GGD Kennemerland

je

wel eens dat

keer

dit

je

iemand

ziet

maar omdat

meer werkt, kon

niet

kende haar

Astrid; ik

bij

salon Headsigns

ik

nog

voor de rubriek

Zo had

is.

kapster

kap-

bij

geen navraag doen. Maar Astrid

kwam nogmaals

Termaat-Baars

als

ze daar sinds verleden jaar

kwam

8 en 6 jaar),

niet niks

om

de

'juf' bij

op mijn pad, ze doet na-

activiteiten voor Zandvoort.

Zo

is

daardoor op

zijn

4Jaar lang 2 avonden en

Ma naschool

ingeburgerd

ze onin

der

meer

vrijwilliger bij Stichting Viering

dagen Zandvoort, dus

mee wilde werken

uiteindelijk

kon

Nationale feest-

haar vragen of ze

ik

aan deze rubriek. Verbaasd vroeg zij zich

de

ka

in

schouders. Het

dag

1

dat ga

haar gekozen had. De reden

ik

de

bij

het centrum

in

ik

is

heb

ik

ze na

een jaar

al

goed

met de kerst één dag
week stond ik opeens

voor mijn eigen kappersbe-

Het advies

school

het onderwijs, na

ligt bij

we met z'n

allen

naarde nieuwe

het Louis Da vids Carré, wat natuurlijk

in

spannend

Baars (1969) geboren
en opgegroeid

in

in

/

Haarlem

uit

gezin naar de Flerningstraat

het hu

is

lag, lekker dichtbij,

Astid

\

\

naardeWimCertenbach Mavo

^

v

we nooit

ook wel

bij

elkaar

iets

in

voor

mij.

bij

met

ef

is

in

na ar een baantje en

Overveen en Schalkwijk terecht

veel plezier

maar toch

wel tot aan haar 65ste jaar wilde

twijfelde ze of ze dit

werk

bedekt met bosjes lange geel-

rareswei

iets

is

le-

voor jou?", vroeg die op een dag. De beslissing

voor deze grote

ommezwaai

in

haar leven heeft ze eerst goed

Ik

heb toen

we ons hebben

best veel

is

als

bij

aanwezig

bij
is

bij

kende kleding.

een

uiteindelijk

je:

moeten huid en (zo nodig)
ogen goed met water gespoeld

De rups

worden.

bij

heeft brandharen die,

contact op te

met

huisarts.

die van

de bekende

ei-

wordt makkelijker
service.

het politieke landschap maar

APV

tel.

in

Een veelgehoorde kreet

Zandvoort wordt

het voorjaar van 2010

In

vastgesteld. Hiermee

is

ze

zijn

van haar heerlijkste hobby's

is

al

als

met een computer." Eén

is

er

met het gezin gezamenlijk op

va kant ie gaan. Dit jaar staat Amerika op de lijsten Astrid
er reikhalzend naar uit. "Lekker

kijkt

weg met

z'n allen,

even

tijd

AFHAAIPUNTEN

Een mooi voorbeeld hiervan

is

het aanvragen van een klein

evenement. Te denken

valt

aanvraagformulier voor een
groot evenement. Zo staat

een

er in het formulier zelfs

aan een buurtfeest, een pre-

aantal voorwaarden, zoals het

op

verwachtte aantal personen

sentatie, een wedstrijdje

het strand of een kinderactiviteit.

Kortom, kleine en gezel-

lige

bijeenkomsten waar toch

iets

voor geregeld moet wor-

mag

niet

En. ..de
niet

meer

zijn

dan 300.

openbare weg

mag

worden afgesloten.

En een tip: bekijk altijd even

werkdagen voorafgaand een

de evenementenkalender

aanvraag te worden gedaan.

op www.zandvoort.nl want

wanneererop dedooru
•

Centrale balie

in

ook echt

de nieuwe

een eerste stap gemaakt naar

het vereenvoudigen van de dienstverlening.

Mocht het onverhoopt een keer gebeuren

Voor structurele bezorgklachten: ZVO -verspreiders,

zijn

Aanmelden buurtfeest
Minder regels en meer

den. Hiervoor hoeft slechts 15

de volgende afhaalpunten terecht:

nodig

nemen met de

haar PABO-opleiding goed gebrui-

had ze ondermeer ICT en ze zou het geweldig

van, jullie hebben het echt verdiend!

u de krant niet heeft ontvangen, kunt u bij

het

kunnen geven vergelijkbaar

werk van gemaakt.

het gezin, bestaande uit dochter Renske en zoon Idse (toen

dat

kan

ernstige klach-

is

voor elkaar na ons drukke bestaan." Geniet er maar lekker

verspreid.

ten

contact ermee, een reactie

Bij

voor

haar klas een digibord zou komen. "Zo klein

de kinderen zijn.zo handig

huis-aan-Tiuis

aanraking

Bij

nachtvlinder

moeder

met haar man Rocco besproken. Want hij moest wel voor
100% achter haar besluit staan want het meeste werk van

De Zandvoortse Courant wordt

wordtom contact

en nesten. Draag bedek-

sels

De rups wordt

hechten zo

spinningen ze loopt een keer per week hard. Verder houdt ze

als in

geven.

Geadviseerd

tevermijden met rupsen, spin-

meidoorns, slee-

doorns, eiken en fruitbomen.

aangesloten.

werk en soms denk

de sportschool. Daar doet ze aan

bij

irritatie

vooral

Hij leeft

duindoorns, maar kan ook

het

De meeste mensen vinden het ge-

het?

voerd door de wind, kunnen

bruine haren en korte zwarte,

in

worden meege-

hoe druk

genieten van de kinderspellen en de vossenjacht. "Sinds kort
Astrid sportief

ken. Als bijvak

vriendin de doorslag. "Misschien

Oranje

Rocco

woon en zullen na afloop nooit zeggen, zal ik even rneeh elpen? Maar uiteindelijk doe ik het voor de kinderen die eikjaar

vinden

Ook nu weer gaf een

schminken.

is

'het

is

zag,

meegeholpen. De groep

ik

van lezen en dat kon ze

blijven doen.

Ommezwaai

bij

Daarnaast

ik

bijvoorbeeld

is

ondanks hun

opKoninginnendagwas

gezellig dat

Het

wiedoe

Headsigns van Roy Warmerdam. Daar werkte ze

het

W^r
Jir
-"**^
(-.gaars

dat

een klas hebben gezeten ".vertelt Astrid.

na een kapperszaak

ka psalon

18 jaar

^s triijr

ik

Het grappige

Met haar diploma's op zak ging ze op zoek

kwam

ze,

de vrijwillige brandweer. "Het

begonnen toen

B^^^r
KgL /

\^IB
^^ÉSnlIb.

het behalen van het diploma

de kappersopleiding heeft gedaan. "Mijn

is

comité'.

^^m

\

vriendinnetje ging naar deze opleiding en

dacht dat

hebben

om mee te helpen

I

^B

\

huidi-

geDuinroos.Na de basisschool ging

waar ze na

het
vrij-

drukke bestaan, tijd vrijgemaakt

in

de Van

Heuven Coedhartschool.de

bij

williger

,

Zandvoort. Aan de overkant van

ze hebben elkaar

schoolhandbalontmoet.Als

15^ jaar,

^H

ƒ

werd verhuisde het

jaar

losse haren van de rups, die

voorkomen

Astrid kent haar Roccoalvanaf haar

^^k
^^L

/

zijn hef-

van ogen en luchtwegen. Ook

brandharen.

is!"

Vrijwilliger

^^^

/

Zandvoort. Haar

kwamen oorspronkelijk
Amsterdam en toen Astid

ouders

twee

^^L

j*

kenprocessierups. Mogelijke

gezondheidsklachten

tige jeuk, huiduitslag, irritatie

rode stippen op de rug. Hij

is...

/

Astrid

met

contact

De bastaardsa-

is

even op te pakken. Maar mijn hart

in
is

om

te herkennen aan

donkere kleur met twee

tijnrups
zijn

best

Zoals zoveel Zandvoorters

is

rupsen, spinsels en nesten
te vermijden.

handelmgtoch moestwachten.Hetwas heerlijkom hetweer

u nu vertellen.

ik

is

de week plus

in

het vak. "Alleen mis ikaf en toe de onderlinge

psalon meegedraaid en vorige

weer haren te verven omdat

de kerstvakantie gaan

waarom

af

de duinen komen

ka psalon te werken. Maar met hulp van haar familie en haar
schoonmoeder behaalde Astrid vorig jaar haar diploma. Als

gezelligheid van de ka psalon. Zo

meer

melijk veel

in

deze rupsen momenteel veel voor.

stage de deeltijdopleiding PABO te doen en ook nog

het

ik

heeft verschil-

lende meldingen ontvangen van mensen met huidirritatie

door de brandharen van de rups. Ook

Astrid Termaat-Baars
dorpsgenoot en niet weet wat haar achternaam

juni 2010

17

•

De stranden van Kennemerland worden geplaagd door de

door Nel Kerkman

Soms heb

24

Bastaardsatijnrupsen

Gemeente Zandvoort

Ook

is

er

oogde dag een aantal andere

komt

evenementen staan inge-

LJ

Bruna Balkenende (Grote Krocht)

•

Greeven Makelaardij (Oranje buitenhuisje)

ter of u

•

Pluspunt Noord (Flemingstraat)

voor het houden van een

•

Shell Duinzicht (pompstation Dr.Gerkestraat)

06-1139 '47" ofwww.zvo-verspreiders.nl

ertijdens het invullen
in

al

ach-

aanmerking komt

evenement of dat
bruik

be-

een helder meldings-

formulier ontwikkelt:
•

klein

u toch ge-

moet maken van het

pland, bestaat de kans dat

uw

aanvraag wordt afgewezen.
Het formulier kan

via

www.

zandvoort.nl gedownload

worden.

,£>

'M| Gemeente Zandvoort
Gemeentelijke publicatie week 24 - 2010

-

plaatsen van een

a-f te

luifel

op het perceel Boulevard Barnaart

51

De

besluitenlijst

verdere

in

week

23

door het college

genomen

besluitenlijst

is

in

besluiten zijn

te zien

bij

in

de Centrale

ONTHEFFING artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening
Het college van Burgemeester en Wethouders

om met toepassing van
-

de vergadering van

1

2014.

De

'Volle kracht

werking op

in

doelstelling van de nota

1

is

is

voornemens

van de Wet ruimtelijke
te verlenen

ve-sndeien van de erfafscheiding op het perceel

te

voor uit' vastgesteld

2010 en loopt tot

juli

een goedeen brede

juli

1

vrijwil-

voor

Hogeweg 39

Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 20io-i26lv).

de gemeente bewerkstelligen

lenhangend aanbod van pre

iaken

bus

2,

komende jaren ingezet op

uw

brief 'zienswijze'te

bij

die

de

21

juni vergadert de

van belang

zijn

voor

alle

burgers.

wonen. De vergadering vindt plaats
en begint

om

in

besluiten liggen

Gebouw De

bij

Krocht,

Bouw-, sloop- en reclameaanvragen

U kunt ze inzien

Balie ter inzage.

Belanghebbenden kunnen gedurende

datum van bekendmaking

de publicatiedatum. U richt

betreft

brief aan het college
2,

is

dit

uw

is

de

verg.iiin ng

bezwaarschrift

-

Boulevard Barnaart 58, plaatsen van reclame op het pand,
7 juni 2010,

Zandvoortselaan

verzonden

2010-107LV

165, slopen

van

2040 AA Zandvoort. Het bezwaar schorst

personeelswoningen,

-

7 juni

bij

om

verwijderen asbesthoudend materiaal,

is

beginsel niet

in

gericht In geval

een voorlopige voorziening

de voorzieningen rechter van de Rechtbank Haar-

lem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621

2005 BR Haarlem. Een

gaan van een

dergelijk verzoek dient vergezeld te

7 juni 2010,2010-1175
53-3,

van spoed kunt u een verzoek
indienen

12

afschrift

van

het bezwaarschrift.

-Kerkplein 4, verwijderen asbesthoudend materiaal, verzonden

zonden 9

bouwen van een aanbouw, ingekomen

van Burgemeester en Wethouders, Postbus

de werking van het besluit waartegen het

Zandvoort:

-Van 5peijkstraat

Zandvoort:
3.

de Centrale

bezwaarschrift indienen. De

Centraal

Nassau plein

houden

een termijnvan zes weken na bekend mak -o een gemotiveerd

Verzonden besluiten

-Van Lennepweg

19.30 uur.

Ingekomen vergunningenaanvragen

-

bij

tijdens openingstijden.

Bouw-, stoop- en reclamevergunninger

-

van harte uitgenodigd de openbare bijeenkomst

kleine zaal,

de rechter bovenhoek van

vermelden.

verzenddatum van de verg unn ing. Indien het geen

verzonden

te

de Kunst- en Boe-

vriendelijk ve -zocht -eken ng te

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen

De vergaderingen van

land.

is

om

dit verkeersbesluit

en gezellig te laten verlopen. Inwoners en

veilig

met de genomen verkeersmaatregelen.

met vermeld ing van"bezwaar"inde rechterbovenhoek van uw

overwelzijns;

Wmo-raad worden gehouden op de tweede maandag van

Iedereen

2010 de borden Eoi van

plaatsen op de locatie van

Bezwaarschriften

Wmo-raad

Wmo-raad

juli

'te

s

|den

Pluspunt wordt ondergebracht.

Uitnodiging openbare vergadering

Op maandag

a

ieder

omtrent de aanvraag kenbaar

in

en 22

de

het college van Burgemeester en Wethouders. Post-

bij

2040 AA Zandvoort. U dient

motie, informatie, scholing en ondersteuning. Hierbij wordt de
het ontplooien van activiteitendoor

bij

gem eentehuis tijdens de open. ngst

Centrale Balie van het

schriftelijk haar/zijn zienswijze

Dit wil

v.

De gemeente neemt

kenmarkt

2010 gedurende 6 weken ter inzage

18 juni

name jonge vrijwilligers.
het aanbieden

juni, 8

van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens

I

1990 met onde'bcid 'Zondag
de Kunst en Boekenmarkt

ondernemers worden

ingang van

Gedurende de termijn van de terinzageligging kan een

ir

or-

het:

Voormelde bouwaanvragen met conceptbesluiten liggen met

ligersondersteuningen een stijging van het aantal nieuwe, met

een vrijwilligerswinkel die

de Kleine Krocht direct ten westen van het Raadhuisplein.

op donderdag 24

bijlage

gemeenteraad van

juni 2010 heeft de

Zandvooi" deviwrhgersnota

Deze nota treedt

artikel 3.6

dening ontheffing en bouwvergunning

en op de website.

VrijwilUgersnota 'Volle kracht vooruit' vastgesteld
In

in

2.

van de collegevergadering van week 23 en de

week 24 vastgesteld. De
Balie

-

Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 2010-046LV).

Vergadering college

juni

18,

geheel veranderen van de voorgevel, ver-

201C2010-129RV

Zandvoortselaan

313,

telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar v a (023)

t/m donderdag 8.30-17.00 uure

gedeeltelijk vergroten van de

57401 00, maandag

vrijdag 8.30

-

16.00 uur.

woning,

Melding of klacht?

verzonden gjuni 2010,2010-097^
Bel

met de Centrale

Meldlijn (0 23) 574 02 00, óf vul op de

2010.2010-131LV

website het digitale formulier
-Celsiusstraat 71. verwijderen van asbesthoudende mats:

ia

en,

ir

óf stuur een brief naarde

2010.2010-131LV.

klachtencoördinator.

ingekomen
-

7 juni

Haltestraat

7,

2010,2010-1325

veranderen van een

-

terras,

ingekomen

7 juni

2010.2010-133LV
-

eendraagmuur,

Kerkplein 4, vernieuwen van de indeling van de eerste verdie-

ping, verzonden
-

Lorentzstraat 26, gedeeltelijk veranderen van

Haltestraat

verzonden

11

1,

11

juni 2010,

2010-082RV

Openingstijden Centrale Balie

gedeeltelijk vergroten van de winkelruimte,

juni 2010, 2009-236RV.

ingekomen 9 juni 2010, 2010-134RV
-

Zandvoortselaan, plaatsen van een stuw, ingekomen 9 juni

-

Donderdag:

08.30

-

20.00

uur

Vrijdag:

08.30

-

12.30

uur

1600

uur

maar voor een

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u

Bentveld:

-Groot Bentveld

2010.2010-135RV

Maandag t/m woensdag: 08.30

1-6,

plaatsen vaneen kunstwerk, verzonden

11

beperkt aantal zaken terecht: pas loorten en rijbewijzen

e.d.

juni 2010, 2009-124L.V.

Openingstijden begraafplaats
-Groot Bentveld

Bentveld:
-

Zuidlaan

51,

slopei

en

1-6,

plaatsen vaneen kunstwerk, verzonden

11

De algemene begraafplaats en

ierenbegraafplaats aan de

binnenstal, ingekom
Tollensstraat zijn dagelijks open

"

usseno8oo-i8.oouur.

2,uitbreidenvande
Collegelid spreken?

Verzoek

om

Een afspraak maken met een

ontheffing bestemmingsplan
Verkeersbesluit Kunst- en

ONTHEFFING artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Het college van Burgemeester en Wethouders

om met

toepassing van artikel

3.23.

is

voornemen

van de Wet

Boekenmarkt

colle gelid

telefoonnummer Daarbij geeft

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten,
ten behoeve van de Kunst- en Boekenmarkt,

om gedurende

wilt spreken.

Het kan

zijn

u

=

doet u via het centrale

an waarover u het collegelid

dat u eerst naar een vakafdeling

verwezen wordt.

ruimtelijk!

Vragen over een bouwplan?
ordening ontheffing en bouwvergunning te verlenen vo(
-

gebruik als pension met 6 pensionkamers op het

het:

Voor vragen over concrete of ge wenste bouwplannen
pi

i.

over te gaan tot de plaatsing van ~ys:eke afsluitingen op 27

werkeenheid Vergun ningverlenin
Dr.Joh.G.Mezgerstraat 24 te Zandvoort (bouwaanvraag

juni,n&25juli 2010 van 06:00 -19:00, inclusief de borden con-

mer: 20io-io 9 Vr).

form model C01 van

;

I

van het Reglement Verkeersregels

ONTHEFFING artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Het college van Burgemeester en Wethouders

om met

toepassing van

artikel 3.23

is

voornemens

van de Wet ruimtelijke

ordening ontheft ng en bouwvergunning te verlenen voor

het:

locaties:

Op zoek naarwerk

of aanbiede n van vacature?

in

de Swaluestraat direct ten noorden van het Gasthuisplein

Werkgevers en werkzoekers make

-in

de Gasthuisstraat direct ten noorden van het Gasthuisplein;

www.werkeninzandvoort.com.

de Kruisstraat direct ten zuiden van de Agnetastraat;

Voor het vinden of aanbieden var banen

-

-

in

-in het

Wagen makerspad

direct ten oosten

van het Dorpsplein;

n

is

de

op werkdagen telefonisch

bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur.
bijlage

en Verkeerstekens 1990 op de volgende

gebruik van

in

Zandvoort.

nummer

Zandvoortse Courant

De Duinroos wint
Na een sensationeel spannende
roos winnaar

geworden van de

strijd is

'kijk

Oranje op school' actie

groep 6 van de Zandvoortse basisschool De Duin-

landelijke 'kijk Oranje onder schooltijd-actie'.

De kinderen

deze klas mochten daardoor maandag de WK-wedstrijd van het Nederlands

uit

gen Denemarken onder schooltijd
satie

van het

KNVB straatvoetbal

in

de klas

extra

in

elftal te-

Bovendien werden ze door de organi-

kijken.

het zonnetje gezet.

Cystic Firbrosis, ook wel

genoemd.
De Duinroos verzamelde
uiteindelijk 728 stemmen.
iets meer dan groep

taaislijmziekte

Net
8

van basisschool Berg en

Beek

uit Sint

Anthonis.

door

georganiseerd

maken

kilometer

voortse Hockeyclub

bij

er gestart

wor-

hetT-shirt van

het Nederlands elftal dat

ik

gewonnen heb, maar toch
ik het samen met mijn

de kantine van de Zand-

die4avonden hebben
ligt er

samenwerking met Ca Ivé

voetbalbond de hele klas
voorde wedstrijd op brood-

Ook ging

jes pindakaas.

een verrassingspakket
ting Zandvoort

onder meer een aantal
KNVB-agenda's en een
voetbalalbum van Panini
met 500 voet ba lp laatjes!

op voor de WK-actie en

winnaar

een

shirt

elftal

krijgt

Voor Sigmar

Hij

van het Nederlands

alle spelers!

gaat het shirt veilen voor

is

het

Hij

gaf

zijn

een goed doel, namelijk

Pol in et

helemaal feest.

Sigmar

met daarop de hand-

tekeningen van

er

rich-

met daarin

klas
als

ZATERDAG 26 JUNI VAN

CF,

K.K.

15

ueen

krijgt

leenfiets.Zozijn ook elke

avond medewerkers van het
Rode Kruis aanwezig
sen te helpen die

om men-

gewond

zijn.

Tijdens de Fiets4daagse zullen

op vrijdagavond een

worden verkocht
voorde loterij. Onder de winnaars worden leuke prijzen
verloot, met als eerste prijs

kost

Deel-

klaar.

€7 Voor de triatlon-

deelnemers

de kaart de

ligt

eerste avond klaar

bij

de

start.

er lootjes

een prachtige

fiets.

De

lootjes

kosten slechts 50 cent.

groep veilen, zodat wij er
andere kinderen mee kun-

moeten worden begeleid door

Kaarten voor deelname

nen helpen en misschien

een volwassene. Voor de pech-

te koop

wel beter kunnen maken.

vogels onder de fietsers geen

aan de Grote Krocht; Versteege

weet dat het een erge
ziekte is want mijn neefje

nood. Als

Ik

Kinderen onder de 10 jaar

krijgt of

u

een lekke band

andere fietspech,

Wielersport

in

de Haltestraat;

Ankie Miezenbeek, Haarlem-

dan komt een servicewagen

binnen komt,

van Versteege Wielersport u

st ra,

mijn mooie T-shirt

helpen. De monteurs probe-

Voor meer inlichtingen:

zodat
niet

ik

voor niks

»>

weg

doe!"

ren het

probleem onderweg

zijn

Bruna Balkenende

bij:

heeft het ook. Wij hopen dat
er veel geld

merstraat 12 en Martine Jou-

Witte Veld n.

www.zandv00rtse4daagse.nl.

UUR: WK OPEN HUIZEN ROUTE

11.00 - 13.00

VOO WONINGEN BOVEN DE € 350.000,=
VOOR

op te lossen en anders

gefietst,

mooie medaille

name

Duin-

in

Voor de deelnemers

tjesveld.

wil

In

Zand-

in

Zandvoortse

Stichting

de directe omgeving van Zandvoort.

in

Sigmar wijst op de hyves(http://groep6du inroos. hyves.nl/) waarop een
link staat waarop het shirt
geveild zal worden: "Ik ben

avond kan

den tussen 18.30 en 19.00 uur

trakteerde de Nederlandse

de

kunt u 4 dagen lang iedere dag een mooie toertocht van

Zij

site

met

juni 2010

17

4daagse. Van dinsdag 22 juni tot en met vrijdag 25 juni

Elke

blij

•

wordt voor de 8e keer de Fiets4daagse

Dit jaar

voort

bleven steken op 688 stem-

heel

24

Fiets4daagse 2010

*J[.i

Q*

•?

SCOOR DAT HUIS!

Sf{ GREI

3,

meer: info greevenmakelaardij.nl

ADVERTEERDERS

2 in Lisse

werd zeer over-

tuigend met 15-4 gewonnen. De dames bleven

in

Haarlem

aan toe. Omdat Flags

de Lavalette, Wilma van

laatste slagbeurt

Riemsdijk, Marcella

keer wist te scoren

de eindstand op
Schoten

2

met

15-3

de baas. Zowel het dames-

renteam bezetten de tweede plaats

DeZSC-heren namen direct
de ie inning een voor-

in

als

Wout

en Edgar Koper bereikten

seren. Het leverde zeven

sprong. Jeroen van

't

de kussens met een honkslag, 0-2. Flags stelde

punt tegenover.

daar

runs op van Van
Peter

't

Wout,

Douma, Djim Douma,

zesde punt.

Bloemsierkunst

gen tegen.

de gel kmakende3e inning

In

In

het scoren.

de 3e inning bereikte zoDouma alsDanny

wel Djim
Seri

reuder het thuishonk,

1-5. In

de 4e inning besliste

en

DeJongdaarnog3

runs

In

het slagperk

delde van 1.000

Dames

ZSC ging ge-

Beach ClubTien

Bertram

Sch reuder, Marcel Paap, Ben

1-3.

de 2e en 3e

BeachclubTake

was Van Soest het best op
dreef met een slaggemid(4 uit 4).

o -n.

In

ij

kwam

Schoten terug tot
3-11. In de slotinnings werd
de eindstand bepaald op
3-15. Sylvia

Koper gooide

namen de da-

wijd en kreeg

2

&

Laurel

Hardy

Motorrijschool

Goede

P.vanKleeff

Jef&HenkBluijs

Boom

&

Medina Woninginrichters

Five

Brood

Strandpaviljoen

Pluspunt
11

Riche aan Zee

Café Oomstee

Sea Optiek

Cense en van Lingen

Sentinel Alarm

Circus Zandvoort

Stichting Classic Concerts

Club Nautique

Strandpaviljoen

Dorsman Assurantiën

StudionS Dance

b.v.

in

drie innings 2X3-slag, 2x4-

de uitwedstrijd tegen

b.v.

Mode

Lagarde-Fotografie

inningwerden nog eens vijf

sprong op

door het i-i2 werd. In de
gelijkmakende slagbeurt
wist Flags de achterstand
terug te brengen tot 2-12.
In de laatste slagbeurt
voegden Schreuder, Paap

stand op

In

Kroon

La Fontanella

runs aan het totaal toege-

liep tot

KeurClas

Autobedrijf Zandvoort

Koper

en scoorde het

voegd, waardoor de voor-

't Wout werd na vijf
winnende wermet geen enkele maal

deJongenVan Soest waar-

woon door met

Balk. Sylvia

mee

uitvaart-

begeleiding Zandvoort

Autobedrijf KariMa

per

de 2e

In

liftte

3-slag/4-wijd en 13 honksla-

Dannyvan

inning bracht

Martina

en

innings de

Van

Soest na een honkslag de

i

kwam

4-15.

het he-

hun afdelingen.

ZSC de strijd definitief. De
werper van Flags moest
acht honkslagen incas-

in

in de
nog twee

Hu goos

K.Willemse

Algemene
aan de winnende

blijft

hand. De uitwedstrijd tegen Flags

Harocamo

Administratiekantoor

ZSC-softbalteams doen het goed
Het herensoftbalteam van ZSC

honkslagen

24.

tegen. Wilma van Riemsdijk

Gemeenschapshuis

Sunparks Zandvoort

mesvan ZSC direct een 0-6

nam

Genootschap Oud

Thalassa Strandpaviljoen 18

voorsprong. Laura Koning

werpen over en kwam

opende met een honkslag.
Haar voorbeeld werd ge-

sloeg vier honkslagen uit

Schoten

2

volgd door

Ma u ra

Rena rd el

in

perfect

de 4e inning het

game

tot

3-0-0.

Zij

Uitvaartcentrum Haarlem

Zandvoort

Grau Schilders

&

Stucadoors

Greeven Makelaardij

Van Aacken
Glaszetters bed rijf

evenzovele slagbeurten.

.0

Quarles van Uffordlaan 2

Jhr. P.N.

2042 PR Zandvoort

TeS:

023

Kostverlorenstraat 109
Deze riante 2 onder

1

kap

villa

grenst

in-)

direct

aan beschermd natuurgebied,

achtert"i

6 royale slaapkamers. Een karakteQseKe 20" jaren

villa

met vele mogelijkheden!

•

Sfeervolle

m.

^"

Moderne Leuker

Dak vernieuwd

v.v.

•/

CV

installatie incl. radiatoren

250

Hogeweg

in',

inhoud ca. 1000

m

2
,

3

perceelopp.

76/5

2

v.v.

dubbele beglazing en kunststof kozijnen

Prachtige ligging, grenzend aan

Amsterdamse Waterleidingduinen

325 m'

2' verdieping van het appartementencomplex
Mezgerstede ligt dit keurig verzorgde 3 kamer appartement
met halkon op het zuidoosten. Het complex beschikt over
een lift en in de onderbouw bevinden zich de bergingen.

woonkamer, open keuken, ruime badkamer

Royaal slaapvertrek
Kunststof kozijnen en dubbele beglazing

haard en schuifpui naar achtertuin

Moderne badkamer met

o.a. ligbad

•

Gehele begane grond

•

Achtertuin op het noordwesten en achterom

•

Gebruiksoppervlak ca. 163m'

•

Perceeloppervlakte

v.v.

vloerverwarming

277m'

!&

Prachtig afgewerkt en sfeervol 4

kamer hoekappartement

{verbouwd naar 3 kamers).
•

Zeer smaakvol appartement en zo

•

in

2002

volledig

te

betrekken!

vernieuwbouwd

•

3e verdieping, complex met

•

Sfeervolle

•

Luxe keuken, luxe badkamer, 2 slaapkamers

Station en busverbindingen

•

85m !

€349.000,-

Luxe woonkeuken, bijkeuken met aansluiting wasmachine/droger

praktisch aan de overkant

Het strand

•

loopafstand van winkels, restaurants en openbaar vervoer

Gebruiksoppervlakte ca.

kap woning met garage heeft

1

4 slaapkamers.

Woonkamer met

•

Geheel voorzien van dubbele beglazing

•

•

Op

Vraagprijs:

liefst

•

Van Galenstraat 206

Mezgerstraat 123

Op de

•
Lichte

"

Deze aantrekkelijke 2 onder

maar

•

badkamers

Woonoppervlakteca.l15m ?

Zeer netjes onderhouden

"

"

slaapkamers,

Geheel

•

Dr. J.G.

met een royaal zonnig balkon op het zuiden, gelegen aan d
in kleinschalig appartementencomplex met lift en parkeergarage.
rand van het centrum

•

kap

618m ?

Bijzonder fraai, licht en ruim 2-kamer (v/h 3) appartement

•

(ver)koop, (verjhuur, beheer, tdxatie

Celsiusstraat 195
1

oprit voor ca. 3 auto's en uitzicht over

Royale woonkamer, voor- en achtertuin

Perceeloppervlakte

oruiksopp. ca.

•

Kuyperstraat 22

schitterende locatie gelegen uitgebouwde 2 onder

•

vernieuwd

2009, el'0b*jernieuwd begane grond 2008, gedeeltelijk dub-

beleAfcftffing

A

NWWI vvWW.CVl.nu

EV3

beschermd natuurgebied.

vloer

'...dpoa-atuLr

.

i*2è>£>,

Op

woning met garage,

•

woonkamer met\cjg,\v en houten

•
•

in

j

bey^Q over

25 meter, zeer ruime gartV\€»i neeft maar

ca.

liefs

TfflffFk

5 71 5 71 5

Dr.
met de

j

250

een oprit van

-

Aan de

is

achterzijde

€

•

mooi zeezicht

Gebruiksoppervlakte ca. 70

Vraagprijs:

op loopafstand

m2

225.000,-

•

®

lift

woonkamer (voorheen

2 kamers)

Zonnig balkon op het zuidwesten
Gebruiksoppervlakte ca. 80

Vraagprijs:

m

2

€ 225.000,-

(excl.

balkon)

6 e jaargang

•
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rtCTUEEL
Zandvoortse
oorlogsveteranen

houden intocht

~\

Smeer'm! nieuwe slogan voor

campagne
• Fijn

• Vanille muffin

Actie
•

Afgelopen dinsdag vertrok een recordaantal van 305
fietsers

Wethouder Gert Toonen heeft maandagochtend de

week 26:
€2,50
€1,75

Zonnekorn
Aardbeienschelp

•

Fiets4daagse onderweg

'Verstandig zonnen'

€1,75
€1,25

volkoren

• Div. soorten oranje

tie 'Verstandig

prijs uitgereikt die

Stap ook eens binnen voor een

behoort

bij

de

ac-

zonnen'. Alle groepen van de Zandvoortse basisscholen werden gevraagd

een nieuwe slogan te verzinnen voor de campagne. Groep

gebak

5

van de Oranje Nassauschool

bedacht de winnende.

vanaf de kantine van de Zandvoortsche Hockey-

club in Duintjesveld voor de 9e Fiets4daagse.

etappe van maar

liefst 15

kilometer,

in

De

eerste

de directe omge-

ving van Zandvoort, was heerlijk vanwege het zachte

weer en de

plezierige zonnestralen.

lekker belegd broodje met één

van onze heerlijke ambachtelijke
salades en een lekker kopje koffie

:•
Benieuwd naar
de laatste
nieuwtjes?
Nu ook met

filmpjes

en tenslotte weer terug naar

EHBOwaren

Auto Strijder
Zandvoort
www.autostrijder.nl

EXB3SSB
Smeer'm!

Een aantal weken gele-

een wedstrijd verbonden.

werd gevraagd een nieuwe
naam voor de 'Verstandig

landelijke actie Verstandig

zonnen' campagne te ver-

zonnen'. Daarin vraagt het

zinnen. Groep

kankerfonds aandacht voor

huidkanker, veroorzaakt

Zouden ze

dat ook roepen tegen

ongewenste relschoppers?'

van

deONS

had de mooiste: 'Smeer'm!'.

Wethouder Gert Toonen

volgroute via de Blinkertweg

vrijdag

voortdurend bloot aan de

Vaak wordt gedacht dat

je

met een zonnebrandcrème

5

een frisbee

factor 30 of hoger niet bruin

wordt. Niets

het constant insmeren van

de huid die bloot staat aan

en rond het Zandvoortse

stralen, die de

Door

in

te

is

alleen de schadelijke UV-

den. Binnenkort zal een zo-

genaamd 'insmeerteam' van

Na de aftrap van de campagne op de ONS kregen
ook de groepen van alle
andere Zandvoortse basisscholen onderricht over
preventie van zonnebrand.
Aan deze lessen was ook

leuke

prijs

voordewinnaars.
hele groep

een dagje langs te

mee

het strand en

te kijken

met de reddings-

o\

t^ide.

het centrum van

SCOOTMOBIELEN
023

-

5 735 735

4-wielfietsen
BETER MOBIEL, Max

Planckstraat 44

veroorzaken, tegengehou-

Ook de Zandvoortse

om

in

Zandvoort gepland.

zonnebrand

Reddingsbrigade had een

uit

de

via

start en finish zijn

ook met PGB {persoonsgebonden budget)

minderwaar.

smeren worden

Winnende slogan

komen op

naar het Vissers pad en

De

vernietigende zonnestralen.

alle leerlingen

mens de ZRB de

aangebo-

kinderen buitenspelen staan
zij

met de tekst 'Groep 5
ONS'. Deze frisbees zullen de komende weken op

Ernst Brokmeier nodigde na-

de kantine

loterij.

deelde aan

uitge-

in

fiets

den aan de winnaar van de

van groep

worden

een prachtige

de

in

limonadestop. Daarna de ver-

Kennemerland startte

strand

wordt

25 juni,

van deZHC, zo rond 20.30 uur,

Heemstede, langs Huis

als

insmeren belangrijk, ook

de Oranje Nassauschool

(ONS) en hamert vooral op

de hockeyclub. Morgen, vrijdag

overal bereikbaar.

Via een route langs de boule-

vard werd afgebogen richting

Duinen met een verfrissende

in

uit

bij

is

Niet alleen op het strand

bij

deeld.

m

5

Insmeerteam

door zonnebrand. De actie

de zon.

'Goeie tekst.

Er

naar

sponsor de Oude Halt aan de
Vondellaan voor een traktatie

en hielp direct

den startte het Koningin
WilhelminaFonds(KWF)de

linea recta

mee

pech onder-

weg. Ook de mensen van de

steege Wielersport reed

(ffiö

Sophiaweg

Een servicewagen van Ver-

www.zandvoortsecourant.nl

het

KWFopdiversedagen het

Hoe

laat

mogen
Kijk

cafés sluiten?

op pag

21

Zandvoortse strand bezoeken

om de zon nebaders te wijzen

Gemeente zandvoort

op de gevaren van te lange
tijd

blootgesteld staan aan

de directe stralen van de zon.
Gisteren

was de

eerste keer.

J>

n

WATERSTANDEN

FAMILIEBERICHTEN

'UZZ'

1

021

Sinds 1992

uw

uitvaartondernemer in Zandvoort.

571 57 07

-

Club Nautique £)

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort
2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.

Tollensstraat 67,

Leendert Driehuizen

www.uzn-nederland.nl

Hoog

Laag

DO

24

02.25

10.44

15.06

22.54

VR

25

03.21

11.55

15.55

23.45

ZA

26

04.15

12.44

16.39

ZO

27

MA

Leen Gasco

Uitvaartcentrum Haarlem

KW

Parklaan 36, 2011
Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
11haarlem.nl

Leendert en Yvoni

A.J.

van der

2041

NC

SPOTMGHTS

Zand^

hrslotcii kniig

l1

I

.-..It^^cV-...

-Geen bezoek aan

W

J.cli

00.30

04.55

13.14

17.21

01.15

05.35

13.55

18.01

29

01.49

06.16

14.24

18.39

30

02.36

06.49

15.04

19.21

DO

1

03.16

07.29

15.36

19.55

ii

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

Omdat

Mandy is23juni

.uiih' f'efaihpteffiiiij. iijUirtc'n.

- VtTziiTgifig

- Persoonlijke

voor

fieef dankbaar rooi' affe

steun die

iiij

mocfiten ontvangen.

dierbare

Dag en nacht bereikbaar

Evert H. Schweitzer

Veel liefs,
Dennis, mama, Kim, lady en Fenna

stijlvolle en

verzorgde uitvaart

Leonie en JfesseC

huls-aan-huis bezorgd

Kantooradres:
Tel

in

GRATIS

heel Zandvoort en Bentveld!

Kleine Krocht

023 - 5732 752

2

-

17.00 uur.

ons gezellige beachhouse.

Overige dagen op afspraak.

06-4342 9783 letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Tel.

Bladmanager:

Gillis

Kok

BURGERLIJKE STAND

Tel.

JUNI-17 JUNI 2010

Centrale redactie: Joop van Nes
Tel. 06 - 1448 2685
joop@zandvoortsecourant.nl

06 -460 460 26

Vormgeving:

Ondertrouwd:
van den Branden, MarinusCornelis Wilhelmus en: Lutt ik, Wendy

Verdouw, Dennisen:Mooij,AlexandraWi!helmina.

Kleine Krocht

2

IR
-

Druk: Dijkman

Huwelijk:

gilt 5'? :a!'L~ vooitsecourant.nl

Design Zandvoort

2042 JN Zandvoort
offset

Visseringsweg 40

-

Diemen

Verspreiding: ZVO
Ja

cobu s en: Eggink, Jacobien Maria.

Tel.

06-1139

H78

oud 90 jaar.

Wint Nederland dan
voor de voetbalkijkers
een rondje van het huis!
Iedere dag geopend

voor ontbijt, lunch en diner

Keuken dagelijks geopend tot 22.00 uur
Ook voor feesten en partijen bent u
bij ons aan het juiste adres.

Verspreiders

www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press

:

Driehuizen, Leendert,

oranje!

Kom voetbal kijken in

Advertentieacquisitie: Lettyvanden Brand-Kinderdijk

Zandcooit. nun 2010

Hoogeland, Vincent

Houdt van

-2042JN Zandvoort

info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00
Jfein en 'Wendy

BEACH CLUB

TIEN

COLOFON
Verschijnt iedere donderdag en wordt

Margriet en Trans

Overleden

nabestaanden

aandadir

U en Uw

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

16 jaar geworden!

zijn een grote troost voor ons gaveest.

12

van de uitvaart

rau overledene

- Begeleiding voor

overlijden <;w onze moeder, schoonmoeder en om,i

<Bep <3eCder-J{amerCing

~i\ii

u voor kwaliteit kiest!
- Regelen en uitvoeren

Voor een

il il

R

28

lieve

.....
hifdevofk en

(iet

Hoog

E

Dl

Hoera

DANKBETUIGING
affen 6ij

Laag

T

WO

.

huis

toostende ivootden, piaefitieje Sfoenwn en de aan uezigfieid van

ix

Hoog

A

in

Onze

t

/JULI

Moe

rematieplechtigheid heeft inmiddels

Dl'

JUN

Oplage: 9.250 exemplaren

B.V.

023-5713200

www.beachclubtien.nl

nummer

Zandvoortse Courant

Inloopavond parkeren

Hoogte OZB

maar matig bezocht
De hoogte van de OZB, de onroerendzaakbelasting,
De inloopavond Parkeren,
donderdag

in

de gemeente vorige week

die

het Gemeenschapshuis organiseerde, heeft

niet al teveel geïnteresseerden getrokken. Slechts
tigtal

een zes-

inwoners van Zandvoort hadden vragen voor de aan-

wezige ambtenaren.

is

niet heilig voor het Zandvoortse college. Dat bleek vorige

week tijdens de integrale commissievergadering bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2010, die een

van de

tip

aanzien van de begroting 2011 die

sluier oplicht ten

het

in

CDAen

Het college vindt dat de OZB

ristenbelasting

met de macronorm, een wet-

Natuurlijk was het mijn eigen

gereden voor een potje ten-

uit lopen.

langetijd

Zandvoort, zoals

in

bekend. Inwoners van met

dertigtal inwoners schrif-

hetgeen een sneeuwbalef-

telijk

fect geeft. Uiteraard

kwam

is

dat

ners vragen laten stellen.

De

inloop, die al

uur begon,

om

kwam

17.00

pas het

laatste uur, vanaf 19.00

op gang. Omdat een

uur,

toch nog tegen de hon-

welke reacties

in

Zandvoort wonen, komt

het steeds

meer voor.

De gemeente
blij

ds. S. Zijlstra uit

is

gen wordt gezegd dat indien

steunden PvdA en SZ

na afloop

hij

aan de Zandvoortse Courant.

het voorstel. Het

CDA was

Maar ook de grootste

mordicustegen en

zal tijdens

tiepartij,

de raad

in

de VVD,

coali-

het

is

met

het voorstel van het college

waardoor

niet eens

er zeker

geen meerderheid voor
Gert Jan

BI u

raadslid voor

ijs,

paald niet te spreken over
het collegevoorstel. Hij vindt

bezuinigd

collegestandpunt

op externe deskundigen,
al

St.

zal zijn.

Volgende week dinsdag

zal kijken

in

de nieuwe

meegenomen

en andere belangrijke

terie,

zaken

de BERAP-i en de

als

au-

toradio aan, lekker muziekje.
En ja hoor.

het 'Huis

Bij

de

in

Duinen' staat een agent te

zwaaien.

een ongeluk

er

Is

we om-

algemene

ver-

Mag

keerscontrole mevrouw.

uw

ik

rijbewijs zien? Ships.

Mijn rijbewijs

in

mijn

knip, en die ligt thuis.

Ik kijk

zit

een agente. "Sorry. Ben ikver-

het strenge gezicht van

in

mee te nemen. Mag

ik

De

het thuis even ophalen?"

agente isonvermurwbaar:"U

moet uw

Veteranenintocht

in

Zandvoort

rijbewijs altijd

dragen mevrouw.

Ik

bij

u

moet

u

een bekeuring geven. ""Maar

Op

initiatief

van burgemeester Niek Meijer

ber een veteranencomité opgericht

in

is

decem-

in

Zandvoort.

In sa-

menwerking met de gemeente houdt het comité op 26

en

mee

te

werken aan de

tocht. Het doel van deze

om

in-

dag

is

de Zandvoortse bevolking

kennis te laten

maken met

ikwoon
ik

hier vlakbij!", sputter

tegen, "het

Brugman

als

Zandvoorters die zich hebben

Zandvoort. Zestig jaar na het einde van de Tweede Wereld-

ingezet voor Nederland.

boete.

Programma

veiligheid te

oorlog

(WO 2) is dit een hommage aan de soldaten

Om

10.00 uur verzamelt een

in

bij

de Duinen. Rond
zij,

in

'Kelly's

waar nog een aantal veteranen en de Damiateband
uit Haarlem zullen inhaken. Gezamenlijk gaan zij

Paulus

10.30 uur Pastor C. van Pol vliet

CARTOON

in

marstempo

richting

Raadhuisplein, verderdoorde

C

Haltestraat, Swaluëstraat en

Veteranen
wel

man

zijn al

als

diegenen, zo-

vrouw, die door de

Nederlandse regering
tair zijn ingezet

bij

en calamiteiten. Een breed

scala dus.

In

dat

zij

Zandvoort won en

en

reed, niette hard,

we

Fiat.

haar bon

uit."U kunt

nog een protest

indienen mevrouw. Het staat
allemaal op de achterkant van

is

er

gelegenheid

om
als

ik u

mijn eigen fout

even begeleiden

worden deveteranen doorde

de

ik

kwaad. Als

politie

zie

ik,

ik

de pionnen

burgemeester ontvangen op

opruimt. De actie

het Raadhuis. Tijdens deze

afgelopen.

RicardoWebber

laatste de

teranencafé,

maar wel door

de geboortedatum

dag

in

om

Zandvoort te

deze

blijven

zal

het Draaginsign e

Gewonden

worden opgespeld.

de auto

dat

ontvangst

bij

het

aan. "Dat kan ikzelf ook wel",

de zaterdag zo dicht mo-

keur uitgesproken

"Zal

wegrijden", biedt ze poeslief

hebgekeerd

gelijk

is.

bij

zo-

met

van Prins Bernhard. Zo'n 50

bij

een zogenaamd ve-

ik

lijkt

boos. De agente

ik

veteranen hebben hun voor-

in

maar

een nieu-

een crimineel ben",

ik

mopper

schrijft stoïcijns

gen te praten. Rond n.45 uur

Veteranendag op 26

in

óók niet gedaan! "Het
wel of

juni. Dit

Nationale

alleen

gedronken.

Bumper kleven had

brom

de

deauto.Reed

Had

koffie

Netjes de autogordel om. En

de eigenaren van de voertui-

is

tele-

de bon."lk bedenk dat het ge-

zich rond 11.15 uur opstellen

jaar

Ik

woon

zij

wel met deveteranen

Dit

in

Ik

60 euro

verkeers-

Raadhuisplein. Daar zuilen

contact onderhouden.

is

niet

keurig rechts.

water en

de Zandvoorters

nen. Uniek

komen

foneerde

klos:

met

maken?

niet geregeld bijeen-

tussen de 100 en 110 vetera-

is

heeft dit

Kleine Krocht terug naar het

Veteranendag

als mili-

diverse oor-

logen, hulpmissies, vredesmissies

losse afspraken persoonlijk

mijn an-

helpt niet.

ben gewoon de

Wat

die zich

zit in

dere portemonnee." Praten

juni aanstaande, Nationale Veteranendag, een intocht in

-

toen hebben ingezet, maar ook aan de jongere veteranen.

Hü*

huis,

geten

cultuurfonds besproken.

legervoertuigen van

*HL

naar

instanties, buigen. Tevens

eens, evenals het

Haarlem

H

een

in

het gravel uit

wordt dan hetJeugdsporten

mee

10.40 uur vertrekken

T L

om

niet

wil derhalve

Heroes', naar de Agathakerk

(.

de achter-

in

Tennisschoenen

plastic zak,

Op de terugweg

de OZB ver hogen.
De oppositie was het daar

niet over

ze de toe-

bij

www.aap-parochies.nl

V

Tennistas

klep.

deautote weren.

moet gaan. "Laten

moet worden, dat

terloopt

deel van de veteranen zich

&

fris.

de ruggen van de inwoners

er

v.d.5maal

RK Parochie Antonius

zal

de raad zich over deze maHet college echter vindt dat

fietsen

ik

naar Aerden hout wel wat te

rijden? Nee,

de Zandvoortse situatie ach-

weg-

snel

Hup, snel de auto gepakt.

nis.

Met n graden vind

gebeurd? Moeten

worden gemaakt.

stap kan

Morgens

's

Jaarrekeningen van diverse

indien

Agatha
P.

een miljoen euro.

circa

Misschien dat daar een grote

het Huis

RK Parochie

er

eer besparing ontstaat

van

schuld.

de landelijke en

dat

www.kerkzandvoort.nl

10.30 uur Heer

niet over

de wandelgan-

dit

CDA, was be-

coalitiepartij

In

5% bespaard wordt

er slechts

daar

en

kunnen worden.

Protestantse gem. Zandvoort

10.00 uur

mee

parkeernota

KERKDIENSTEN

woord nog

laatste

gesproken.

aan", vertelde

het aantal reacties

buitenlandse arbeiders die

derd.

verdwijnen enookdaarishet

der uitgeven, daar heeft de

Zandvoortse bevolking wat

vragen had gesteld,

gedurende de winter in een
wat mindere mate het geval maar door de vele, vooral

toch

extra

verhogen of rigoureus min-

dan ook tegen stemmen.

namedewijken rondom het
centrum kunnen hun auto
slechts mondjesmaat in de
eigen wijk kwijt met als gevolg dat ze hun 'melkkoe' in
een andere wijk parkeren,

maar

moeten

dit jaar

de behandeling

De gemeente wilde donderdag het Parkeerplan
presenteren en de bewo-

OokdeZandvoortse

subsidies zouden

uitkomt op 4,3%, verhoogd
coalitie

leeft al

de

in

ken moeten/kunnen worden,
maar dat is op de zaken voor-

zou moeten worden. Van de

verhoging die

Boete

WD dus. Hierdoor

raad het voorstel teruggetrok-

tal

Her parkeerprobleem

de

zou tijdens stemming

Sportraad en een groot aan-

najaar volgt.

telijke

24 juni 2010
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niet heilig

is

is

c
g
SP

Ik was als
klos... Dan
komen erécht stoom-

-g

wolkjes

~

uit

mijn oren!

m

J>

1

Uw

sloggi dealer

vhb

Blufis

K.Y0OD

Specialist voor al

Strandpaviljoen

''Hl

te Zandvoort

'••

tel.;

Tel.

OÏ5-57 120 60

BOOm

Neem dan

Zandvoort

IA

contact

Tel.

Ook zondags geopend

06-47181606 of mail naarfoodartists@vhbbv.nl

Gezocht:
Full-time horeca medewerk(st)er

uïsforköK

de

Op onze ouderwetse manier
Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of
Zeebaarsfilet

-

Palacinka

Mevr. A.C. Dekker

Spreekuur: ma.

-

-

Lijsterstraat

Zl.00- 02.00

Swingsteesjun

Beochporty

f\

Spreek je naast Nederlands ook Engels en/of Dnits?

20.00 uur

7

-

2042 CH Zandvoort

Dan ben

jij

degene die wij zoeken.

Je kunt per direct aan de
(023)571 5847

-Tel.

STUDI0 118 LET'SDANCE

hr*

NA EEN OVERWELDIGEND SUCCES
VAN DE DAN! UITVOERING VELSEN

«^

STARTEN WIJ NIEUWE CURSUSSEN:

^

PREBALLET vanaf 4jaar

STREETDANCE KIDS

•

KLASSIEKBALLET

STREETDANCE/ HIPHOP

HIPHOP BOYS 4 QIRLS

•

•

•

K.3

BREAKDANCE BOYS

•

Beldau:023-5732765 Of mail

POPPING

GRATIS PROEFLES

STUDIO ADRES: FLEMING STRAAT 55 ZANDVOORT
0255712593/ OÓ5042502Ö

Meisjes beroofd
in

winkelstraat

Vrijdagnacht rond 05.00 uur
zijn

twee

18-jarige Poolse

meisjes beroofd van een tas.

Ze liepen

de Kerkstraat

in

toen twee jongens langsren

den en de tas van één van

de meisjes met geweld van
haar schouder rukten.

do ey
mmKXD
5

In

de

van de meisjes. De

politie

is

op zoek gegaan naardever-

dachten maar heeft deze
niet

gevonden. Het gaat

twee
die

licht

om

getinte jongens

zwarte kleding droegen.

Mogelijke getuigen worden

gevraagd contact op te ne-

men, tel. 0900-8844.

Winkeldief aangehouden
Personeel van een super-

En kele snelle politiemensen

markt in de Oranjestraat
betrapte zaterdagmid-

den en meegenomen naar

dag rond 13.30 uur een
Zandvoortse man op de

veel vaker

diefstal van

een

fles

drank

hebben de man aangehouhet bureau. De

in

man

met de

al

is

politie

aanraking geweest voor

werd ook

uitdewinkel.Deman rende
uit maar werd ach-

diefstallen. Er

de zaak

maal proces-verbaal tegen

tervolgd door het personeel.

hem opgemaakt.

dit

jaar officieel

FARMFOOD DEALER
Nu

slag!

werk@oldvienna.nl

POLITIEBERICHTEN

tas zaten o.a. de paspoorten

SPECIALE AANBIEDING

naai-

DANCE

MOTHERS JAZZDANCE

NU AANMELDEN VOOR HET NIEUWE SEIZOEN.

Wegens

horeca leuk,

n je een doorzetter, flexibel en sociaal?

Lukkassen

-

14.00 uur

avond 19.00

jij «Ie

door.

Boom

Saturday 2ó +h June

jp,

13.00

vr.

en volgens afspraak

De gehele week

tot ziens, fam.

t/fn vr.

ma.- wo.-

€10,50
Als brunch, lunch of diner.

Graag

voor

023 571 28 39

Vind

-

tijdelijk extra

u alleen betalen

met ons op.

Dierenartsenpraktijk

1

Tel.023-5717580

Vissoep

seizoen

kosten met ziekteverzuim, vrije dagen en vakantie.

Haltestraat 55

2042

Mw bloerawerKen.

^jj>'

komende

keukenpersoneel nodig?Wilt

de uren die gewerkt worden? Geen rompslomp e/o

aanbiedingen!!!
Haltestraat 6} Zandvoort

B.v. "Food-Artists"

Heeft u voor het

Zomerse

i5kg baal

met 2kg

gratis

Niet goed geld terug actie

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
Gratis bezorgservice

Twee mannen aangehouden
Politiemensen hebben za-

maakte het de betrokken

terdagnacht

politiemensen dermate

st ra at

tigdat

in de Haltetwee mannen aanehouden. De één was in
het bezit van een stroomstootwapen. Een 20-jarige

Haarlemmer bemoeide
zich

met de aanhouding en

hij in

las-

de boeien werd

geslagen. Beide

mannen

werden meegenomen naar
het bureau en

later,

voor-

zien van een proces-verbaal,

weer heengezonden.

nummer

Zandvoortse Courant

Spiritueel

aan zee

onze moderne westerse samenleving, waarin de mens

In

een holistisch

te

gunnen en om weer

om

onszelf

wat

positieve energie te krijgen

tijdens de paranormale beurs afgelopen

rust

N>E BADPLAATS DOOR

therapeut,

dromen

uitleg kon

men

proeven van

deverschillende paranormale

bij

disciplines. Een

strandpaviljoen Meijer aan Zee (16) getoond.

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

Door middel van tarot-

kaarten, lezingen of

werden

zondagmiddag

was van

stand

Anti vuvuzela's

leeg.

staan buiten de berg-

maken met Munay-ki

nis liet

maanden
Twee OV-fietsen

sinds enkele

bijzondere
Nicolette de

Vetten, die de bezoekers ken-

ruimte.

Op

dat

slot,

wel. Dat er tijdens de

middels een gratis inwijding.

den

begrijpelijk,

is

maar

nu het seizoen voor de

kwam

de paranormale beurs goed

Zee. "Ik wil

Meijer aan

bij

met deze beurs

Mogelijk dat

merwordt de OV-fietsen ook
weer in de daarvoor speciaal

te

gebouwde ruimte terugkeren. Een leeg gebouw met

DVD. De film

al

had

zij

op beter

de bedoeling

om

de beurs

lichaam aanspreekt.

lijk

Proeven van

zodat veel strandgasten hier

diverse disciplines

op

mens

beschikt over een pa-

ranormaal vermogen. Het
is

voor iedereen en iedereen

kan

't",

zegt Lona Mooy, de

organisator. Het

keer dat

is

de derde

Mooy een

para-

normale beurs organiseert.
"Alleen
ik

Mooy: "Deze kleine beurs
een goede manier

in

spi-

ritueel ingerichte tafels

om

hadden

om

consulten te geven. Voor
15

was

het mogelijk

consult te krijgen,

om

€

minder be-

roemde
niet

bij

vuvuzela's. En

zouden wij

vragen.

Hij

wie

bijna willen

ging echter niet

de pakken neerzitten en

zette zijn ergernis

een

'flashspelletje'

line te

spelen

is.

om

Meren daar een OV-fïetsaan
een paal hoort niet

bij

Stationsplein nog altijd

staan

hier. Ik

heb

zelf

dat het belangrijk

op deze plek

op

is

www.

filmmuseum.nl te koop
voor€ g,95.
Strandyoga
is

de meest

vorm van yoga,

meditatie en zang. Het
bestaat

al

meer dan

vijf-

arcade/io4/vuvuzela-killer

wel de moeder van de yoga

kunt u het spelen. Het wijst

genoemd. De oefeningen

Kijk

in-

op www.

mooyspiritcentrum.nl
blijven

als u

versterken het zenuwstel-

zich vanzelf. Veel plezier!

op

van de

sel

en immuunsysteem. Je

wordt

OV-fietsen

vitaler,

krachtiger en

bewustwording

toekomstige paranormale

je richt je

beurzen van Lona Mooy.

opje eigen bron van levensenergie. Alena Zastrow
geeft tot en

met septem-

ber iedere zondagochtend

op

van 10.30 tot

beurzen gestaan en hierdoor
ik

heeft de

uitgebracht op

nu

Kundalini Yoga

is.

Hermans

paragnosten van wie

dat alleen de juiste

Amsterdam

volledige

Film Toon

Op www.

weet dat ze goed en oprecht

zijn,

weet

Nederlands Filmmuseum
film

de en-

tree van Zandvoort, dat het

in

dat on-

verboden. Het

tijds zelfs

zonder lang te hoeven

de hoogte wilt

o.a.

constante geluid van de be-

het echt zo-

duizend jaar en wordt ook

tiem en mystiek.

een

waar geen

Touch, waren

er

bezoekers de kans

behoorlijk geërgerd aan dat

als

thenewarcade.com/games/

krijgen

aan verbonden was. Naast

Quantum

alle

WK voetbal

deelte van het

het opmerkelijk.

is

een consult of reading te

wachten. De sfeer bleef

de bezoekers van de beurs

tijd

omdat het stormachtig

zoekers waren dan verwacht,

15

paragnosten zaten aan

zouden komen." Maar

weer was en

het

paranormale." Een stuk of

af

juist

is

om men-

sen wegwijs te maken

tal

heeft de vertoning des-

deur staat

van Koningsbruggen heeft
zich tijdens het eerste ge-

is

ook naar buiten uitte breiden,

zee op de achtergrond

en

Omdat

slechts zel-

den vertoond. Hermans

Onze plaatsgenoot Dennis
tevreden over

Mooy

weer gehoopt: "Het was eigen-

vooral laten zien dat ieder

rol

film.

hij

de beurs op het Zandvoortse
strand, ook

tot zijn recht

de

in

de rolprent geen succes

was werd

Lona

met de

reerden

wintermaanden geen
fietsen verhuurd wor-

Intieme sfeer

Door de mystieke inrichting

de film speelde

In

Kees Verkade een

hou van jou zoals

'ik

je bent'.

en de mooie locatie

nomen.

onder andere beeldhouwer

van Zandvoorters figu-

Het woord Munay-ki betekent
zoiets als

doorStephonie Vork

24 juni 2010
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OOG en OOR

en een helderziende aanwe-

met onszelf

zig.

en met de natuur. De mogelijkheden

reiki

een engelenmedium, healers

steeds hogere eisen aan zichzelf stelt, waarin een ieder wilt
presteren, verliezen wij wel eens de verbinding

Met

is

mensen

staan", aldus de

geopende

Toon Hermans maakte rond
igöo zijn enige speelfilm,
Moutarde van Sonaansee
genaamd. Hoewel het ver-

Quantum Touch trainer Lona
Mooy. Quantum Touch is een

De

unit voor OV-fietsen op

haal niet

in

behandelmethode

het Stationsplein staat

de werd

hij

die het zelf

vorig jaar

Zandvoort speelhier

wel opge-

een yogales

12.

bij

00 uur

Mango's

Beachbar. Je hoeft niet

zonder

len ig te zijn

om

bij-

aan

de lessen deel te kunnen

nemen,
eigen

je

werkt vanuit

je

realiteit.

genezend vermogen van het

ZANDVOORT SCHOON!?

Er

Snoei overhangend groen
Inwoners en de gemeente doen

ZMIIIVnOHT
SCIIOONIÏ

geving

in

er alles

aan

om

dat onbedoeld tot overlast en

is

leidt

er sprake van hinderlijk over-

hangend groen. Groen dat vanuit tuinen zo rijkelijk over het
hangt dat pasanten er natte of besmeurde kleding aan

trottoir

Gemeente Zandvoort

overhouden. Dat kan toch nooit de bedoeling

zijn.

draagt zeker ook

bij

aan het project

Voor meer informatie:

bel

Dus: snoei

uw heg vandaan. Dat
ZANDVOORT SCHOON!?

regelmatig en veeg het straatafval onder

de reinigingscontroleur,

ook altijd
wat in Oomstee..!

is

de leefom-

Zandvoort zo groen mogelijk te houden. Soms

Qfi
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Café Oomstee

telefoon 023-5740200.

wü

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke
verandawoning (gemeentelijk monument, bj 1900)
met zomerhuis, voortuin, riant balkon op het noorden en besloten achtertuin
op het zuiden met achterom!

Vrijstaande, zéér royale,

Deze woning
eetkamer en

maar

telt

290

liefst

erker, royale living

achtertuin, riante master

m 2 woonoppervlakte

er beschikt o.a. over eer luxe

met open haard, openslaande deuren naar

bedroom met aangrenzende badkamer en walk

woonkeuken met

erker en schuifpui naar

in closet,

de

totaal 3 slaapkamers,

2e moderne badkamer;
Het zomerhuis (55 m' woonoppervlakte) beschikt

badkamer en

o.a.

over eigen entree,

woonkamer met open

keuken,

2 slaapkamers;

Aantal kamers woonhuis:

aantal kamers zomerhuis:

5,

Zomerhuis uitstekend geschikt voor verhuur, au
Een prachtige woning "oude

stijl"

ingericht

3;

pair of praktijk

aan

met gebruikmaking van

huis;

luxe materialen en

in

een goede

staat verkerend!

Woonoppervlakte

ca.

Vraagprijs:

290 m !

{excl.

zomerhuis), perceel 338

m\

inhoud

H Stationsplein

ni'.io;

3i""t?nuin

(1 2

ca.

760

m!

.

€ 649.000,- k.k.
Zand voort

1

mtr diep) op zuidwi

et achterom;

Dervlakte(a.150n' !,per:ean;i

i

Vraagprijs:
389.000,- k.k.

€

1
•

H Marnix

Raadhuisplein 4C Zandvoort

Een zeer luie 5-kamer penthouse,

in

v. St.

Vraagprijs:
€ 298.000,- k.k.

I

Zandvoort

I

Aldegondestr.

1 1

2001 volledig gerenoveerd.

met een onderhoudsvriendelijke

t

whirlpool, separate douches, 2e en 3e toilet en

wastafellmeubel), 4 ruime slaapkamers.

deze woning niet

Vraagprijs:
€ 237.500,- k.k.

£#-.

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een

rij:

•

De

•

Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook

•

Persoonlijke en pro-actieve karakter van onze dienstverlening;

leukste courtage van Nederland*;
's

avonds;

•

Etalage op A-1 lokatie aan de Grote Krocht in Zandvoort;

•

Optimale woning presentatie, fotografie en woning beschrijving;

•

Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij verkoop,
aankoop, verhuur en beheer;
No cure, no pay;
Gratis waardebepaling van uw woning*;
Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!
Uw woning wordt geplaatst op de volgende websites:

•
•
•
•

funda.nl, zah.nl, jaap.nl, huislijn.nl en natuurlijk Vrijehuizenmarkt.nl!

•

Woonoppervlakte

uit

ca.

het

oog

is

verloren; absoluut

240 m'. inhoud

ca.

650

mJ

.

Vraagprijs:
€ 329.000,- k.k.

Vraagprijs:
€ 695.000,- k.k.

BEL 023 - 5 731 999
Nick ten Broeke

2042 NT

Emmaweg 21
ZANDVOORT

R:

023 - 5 732 007

ML: 0655 - 13 03 65
E:

nick@vrijehuizenmarkt.nl

www.vrijehuizenmarkt.nl of
www.nicktenbroeke.nl
Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

nummer

Zandvoortse Courant

VVV Zandvoort
VVV Zandvoort

om

pen

gaan gebruiken door middel

Zandvoort wereldwijd op de kaart te zetten: een

van de gratis YouTubecode,

samenwerking met de bekende Zandvoortse

videoclip. In

die
is.

videoproducent Jan van der Meer,
in staat

om

is

de

VVV nu nog

beter

de Zandvoortse toeristische kwaliteiten onder

de aandacht te brengen

de potentiële gast

bij

in

binnen-

en buitenland.

het filmpje te zien

bij

Zodoende kan men ook

VVV Zandvoort

heeft Van der

Meer de opdracht gegeven

meer

een aantal korte videoclips
te vervaardigen onder het

zoekers naar de eigen

webOok Zandvoorters zelf
kunnen bijvoorbeeld hun

motto:

site.

De eerste

aan

bijdragen

familieleden of kennissen
in

binnen- en buitenland

ten zien hoe

het

fijn

Zandvoort te

is

la-

om

in

zien

'Zin

Zandvoort!'.

in

kunt

clip

zijn

Studio aan de Passage

meer dan

nu

al

25 jaar professi-

onele fotografen en (video)

'VW

Ipanema Sunset- Dansfeest
13.00-00.00 uur

25

Smartlappen en levensliederen
aanvang 21.00 uur

seert

nu

al

te zien op YouTube, het

Tegenwoordig advi-

hij

ook bedrijven over

Ho ff,
in

mee

u

deze

26 Swingsteesjun

Café Koper,

26 Nataraj Cosmic Beachparty
15.00 -23.00 uur

-

Meijer aan zee,

Remyvan

goed te zien

De Teisterband, 13.30 -15.30 uur

27

Muziekpaviljoen

27

Kunst- en Boekenmarkt -Gasthuisplein,
lo.oo -16.00 uur

dat het toeristische aanbod
in

Zandvoort zeer omvangrijk

is.

Prachtige schone stranden,

tal rijke restaurants,
in

van bezoekers en omzet kan

diverse culturele

gen.ledereondernemer mag

realiseren

deze Zandvoort promotievi-

nieuwste

deo ook op zijn eigen website

nieken, marketingstrategieën

media' tech-

-

25+ Strandfeest. Riche aan zee,

-

clip

langs diverse

clip

onder de aandacht te bren-

met behulp van de

Beachclub Riche,

-

Zandvoortse attracties. Ook
is

hoe je snel een verdubbeling

'social

bij

aanvang 21.00 uur

deze

Clipoi'. In

medium om Zandvoort

ideale

Kameroen -Nederland,

-

25

al

neemt de winnaar van het

't

24 WK: Poulewedstrijd
aanvang 20.30 uur

27
filmers.

De videoclip zal binnenkort op de nog te realiseren
nieuwe website van deVW
Zandvoort te zien zijn, maar is

juni 2010

op YouTube. Zoek op de

YouTube zoekmachine:
Zandvoort

lo-jarigesaxofonist

in

u

Zandvoortse Kunstfestijn, de

zijn!

Meer adviseert
Van Der Meer Video

Jan van der

24.

en webclip presentaties.

Zandvoort promotie en be-

zelf

25

EVENEMENTEN AGENDA

lanceert videoclip

weer een nieuw promotioneel wa-

heeft

aan zeeën

het dorpscentrum, musea,

evenemen-

tenen gezelligewinkelstraten

maken

Italia

a Zandvoort -Circuit Park Zandvoort

27 Planet Surf- Surf 'n Beach Movie Night

bij

The 5pot,

16.00 -00.00 uur

VVV Zandvoort: j dagen per week geopend!

wat het

het gebied tot

is:een toprecreatiegebied.

Welk strandpaviljoen wordt de beste van Nederland?
De verkiezing van het beste
al

strandpaviljoen

weer een poosje geleden,

gegaan. De verkiezing

is

in

Nederland

22 april jongstleden,

opgezet

van

is

start

samenwerking met

in

Peuken, weggewaaide

flesjes...

het

is

allemaal zwerf-

afval dat achteloos

Stichting Nederland Schoon, Koninklijke Horeca Nederland

en Strand Nederland. Deze verkiezing loopt

parallel

verkiezing van het schoonste strand van Nederland.

met de

ijs-

verpakkingen, achtergelaten

door be-

zoekers wordt achtergelaten.

Paviljoenhouders hebben er
veel

werk aan

om

het strand

schoon te houden. Toch
de stranden

zijn

Nederland

in

sinds de invoering van de
wedstrijd 'Schoonste Strand

van Nederland' twee keer zo

deeld

in

detopioen

strandpaviljoen

Nautique gooit hoge ogen
de categorie

'service'. In

categorie voeren

is

bein

De io e
is

plaats

Gedenkmonumententocht

in

Met medewerking

die

Ook

h et

in

en NelKerkman

is

van Chnsüen van der Mije

dit

Nautique

boekje tot stand gekomen

in

vierin

de

de tus-

voor Paviljoen 19

van de familie Van Andel.

fietstocht neemt u mee
gedenkmonumenten die u in Zand-

Deze wandel- en/of

beste

met een notering op de

senstand

koop:

De Zandvoortse

momen-

zij

de tu ssen sta n d voor
strandpaviljoen

bij

VVV Zandvoort te

sfeer.

moment twee

teel de ranglijst aan.

race.

deANWB

oordelen 92 strandlocaties

Vanaf heden

4 categorieën: schoon,

staan erop dit

de plaats nog duidelijk

schoon geworden.

Inspecteurs van

in

duurzaam, service en

Van de Zandvoortse paviljoens

langs

alle

voort kunt vinden. Daarnaast voorziet dit

boekje u van
tot

allerlei

informatie

met betrekking

de monumenten. Dus trek uw wandel-

schoenen aan en/of pak de

want deze tocht

is

fiets

en ga op pad

absoluut de moeite waard!!!

Nederland. Tegelijkertijd kan
het publiek en een deskundige

De verkiezing loopt nog

juryookhun mening geven en

2 juli

2010. U kunt ook stem-

men

en wel via www.strand-

alles bij elkaar

opgeteld geeft

de winnaar(s). De paviljoens

paviljoen2010.nl.

en deterrassen worden beoor-

Zandvoortse paviljoens!

tot

Ga voor de

ZiN

HO

(HJLTtW

- ZiN

iN

ZfWJOOfQT

VVV Zandvoort
Bakkerstraat 2/B, 2042

HK Zandvoort

T+31 {0)23-5737933

ÊM M Medina

Woninginrichters

Kijk

voor actuele informatie op

ww w.vvvzan d voo rt .n

I

flffi/l (Vouw)gordijn
Tapijt

1

Voordeel dat

ik

niet

gebo

T Vitrages

Vinyl
bij u

u

het beste uitkomt

Laminaat

AïV'/tft".

Luxafle

thuis of op de locatie v

T Parket

V Zonwering

sevenforlife.nl

www.medina-woningi nrichting.nl

of bel 06-19312574 / 023-5715963
1

llnrl.1,

,

nr.ln

1

023-531 78 40

Haltestraat 56

2042

LP Zandvoort

J>

ZATERDAG 26 JUNI

A.S.

WK OPEN HUIZEN ROUTE
VANAF €
^

Vraagprijs:

350.000,= K.K.
#

van 11.00 tot 13.00 bent u o.a. bij alle onderstaande woningen welkom!!
checkvooralledeelneaaendewoningenwww.greevenmakelaardij.nl

|

€

389.000,= k.k

Vraagprijs:

€

399.000,=

k.k.

Vraagprijs:

€ 439.000,=

k.k.

Vraagprijs:

€

k.k.

598.000,=

£

. Vraagprijs:

€

489.000,=

Vraagprijs:

€

949.000,=

^
*

k.k.

GREEVEN
makelaardij

o. g.

Louis Davidsstraat 15
204.2 LS

OPENHUPS

'

Zandvoort

Telefoon: 023-57 39 2 34

www.greevenmakelaardij.nl
K::/\

Dekker

Timo GreeVen

Suzanne Crec/er;

nummer

Zandvoortse Courant

Autorijschool
De nieuwe

rijdt

autorijschool van Paul van der

met het lesgeven

in

met

Oord

gestart

is

de zuinigste Volkswagen die er

is:

Polo Bluemotion. De jonge ondernemer wil daarmee

de

Auto

WK Dorpsomroepers

Klaas Koper op

auto gewezen door Robbert
Strijder van

Strijder,

WK

dorpsomroepen

onze plaatselijke VW-dealer.

Het

Ook

resultaat geëindigd.

is

voor onze Klaas Koper zonder

of het publiek wel voldoen-

het verleden nog mooie

de lachte. Voor de nuchtere

zijn

bijdrage leveren aan een beter milieu.

heel enthousiast

zijn

zij

Had

hij in

over de auto. "Ten eerste valt

noteringen

derde en vierde,

als

was het

dit keer

Hollanders en Belgen

het extreem lage verbruik van

il/iookm, de zeer lage

CO2

niet

volgens

hem

nul

maar de ervaring optimaal.

tweede

kilometer. Ten

prijs

is

De

tige bijkomstigheden. Zo hoeft

men ergeen BPM

in

ingegoten,

€ o BPM. Dat geldt

maar er
kwamen omroepers aandraven met volledig aangeklede

en

punt

al

Hij

VW

vanwege

het

Polo Bluemotion

is

ook de

bijtelling

is hij

ruimen

nig!", vertelt hij

su per zui-

enthousiast.

milieu. Daarnaast heeft de

Van der Oord werd op de

auto nog een paar zeer pret-

de 14.% categorie

interessant

voorde

is

weet

rijders!",

het

wat dus erg
zakelijke

Strijder.

"Reeds tweemaal eerder was

Engeland, met een

in

leu k resu Itaat. Dit

te de organisatie

de website www.paulvan-

voor mij onbekend, Engels

deroord.nl of telefonisch via

de dat de strakke traditie veel

ruimer neemt.

06-22907950.

keer berust-

een ander,

bij

Ik

denk

weten hoe deze'Town

en papier

in textiel

gil-

dat, als

wenberg onafhankelijk beeldend kunstenares Nynke van
Amersfoort uitgenodigd

om

haar kunstwerken

in

verbaasde Koper.

zij

zich

hun graf zou-

in

pen een nieuwe vormtaal te

den omdraaien, misschien

vinden, zo laat ze zelf weten.

zelfs

wel twee

keer",

aldus een

Het was voor

men

te exposeren. Het materiaal van de kunstwerken

is

een

combinatie van papier en textiel en geven de schilderijen

volko-

van cabaretiers

om

Persoonlijk heb

ontvangen voor mijn stem,
mijn leeftijd en natuurlijk de

juryleden zat dan

ook met haar rug naar het

Klink",

podium om

Zandvoort.

te beoordelen

Jubileumconcert

duidelijk te zien dat

is

haar 'roots'

het

bij

in

zegt

hij,

weer terug

in

de muziektent

weven

cert in

-ÏJS

speelt het

dit jaar 15 jaar. Ko-

blaasorkest een jubileumcon-

de muziektent op het Raadhuisplein. De

hebben met elkaar gemeen dat ze

bouwer construeert
ze zo de objecten, waar ritme,

'toeteraars'

kleur en herhaling heel be-

gende muziek zoals dixieland en jazz.

Als een

lang rijk
als

circa

50

zijn.

hebben

in

het

maken van gemakkelijk

in

veel plezier

het gehoor

lig-

voorters, veelal

(78), in

Berg

v.d.

het verleden schip-

per op de 'oude'

KNRM

red-

dingboot (de F.G.Louwes)
en

van het Zandvoorts

lid

(55),

kleinzoon van fietsenma-

beeldend kunstenaar,

ker Bos

van de Grote Krocht

heeft ze altijd les gegeven,

waar je, rond

waarvan

in

15 jaar

vanaf de

al

oprichting: Jacqu es

Mannenkoor; Cees Bos

Naast ha ar werk

aan de facul-

19 59, door 5 cent

de automaat te gooien

je

fietsbanden kon oppompen;

Beeldende Vorming van
deAmsterdamse Hogeschool

teit

Harm Bosman

voorde Kunsten. Behalve vele

i

(59)

oud ma-

rineman en echtgenoot van

!

1

exposities
door Nel Kerk man

maakt

is

in

papiermolen De

Schoolmeester

Nynke van Amersfoort, kun-

Wormer, stu-

deerde af aan de Rietveldze zich

collega-om-

als

roepers veel complimenten

het werk van Van Amers-

foort

een groter geheel gewerkt.

BrJfelFtil

in

maakt

in

Westzaan,

ze objecten als

arm-

raden.VoorVan Amersfoort

is

papier een nieuw materiaal

dat zich goed voegt

bij

kwaamde. Inmiddels heeft

voor haar zo bekende

textiel.

ook papier

Haar nieuwste werk echter

intrede ge-

haar werk. Met het

papier, dat ambachtelijk ge-

in

eigen land,

oud-politica Marijke

is

Paap en Coen

Van Amersfoort ook meerdere

die na de

keren geselecteerd voor inter-

nat iona

Ie

tentoon steil in gen.

in

banden, schalen en halssie-

de kunst van het weven be-

zijn

van zo-

wel de jury

vijf

mende zondag

in

ik

meer om het publiek te vermaken dan om de boodschap

De Heemsteedse Teisterband bestaat

daan

aan deel te nemen.

duidelijk over te brengen. Eén

liggen. Vanuit vele kleine

academie waar

zonder voldoende voor-

lichting

ging er deze dagen blijkbaar

segmenten van papier- en

uit

niet klagen. "Het

hij

waseen geweldigevenement
om mee te maken, maar niet

van de

textielstructuren wordt naar

stenares

Toch wil

concours meer

en stand-up comedians. Het

r

*

dit

weg hadden

en sieraden een bijzondere uitstraling.

£Üiï

afloop.

hem een

verrassin g dat de deelne-

mers aan

de galeIn

rie

Criers'

hun boodschap nu verkondigen,

Voor de zomerexpositie heeft galeriehoudster Gloria Kou-

reclarne-

deelnemer aan een con-

cours

U kunt autorijschool Paul
van der Oord bereiken via

de Engelse koningen zouden

Objecten

waren complete

boodschappen",zegt Koper na

ik

maar 14%. Economisch dus

Verder

win-

drie

kelmedewerkers die tijdens

in

bijtelling,

een zeer aantrekkelijke auto.

heeft

gekozen voor de

paspoppen of met

de roepeen showtje opvoerde,

motor
van de

jaarbasis, en

een behoorlijk

aantal leerlingen.
duidelijk

niet voor mogelijk

is

auto met een diesel-

vijfzits

we-

"DatscheeltalgauwCgooop

onlangs gestart

is

en heeft nu

moester

houdt het

"Je

de Polo Bluemotion de enige

genbelasting voorte betalen.

en geen

dag was helemaal

laatste

een groot winkelcentrum

de winkeliers.

vanaf € 16.290 inclusief

al

BTW

cessoires! Als derde

een grote autorijschool

in

omgeroepen worden voor

is

overigens ook voor alle ac-

er

Zaandam hadden en het vak
dus met de paplepel kreeg

dan ook

is

het toppunt. Toen

de

opvallend;

de nieuwe Polo Bluemotion

vijf

de bestetwaalf geëindigd.

bij

een actieradius van ruirm^oo

zéér gunstige

dit

een normale opdracht.

Geen van de

uit-

g/km en

stoot van slechts 87

was

resultaat

de Polo Bluemotion op door

Auto Shïjder

Van der Oord, wiens ouders

24 juni 2010

25

Nieuwe ervaring voor

'groene' Polo

is

het

uitsluitend van papier ge-

maakt. Het heeft haar gehol-

juni
is

t/m

25

juli.

is

van 27

De galerie

bespeelden 15 jaar

geleden nog geen enkel muziekinstrument. Ma ar door de

17.00 uur geopend. Galerie

Kunst

dit orkest

is

zondag van 14.00 tot

rolstoel toegankelijk en

iedere

Een groot aantal heren van

&

Koffie, Zeestraat 37,

tel.5714816-

motivatie van dirigent Bert

Steinmann
ooit

met

5

is

uit genree d tot

een swingend

bij

'vutter'

der land van Europa

Slipschool.

dit

i

1

of

'Teistert'.

meer Heerr

Vorm

(63)

Van LentOpelin Nieuw

Noord heeft gewerkt en nu

orkest dat ieder jaar een an-

1

v.d.

middelbare school

Zandvoort onder andere 25

jaar

De tentoonstelling

Bosman-

is

bij

Slotema kers Anti

Het jubileumconcert

in

de

het orkest, dat

steedse orkest spelen ook

muziektent op het Raadhuis-

begonnen,

een paar prominente Zand-

plein begint

heren

is

om

13.30 uur.

J>

.

VAN AACKEN

I

NU OOK:
&

ZANDKORRELS

tig

Administratie en
belastingaangiften

levering en plaatsing alle glassoorten.

vernieuwen kozijnen

Administratiekantoor!

I'Wiium

GLASZETTERSBEDRIJF
schilderwerk.

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54 2^4259
Vooral uw behang-,

Witte Veld 56, 2041

T 023 573 92 72

M 06 45 30 45

GB te Zandvoort.

tot nagelstyliste

wit-en schilders-

E kittywillemse@pl3net.nl

31

worden??
De opleiding

Nagelstyliste

Arnold Nijkamp

m

vrijblijvende offerte!

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

Behang- en schildersbedrijf

voor particulieren en ondernemers kleinbedrijf

met de

begint

gratis

introductie avond

A.B.Nails

bij

Haarlem.

in

werkzaamheden

Schrijf je in via

www.arnoldnijkamp.nl

www.abnails.nl
of bel 023-5245005.

Autobedrijf Trade Ard.

MOTORRIJSCHOOL GOEDE

BOVAG

Lid

Max

Meel}

<P. „mi

en NAP.

iiuvj3.11

I

Tal.

5/

dediabetische

en reumatische

voet-en nagelcorrectie.

Beautysalon

MYRNA

Van Speijkstraat

2041KL Zandvoort.

17") sö

Tel.

2/101,

06-52461796

/

023-5715921.
üilcerd

^straat

22,

Zandvoort.

Behandeling volgens

Diabetische en

afspraak, ook's avonds.

reumatische voet

f
-

Gespecialiseerd
in

I

.

Groot assortiment
zomerplanten

Pedicure Beata Visser

Planckstraat 44,

/ 06-53498304
www.tra d e-a rd n

5730519

tel.

Tel.

5720108 of 06-48318230

worden vergoed door
zorgverzekeringen.

MCTCRRIMWIJÏ HALEN?

Auto kopen of verkopen?
Een dure reparatie,

•

•

Zandvoort opstappen.
Profiteer van de voorjaarsaanbieding.
Spoedopleidingen

Te huur: biertap

onderhoudsbeurt, APK of

• In

Bewegen

schade?Het kan

in

Zandvoort

www.sportinzandvoort.nl

r

023 5714420

>r

www.goede-rijschool.nl

altijd

goedkoper!!
Bel

06-55383624 of

kijk

op

JoAnn

Met ZandvoortPas

Goed gedaan Joü
Paap medische

Dikke kus van Moes,

hulpmiddelen.

Poes, Steph, Job, Juulen Lot

k

Hoera!

vis

korting op een zandkorrel

Kabel-internet/adsl

uw advertentie

Rep-it, totaal service

voor computergebruikers.

niet voldoet

5

(excLBTW)

023-5719666 of 06-44696001.

6

/vlet

7

aan de

8

In

9

gesloten envelop (met gepast contant geld)

1)

De

2)

BrunaBalkenende,GroteKrochtl8

redactie van de krant, Kleine Krocht

fgevenblj:

SW E»; queeste

enen

2

"«
van welke saiü dan 0-

;.

onisiaan door verkeerde of on Ulr tin oud

van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.

Q.

op

je.

en Roy

zegt:

ben het begin en het

Ik

einde.
is,die

Ik

ben het die

was en

die komt,

de Almachtige.

De

Bijbel:

Openbaring

1:7

Ook avonden/weekend.

4

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon

alle

(draadloos) netwerk.

3

e 5 oo,-

Zakelijke zandkorrel €12,50
Met ZandvoortPas €10,Indlen

bij

Advies en aanleg
2

geslaagd!

Dikke kus,

mama, papa

55 (Pluspunt)

PC-PROBLEMEN.

1

€5,-

Geen personeels- of zaken advertenties

is

We zijn trots

maandag

9.00-12.30 Flemingsstraat

installateur helpt

di

Brenda

thuis: 06-51815360.

Inloopspreekuur:

God

onder de volgende voorwaarden:

Geen onroerend goed of auto's
Geen goederen met een waarde boven

geslaagd!

is

ADL-HULPMIDDELEN
Vergoeding mogel;

bij u

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst

I

Yes,

PCB. Bel vooreen afspraak

Met ZandvoortPas

bier

Reserveren: tel. 5738777

www.aufoverkoper.nu

L.

Sportrfrnd Zandvonrt

ZANDKORREL s INVUL B ON
Particuliere zandkorrel €7,50

merker

Alle

www.goed koopd ra n k.n

Patrickvan Kessel

Te

...

elke letter

ofspatie

in

een apart Vakje plaatsen

garantie en KvK.

Na ziekenhuisbezoek
gaat het met de pink

De

rest is/blijft

een vraagteken.

beter.

nummer

Zandvoortse Courant

24 juni 2010
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Prachtig pianorecital in Protestantse kerk

Museum opent

Museum

Zandvoorts

Eva's huis in het
Het Zand voorts

deze zomer van 30 juni tot

en met 8 augustus de deuren met een tentoonstelling van

beeldend kunstenares Guajassy Bruijns Galllindo. Geïnspi-

ïntroduceerd,

met

als

gevolg

een collectieve expositie

Het was weer klassiek van de bovenste plank afgelopen

toehoorders,

zondag

anist zelf zag

de Protestantse kerk. Talrijke muziekliefhebbers

in

genoten van het

op de Schimmelvleugel door de

recital

veelzijdige pianist

Herman Rouw, die eveneens als dirigent

ontstaan

sinds de kunstenares

is

ook haar Nederlandse

de grens tussen authenticiteit en uniformiteit.

De Bijbelse

We

Eva.

grenzen opzoekt met

de nacht ontstaat, een zeer

alle

ge-

romantische

Zij leeft in

volgde de

een wereld die graag

eigen vrienden

Gra n de valse

met wie we

we

zelf

1977

in

Recife (Brazilië) ge-

boren. Tot haari3ejaarheeft

graag

kl.t.

besloten

in

gue

K 149, even als de sonate

met menuet en

gi-

(een soort dans).

dens de Kinderboekenweek

Doosjes met raampjes waar

kend geworden doorzijn grote

terecht zeer onder de indruk

kinderboek

ze telkens naar kan kijken.

aantal sonates, was oorspron-

van de sonate

De tijd soms even stilzetten.
De wereld een onmogelijk
nieuw decor geven. Eentje

klavecimbel.

Brazilië het

Mind ha

Idade' uit-

bare schoolperiode werd ze
tot

de kunstacademie toege-

laten

om

haar grootste

liefde

kelijk

'krachtig'

(1841),

werk, dat veel

een

bijval

kreeg.

Het publiek was volkomen

'Livro Para

in a. kl.t.

gewaar-

K 107 van de Italiaan

DomenicoScarlatti, vooral be-

in

opus 44

in fis kl.t.

Het openingsstuk de Sonate
a

in F gr.t.

doosjes willen stoppen.

in

nte

Herman Rouw speelde

deerde optreden de Polonaise

nares Guajassy zou de we-

gegeven. Pas na de middel-

geschreven

bril la

en nog twee wal-

tot slot van dit zeer

reld, inclusief zichzelf,

in

sen.

2.

een wereld die ons kadert
creëren. Beeldend kunste-

dochter van

opus34nr.

ons identificeren, kortom
en vormt en die

Marianne Bruijns (schilderes) en Cyl Ga llindo (schrijver
en journalist) werd Guajassy

situatie. Hierna

in 1831

bekende, zeer sprankelende

Daar waar we

een thuis hebben en onze

Als jongste

com-

posities, die voortvloeien uit

de verstilde sfeer die tijdens

ons allemaal. Soms onverge-

haarvader,tij-

drie noctur-

nes. Dit zijn muzikale

Dappere, menselijke Eva die

titels uitdeelt.

samen met

met

te beginnen

de appel gegeten

heeft. Icoon voor de zonde.

felijk in

ze,

uitslui-

Chopin ten gehore gebracht,

ken-

nen haar allemaal. Degene

volgen van dien.

door Nel Kerkman

pi-

zichtbaar

Poolse componist Frédéric

Eva's Huis

die van

men

Na de pauze werden

tend werken van de virtuoze

actiefis.

reerd door haar Braziliaanse achtergrond en de frictie die

wortels heeft leren kennen, verwondert Guajassy zich over

maar ook de

genieten!

in

New York.

gecomponeerd voor
De uitvoering op

opus

Jubileum

Op

22 augustus vindt

in

het

13

kader van het 10-jarig bestaan

'Pathétique' van Ludwig van

van Classic Concerts een spe-

Beethoven. Dit werk werd

ciaal

in c.kl.t.

in

concert plaats

met een

Emmy

Rouw

1798 geschreven en door de

optreden van violiste

in al zijn

zeer sprankelend vertolkt.

componist opgedragen aan

Verhey en haar ensemble

schoonheid en complexiteit.

Van geheel andere sfeer was

zijn

die

zij

kan bevatte

de vleugel werd door

vriend, prins Karl van

Camarata Antonia Lucio met

met veel plezier gegewoond. Begin

te vervullen: het schilderen.

is

medewerking van organist

leefd en

Van 1997 tot en met 2002

U

harte wel-

van Johann Sebastian Bach,

dit het eerste, uit drie

delen

Aat Bergwerf Gezien de ver-

jaren negentig verhuisde ze

volgde ze de lerarenoplei-

kom om de tentoonstel-

eveneens voor klavecimbel

bestaande, stuk dat eeuwen-

wachte grote belangstelling

naar Nederland, waar ze nog

dingaan de Hogeschool Voor

ling

van de Braziliaanse/

en onderdeel van de totaal

lange populariteit heeft geno-

worden deze

steeds woont.

De Kunsten Utrecht. Tijdens

Nederlandse Guajassy te

zes elegante suites, die

ge-

ten en niet zelden wordt ge-

strekt (wel gratis). Intekenen

zijn tijd

zegd dat met deze sonate de

kan

romantische periode pas goed

concert,

ze daar

haar studie deed ze

Doordat Guajassy

in

een

kunstzinnige omgeving opgroeide, kreeg ze
finiteit

al

snel af-

met het tekenen en
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hun kraam
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Plaatjesalbums van bijvoor-

Flipje,

in

alle

niet alleen de

bij

nu ook

De kunst- en boekenmarkt

kunnen wezen' kwamen

van komende zondag duurt

ding werd herken da

van 11.00 tot 17.00 uur en
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Jan Slager voelt zich thuis
Het smoesje

Toonen

om

op donderdag 29

het raadhuis

in

werk, ging er

bij

Jan Slager niet

bij

daarom maar

wethouder Gert

april

te praten over het vrijwilligers-

Voor

in.

alle

zekerheid stak

zich

hij

dan ook niet toen burgemeester Niek Meijer

in zijn

ochtend namens de Koningin een

mee trad ook

hij als lid

toe

was

beste pak. En echt verrast

hij

in

lintje

hem

hun konvooi

een

in

welijk misliep

naatscherf

in

waaraan

linkerarm,

in zijn

een

hij

lichte

handi-

nog meer

mis,

opspeldde. Daar-

weken lang waren hij en zijn
moeder elkaar kwijt, omdat

een reorganisatie

mooi dat het

bekend was

kenhuis

hij

welk

in

zie-

was opgenomen.

in

hu-

haar

hij

want

kreeg

is

in zijn

nam

ging trouwens

huis. Er

cap heeft overgehouden. Drie

Maar het

moeder

bleef veel voor zijn

zorgen en toen het

en kreeg kleine Jan een gra-

die

de Orde van Oranje Nassau.

niet.

liep

hinderlaag van extremisten

niet

"Voor mij hoeft het allemaal

het vrijwilligerswerk

in

kamp

1985

in

ontslag tijdens

hij zijn

bij

AEG en

ook economisch

die toen

kwam

moeilijke tijd

meer aan de

hij

niet

Het wordt de Zandvoorters, die op een of andere manier

slag.

ook op die manier wordt gewaardeerd",

vrijwilligerswerk

medische hulpmiddelen nodig hebben, nu wel een stuk

aldus Jan Slager, die eind augustus na 25 jaar afzwaait als

Eind

chauffeur van de Belbus.

zij

repatrieerden

1945

met de

Oranje naar

ss

Nederland, waar Jan

in

een

winters Umuiden voor het

sneeuw zag en

eerst

voelde.

Berooid begon voor hen een

Wandelend met
in

zijn

kwam

de duinen

hond

hij

afvroeg of dat niet

iets

voor

Jan was: Chauffeur op de net
zes

weken eerder opgezette

geen nieuw voertuig. "Mijn

Italië,

bij

een familielid

Maastricht, waar

hij

zijn latere

eerste ervaring

schuifdeur

los

was dat de

schoot en op

komen

thuis

het

in

vrijwilli-

gerswerk en Pluspunt hoeft

hem dan ook nog
missen.

Hij

lang niette

wordt namelijk

al

ingewerktalsassistentvan de

hetgebouwom

beheerdervan

Indië.Zijn vader,

bij

kwam
in

is

een

moeilijk begrip

Jan Slager.

Hij

ma's

geweest voor

in

bij
ik

hem

mij

kamp

in

hij

fabrikant van tv's en witgoed.

moeder

Zijn

reisde

met hem

mee, maar huisvesting was

zij

was".

een baan

medewerAmsterdam,

altijd moeilijk.

ik

in

niet

Die von-

middels onderhuur

Op een nog

in

Trétès,

een

en inmiddels

is hij

aan

het

zijn

1

juli

hij

hem

het stuur

letterlijk

eveneens

zij

met veel

maar

tijdelijk

F.

Kennedyin

Want

werd vermoord.

van harte

richt zich

op ander vrijwilligerswerk.
er

is

Jan kreeg pas een eigen thuis
hij

trouwde en een
kreeg.

fiat

Maar

hij

leving. En

want zo
len in

goed voor

jezelf,

je je thuis voe-

Zandvoort.

Daarnaast beschikt Linda over

is

een enorme keuze aan

tors,

om

rolstoel!

Tevens biedt

natuurlijk

u

Linda terecht voor alle

bij

land.

ging naar het

Zo ontstond een heel

Dit langs

en

ei-

de kust van Noord-

Zuid-Holland

voorko-

veel gevallen

Handig

zijn

eveneens de

Lindi

komt graag

vend

zonder verplichting,

geluidgevende horloges of

voor een advies

de sprekende wekkers. Zelfs

Sinds kort heeft

bij

het parkeerwachters-

huisje van parkeerterrein
Zuid.

Aan melden vooraf is

nodig.

Meer

De
niet

informatie: www.

ivn.nl/zuidkennemerland

kunnen de

ook overgaan tot de

verhuurvan materialen.

paratuur, taststokken, brailleren, grootletterproducten,

enz.

uur

tot

heel

geleverd. Te zijner tijd

wil Paap

uur durende

gratis, 1,5

is

hulpmiddelen binnen en week

denken aan: uurwerken,

nat uurexcursie start om 20.00

Deze

zij

worden

oorsilene, aardkastanje en

gen stukje cultuurlandschap.

bouwen

benodigdheden rond slecht-

wondklaver.

dierlijke afval

In

te

worden opgemeten.

zienden-producten. Hierbij

om

ke ei

waaronder een hele han-

dige die

kunt

valtte

ij

rol la-

veel braces aan, die door haar

arts,

telefonie, loepen, voor leesap-

mense

be-

antislip

verwijzing door de

met planten

voedsel ging. Akkertjes

wasbare

ver band pantoffels en

zekeraar worden vergoed na

heeft een heel eigen vegetatie,

ei'iden en alle

man

sen, die altijd door de zorgver-

mende 'Zeedorpenlandschap'

gespit voor bemestingsdoel-

Denk aan bad- en

huis.

Pul

groepen op de markt. Naast de

inwoners van Zandvoort ook

werden aangelegd, plaggen

in

loophulpmiddelen zoals

Naast de visvangst waren de

hier rijk ontwikkeld.

hulpmiddelen voor veiligheid

hulpmiddelen voor vele doel-

eeuwenlang aangewezen
op het duingebied waar het

met de eeuwenoude Zandvoortse zeedorpencultuur. De

bare kussens en matrassen.

daccessoires, wandbeugels,

zijn."

therapeutische elastische kou-

hondskruid,

boogbeschermingen opblaas-

een zeer ruim assortiment

zijn

als

verkrijgen, zoals hiel- en elle-

grijpers,
Er

producten te

bij-

of langdurig lichame-

beperkt

zijn veel

om mensen

vind het

wel wat te

altijd

blijf

lijk

"Ik

verbonden

merland een excursie door de Zuidduinen. Deze duinen

is

ik

ondersteuning te bieden, die

toen

karakteristieke zeedorpenvegetatie

de bekende firma Mathot

Haarlem heb

reserve beschikbaar blijven,

toegewezen

is

bij

in

veel geleerd", zegt

hun nieuwe onderko-

men: 22 november 1963, toen

het voorko-

voor

zonder plezierig

president John

is

men van doorligwonden (deOok hier-

(TEK) en tijdens mijn stage

overtuiging.

zij

Heel belangrijk

cubituspreventie).

het. Veel contact

overnemen. Gouden Helper

ken

aldus Linda.

peutische elastische kousen

met mensen. Maar na een
kwart eeuw mogen anderen
van

aanmeten van thera-

Jan Slager zal nog wel als

alsnog gewond. Tijdens het

organiseert het IVN Zuid -Ken ne-

het

altijd

transport naar een opvang-

het grootste restant van een duingebied dat

een best zware opleiding

worden

Niet alle materialen

dankbaar werk

Heerlijk en

Excursie Zeedorpenlandschap Zuidduinen
Op donderdagavond

deThuiszorg. "Intussen heb

ik

in

vindt

is zij

in

van anderhalf jaar gevolgd

zevende bus toe.

doen. Goed voor de samenhij

jaar

verstandelijk gehandi-

gedenkwaardige dag betrok-

Zandvoort.

Dallas

Na de bevrijding raakte

van kwaliteit.

goed, maareris veel mogelijk",

vond

AEG

bij

nog

herinnerwas dat

en natuurlijk

is

werkzaam geweest

te gaan meedraaien

niet katholiek was.

hij

administratief

ker

den

achter."Het enige

en

is

dat er sprake

door de zorgverzekeraar ver-

moeder

zijn

dat geen trau-

alles duidelijk

overzichtelijk

in

met

gesneuveld. Zelf

met

op gelet dat

de medische sedor. Ze

heeft acht jaar lang gewerkt

ring

capten en de afgelopen tien

lang een

werd op 27 april

1942 geboren

al

liet

het gezondste jongetje van

te staan.

tijd

hij

een Jappenkamp terecht.

Gelukkig

het

Thuis

dienst van

de Marineluchtvaartdienst,

was toen

met hand-en spandiensten de wat
organisatie

in

Linda heeft een ruime erva-

Maar dat weer hield hem

ploegje van drie chauffeurs

Jan Slager (68) voelt zich vol-

ja-

de koop van

bij

aan hetwerk kon komen, om-

Uiteindelijk

toenmalige Nederlandsch-

deze aan te schaffen. Sinds

de potentiële klanten adviseren

straat lag", herinnert Jan zich.

als

het

in

bij

een keur aan benodigde hulpmiddelen, die kunnen zorgen
voor de continuïteit en kwaliteit van leven.

jeugd doorbracht, maar niet

dat

dorpje boven Soera baja

om

nuari van dit jaar heeft Linda Paap zich toegelegd op het
thuis

was toen nog

Belbus. Dat

een paar jaar
in

makkelijker gemaakt

een

vriendtegen, diezich hardop

zwervend bestaan. Eindhoven,

een groot deel van

door Torn Hendriks

24 juni 2010
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speelkaarten, agenda's en het

nop groter for-

ma; dag

in

bij

zij

vrijblij-

u thuis,

ook iedere

Pluspunt aan de

Fier

ngstraat van 9.00 tot

maat verkrijgbaar, als mede de

12.30

uureen inloopspreekuur.

afstandsbediening met gro-

Linda Paap, tel. o 6-5181 5360, e-

sera bblespel

zij

tere toetsen.

"Ik

heb

er

goed

maii

nfo@l-paap.nl.
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Nanny McPhee
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schijnt

Filmprogramma
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HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

Zonnewende

2

luidt

prima zomerweer

vervolgverhaal ver-

dit

in

Nanny McPhee aan

de deur van een gekwelde,

Afgelopen maandagmiddag even voor de klok van half

jonge moeder. Deze vrouw,

twee begon

officieel

trekt zich de

komende weken dus weer terug

de

Isabel Green, probeert

familieboerderij

draai-

houden

terwijl

ende

te

haar

man

gaan de nachten lengen, maar dramatisch

ken tussen de luidruch-

De komende weken is dat
trouwens nog nauwelijks
merkbaar en vooral de zo-

tige plattelandskinderen

meravonden

van

uitgebro-

is

mevrouw Green en

hun verwende neefjes

dat niet.

is

tot

de ontdekking dat de
oorlog ook

boven

tot

de evenaar. Vanaf nu worden de dagen weer korter en

oorlog voert.

Nanny McPhee komt

de astronomische zomer. De zon

licht blijven.

uit

de

gebeuren

er

zullen

Pas

in

Het strandweer (ook

het

zal meestal goed
hoewel er vooral vrijdag meer wolken kunnen
zijn,

augustus

wordt het werkelijk

in

weekend)

nog lang

zicht-

zijn.

Uitloop naar 25-30 gra-

den

zit

ervooralsnog niet

in

wel hele bijzondere dingen: van

baar dat het eerder donker

want de warme (zuidoos-

een vliegende motorfiets, een biggetje dat

in bomen klimt
komend standbeeld en baby
olifantje dat op de vreemdste plekken opduikt aan toe. Met
behulpvan haar magische krachten weet Nanny McPhee de

wordt. Het weer wordt er na

telijke

tot een plotseling tot leven

de zonnewende alleen maar

Tot en

stad. Plotseling

kinderen

vijf

nieuwe lessen te

beter op.

blijft

in

was het

Bijzonder koud

leren.

aanvoer ontbreekt.

met het weekeinde
het prima zomerweer

onze contreien en een
van de nieuwe

flink deel

af-

week ook nog

gelopen zaterdag en zon-

wel.

dag (kacheltemperaturen).

hoogzomer-

Zo was het aan het begin

Een

van zondagmiddag soms

se periode

maar

een deel

zet.

Daarvoor moet er

van de randstad en dat iste

een

krachtige blokkade

met een zachte
winterdag in december
of januari. Gedurende de

van

hoge druk

11

graden

in

vergelijken

leine IJstijd -een

echte

niet aan

lijkt

Scandinavië

zijn

boven
(oosten-

wind!) en die ontbreekt

paareeu-

vooralsnog.

was dit het geiddelde weer tijdens een
erug-

De

ekeurige zomer. Het
oorbije weekeinde

was

uwens het koudste

sinds

ten

allerlaatste weerkaar-

van

aan

juli

is

liseerd

dan schakelen

ken

Met wat geluk

we aan

in

gaan worden

normaal Hollands zomer-

het einde van de

weer. Het zeewater voor de

of 22-23

i

Zandvoortse kust warmt

n

Zandvoort en Bentveld. Op

verder

de boulevard

menteel

frisser

is

het steeds

open bedraagt mo15

graden.

door de voortdu-

rende aanlandige wind.

RTV N-H
RAI)I() + TV

NÜORrj-HOLLAND

Temp e ra tui

Max
RTV-NH

is

is

bovendien de officiële rampenzender van de

provincie. Frequentie:
(kabel). Zie

CL

r

20

19

de publieke regionale omroep voor de

provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland

FM

87.9 (ether) of

FM

93.3

voor programmering: www.rtvnh.nl

Min

14

13

12

12

85%

80%

90%

90%

Neerslag

15%

10%

10%

15%

Wind

w.

NW.

^B

die

straks,

we over naar

berei-

week een graad

wat

nog

uitkomst inderdaad gerea-

het uitstekend

gaat geleidelijk nog wat
lift.

is

maar mocht

weer en de temperatuur
de

Europese

een diepe depressie

nabij IJsland. Het

ver weg,

Momenteel

het

hoofdmodel geven voor begin

nd junng8o.

3

3

-

Consumeren
De consumptiemaatschappij
is

een samenleving waarin

vrije tijd

Dennis

(37)

en Paola {42) Spolders leefden een

hun leven compleet maken. Maar helaas

baby'tje zou

PaolQ.Cartijn

is

begon te

er toch iets

kriebelen...

Een

waarmee men

schaffen

pronken. Je kan wel stellen

mee om zwanger te raken.

dat de consumptiemaatschappij zich als een olievlek

waar BP nog een

uitbreidt

enaamd

Ze begonnen aan een behandel

Uterine Inseminatie). Dit

(Intra

n

IUI

IVF,

behande-

wat

zij

nog eens

in

de baarmoederholte wordt gebracht. "Het wei

met een intakegesprek, waarna

begint

al vrij

de inseminatie niet heeft gewerkt, begint het
traject

van ongeveer

ons was

je

dit vooral

drie

door. Toch

dus niet

behandeling

is in

en Paola was

in

is

adelUlmethode

geweldig

om

1

en vooral

zij

ding zeker: "Je moet op

je

je

eerlijk zijn

beste lezers, als je net een

als

nieuwetelevisie hebt aangeschaft

lijk

wondertje op de werelc

f

ongeveer6 weekjes

o>

bij Carlijn,

twee

kindjes

maar
in

tweeling werd heb
dit

is

ik

ik

IVF,

is

ready' te zijn

slechts bijzaak,

maar nu

vervelende

oom op

een feestje kunt vertellen
dat Tv kijken voor jou tegen-

voel wel heel sterk

woordig

't

hrillseek ing extra

mijn buik zitten, een heel

apart gevoel." Den nis: 'Toen

nuchter

tegen be-

bent'. Dit

als je die

voor de tweede keer zwanger via

dat er nu

'te

bij

nieuwe beeldbuis komt pas

er zelfs 2 speelkarr

anders dan

om 'WK

genieten alsofjeerzelf

en

het echte hoogtepunt van de

krijgt

van een eeneiige tweeling! Paola: "Het voelt niet

ons adoptie

<

Denk maar eens goed na

kunnen doen,

alles te

een kindje te krijgen, maar

gebracht: Carlijn. En

"Communiceren met elkaar

paalde dingen aankijkt. Zo

z'n

zonder

Pa.

ten, 2,5 jaar geleden

wel waar het schip strandt", zegt

ontzettend belangrijk, daarbij moet

blijven

om

puntje aan kan zuigen.

samen

hier niet

nadeel heeft

heerlijk leven

het zo."

is

Inmiddels hebben

Nederland 15-20%. Voor Dennis

ieder geval

is

we ons

altijd: elk

kinderen en de vrijheid

juist:

het niet lukt dan

Je ziet vanzelf

tijd

zeg

Ik

hadden we een

de baarmoe-

bij

een ontspannen manier beginnen aan een proces.

heb ikdez

konden vinden.

het

in

gewone bevruchting
manier ontwikkelt. De kans op

Dennis. Paola vult aan:

rDent

in

voordeel. Zo

een succesvolle zwangerschap na een gestarte IVF-

vertelt Dennis.

sbleekv-

is

ontstaan, wordt teruggeplaatst

op een natuurlijke

hel'

vitro fertilisatie'

lichaam plaats. Het embryo dat na de bevruchting
is

gehaast op en neer naar he

ervaren als een interessante, leerzame

is 'in

betekent. De vaak ge-

alleen bevruchting van de eicel vindt buiten het

der, waarna het zich net als

maanden opnieuw.Voo

werk door en ga zo maar

tijd

sne

meteen goei
maar wan nee

dit

snel klaar,

vrij

geen mogelijkheid, omdat

hebben ondergaan. De

jaar

in glas'

hoorde term 'reageerbuis baby'

den twee behoorlijk hectische jaren voor ons. He
de eerste inseminatie begint. Als

3

van IVF

letterlijke vertaling

dat 'bevruchting

gaat, ben je eigenlijk

kan

'gewoon' zwanger worden niet voor iedereen

weggelegd. Dennis en Paola maakten een indrukwekkende en zware periode

Dennis Spold

om

goederen of diensten aan te

hun huwelijk op de Dominicaanse Republiek. Tot het moment dat

i

wordt gebruikt

bestaan, genietend van vele reizen naar Indonesië en

vrij

ordinary'
ik

en dan de vraag

is

hoorde dat het een

staan janken. Dit

maar hoe beleef jij

te stellen;
is

niet leuk,

het dan?

hartstikke leuk!"

We hebben

in

Nederland nog

nooit zo veel betaald voor

What's Happening?

een bakkie pleur. Zodra me-

neerClooneymetzijn zwoe-

Donderdag 24 juni:
The Roockie Release Summer Edition 2010 in BLM9. /vlet
performance van DJ Sem Omit en DJ Thommy Tucho
met o.a. deephouse, techhouse en Latin house. Op een
groot scherm kan je tussen de acts door

le

huisvrouwen op hun beurt

buurvrouw

vertellen aan de

krij-

dat koffiedrinken voor hun

Hunkemöller.

tegenwoordig zo speciaal

€

2 drankjes). Tijd: 18.00 tot

7,5,0 in cl.

00.00

uur.

the

Klit,

ssbands.

De

opent meteen spectaculaire optocht, De

stoet start

om

Bigi Sptkri,

12.00 uur vanaf de Stopera en gaat via de plantage buurt naar

het Ooster park. waar aansluitend de nationale herdenking plaats

Monument

van looporkesten en

Slavernij verleden. Tijdens deze

herdenking

zal

zijn politieke

vinden

bij

het Nationaal

prominenten aanwezig

van de Nederlandse Antillen, Aruba, Suriname. Ghana, Zuid-Afrika en de burgemeester van

Amsterdam. Een mooi moment
leven

om

stil

te staan

bij

de afschaffing van de slavernij en het

om

ongeveer 14.30 uur

Naast de popprogrammering op het hoofdpodium kun
muziekstijlen kaseko,

kaw in a en tam bu. Daarnaast

:xpostiete bezichtigen. Het aantal

is

bi

er

los
je

op de vier podia

in

Anderson en D-Rashid Riazlsaakmet een mix van

house, mix muziek,

ook lekker dansen op traditionele

nog een Caribische markt, een debat
n dit gratis festival

wordt geschat op

':.

BigiSpikri

13.00 uur

Herdenking

14.30 uur

Tweede Kamerdebat
Norne
De Antilliaanse topformatie Q-Sign
Rootsrydersft Aswin Jaydee

15.30 uur

16.30 uur

uur

19.00 uur

uur

Club Da jphlneft. Berget Lewls, Ellen ten

Latin,

En zeg nou

Brazilië

-

it

Portugal

Toegang:

€

Zondag

27 juni:

io,-

€

(deur

.1

wat

is

kantoor komt en

op

op vakantie, je

13.00 tot 00.00 uur.

nou

je collega

hem

kan antik

gaan

'flydriveje'

doen

woorden: "Truus en

15,-) Tijd:

is.

er

vraagt waar je naartoe gaat

neat.'
is

zelf:

lekkerder dan dat als je op

Latin

Reggeaton, Samba en de Top

(Geen nood: de voetbalwedstrijd
groot scherm te volgen)

j

dit jaar

een

naarde States om ontspan-

het Oosterpark.

Programma:
12.00 uur

20.15

DJ

o.a. Billy

40. Dresscode:'Dressforthe heat and don't keep

in vrijheid.

Na de plechtigheid barst heffeest

17.45

Vrijdag 25 juni:
Ipanema 5unset opBeachclubRichemet

is

dat koffiedrinken hun enige

hoogtepunt van de dag

Keti Koti Festival

zij

massaal naar de winkel. De

gen een kousenband cadeau van het luxe lingeriemerk
Toegang:

Het

glij-

den huisvrouwtjes spontaan
van hun stoel en rennen

live kijken

naar Nederland-Kameroen. De eerste 150 dames

stem 'whatelse?' zegt

Zin

in

nen te golfen en te dineren
aan de voet van de oceaan."

Trance.Tech-trance, Techno house en Club house?

Kom dan naar5alinasonTourbij Beachclub Vroeger. Een
mega line-up met o.a. MissMelody, Abel Ra mos, Benjam n»
and manymoretocome.
Toegang:

€

15,-

(deur

€

25,-). Tijd:

Ik
j

bedoel, dan hoeft die col-

lega natuurlijk niet

meer

me

= Dj's'5,years Anniversary. Dat moet natuurlijk ge-

vierd worden, en dat gebeurt

ook

bij

te

J

vertellen dat

de goed-

hij

koopste vlucht neemt naar

13.00 tot 00.00 uur.

een ordinair oord waar
'Fa

i

Bloomingdale. Een

tweeweken
gesloten

zit

'all

hij

inclusive'op-

met

zijn

vrouw

\

te gekke avond met een terugblik op vijf succesvolle ja ren
iFame = Dj's.Met o.a.SunneryJames& Ryan Marciano, MC

Damme,

Do, Jenny Lane en Phatt

:

en andere holbewoners die

de hele dag naar RTL 4

Ambush,

Ricky Rivaro en R3Hab.

ken.

Toegang:

€

in

12, 50. Tijd:

16.00 tot 00.00 uur.

MaikalX&TheEvolution Band
j

Het valt niet

maatschappij...

kij-

mee

deze consumptie-

£

^
JSt

Lagarde

Fotografie
Een mededeling voor wandelaars

'Wij

hadden ons vcorgenc

zagen w

;pje

Maar toen we

maan met een hertje
zich

Openings aanbieding

-noelmg

mensen staan.

2 juli

AWD

de

te maker., loen

uit

we

bijna bij de uitgang w

een randje

zij

bij

zich hadden.

de armen van een vnouw bunge-

en joelende kindenen, niet met een hondje

:;~.-'ngd do::- .spelende

haan anmen! Het doodsbange dient je

in

spartelen terwijl de vrouw tnots

lag te

om

heenkeek en het erg leuk vond dat mensen het anme dientje kwamen aaien en en Foto's van namen)

iet het ne-tje onmiodellijk van haan ovengenomen en ben naar de boswachter gebpen. Toen

[k

o on -cv o men og ref e'ndel,j<

Tegen inlevering van deze advertentie, geldig t/m

'n

eenste instantie dachten wij dat

In

nog een;, goed keken, zage- we ee- poe- ''-"ge stelten

stond midder op het wandelpad.

len. Zij

bee-de

'"et

zo

,

—

-..s"ig

r.ee- stil

: mi|- i;l' .:-.:". Ik hield

:

ogehj-r te krijgen.

net

Dat h<te jitenrel j«

al

l'c'-t

had

we daan

"ege-, sprak e- bewoog nieten prohij

zbh.

u t p
;

J

re paniek, wel helemaal

leeqqepoept.

Mini album 10 x 15

cm

(

20

foto's)

aagt je af

v>

:,

(herhaal NIET) aanraken of

e

optillen.

Jat moeder weer terugkomt. Op

van € 12,95

VOOr € 7,50

alleen

de boswochie.-

''inden leggen

hun kalfjes

in

het hoge gnas en

dat de moeden en niets meer mee te maken

zijn

en doodstil

het dood, door honger: dorsten kou,
hulp van

De

zij blijven ligger

het moment dot de geun van het kalf venandent. bijvoorbeeld omdat er

mense n aan hebben gezeten, kan het
dan geduj-en.de een week

verstond 'ebber gelaten want po.sgebonen hentjes mag je niet

.r

r.

ïe.-.igge e.g

in

ie-

het gnas blijven liggen wachten. Voor

omdat de mens

alleen

:: e

j< aocef

_

zich

erm ee bemoeit.

wil

hebben. H_etzal_

niets! Uiteindelijk

'Ons' kalf

is

gaat

met

uiteindelijk

_

ee- de "'"eden het nog.

Bij Lagarde-Fotografie
Zegt het voort

geldt voor de meeste producten

Klaar terwijl u wacht!!

o.a.:

Afdrukken

schuw iedereen. Op

e:

dit

moment kun

je tijder

je

i"g

ïegerk: -

-lolfjes

NIET AANKOMEN! Geef ze daardoon

Mirjam de Leon

Herbestrating _.

tot posterformaat
Hoe

Canvas

lang geleden

het nu dat de Boulevard Barnaant. de Snote Knocht en de Haltestnaat van nieuw

is

werden voorzien?

plaveisel

jaan of

Ansichtkaarten en uitnodigingen

Ik

weet net

tien geleden. Als je nu

nie

-

gaat kijken

kan zelfs ge consto teer-d worden oat de

r

:

-ecies meer.

valt het op

moor r

-; jr,

belev'ng

dot rnet langer dan zo'n

is

dat de bestnating en

alles

behalve strak

bij ligt.

otom. nobele

-.wol

te"

do" 'el

z::r.de hj-ct

Het

een groot

erbest-o~ing

var. z:'n

::

En

nol de

Kalenders
u

Fotoboeken 10x15, 15x20 en 20x30

CD en DVD

met muziek en animatie

re 'e;

::

de Boulevard Bo-nao-t. De khkers op de -ijbanen
;e no- "dt

:

Jeva-d

drama, eeng rote gatenkaas
e busbaan

is

in

koffie staat voor

u

klaar!

-enstraat.

Is d

r,en?Alshetg.
in

wel geasfalteerd

terwijl h et

een van de

ir

an de veel te smalle rijbanen niet.

s

chts twee toegangswegen noo' Zondvoort

ieden geval niet bezuinigd, die

Dezelfde slechte kwaliteit

De

zijn

als

in

het centrum, ge'dt ook

:en kwestie van te

jdget kwestie
Hillegom of

is,

klein

is

is!

Maar

ligt ei

vo:''

de Zeestraat en de onlangs

budget of worden we door de stratenmaker

dan zou

Heemstede.

l'ggen e

ik

als

ik

de verantwoordelijke
/end.

bij

Het

de gemeer
lijkt

wel asfalt ze

Frank A. Paardekooper

Graag

tot ziens bij

Lagarde-Fotografie
Kerkstraat 6 - telefoon 023-5720193

mg
Snel en eenvoudig te regelen

info@lagarde-fotografie.nl

DORSMAN.NL OF 023-5714534

©.

Zandvoortse Courant

^

seniorenpagina

1

Heeft u tips? Mail dan naar senioren@zandvoortsecourant.nl

$

navolging van eerdere samenwerking, werden zo

lingen van groep 8 van de Nicolaasschool betrokken

worden zeer gewaardeerd
werd

er

door

Tilly

Boddaert en Teun Vas-

tenhouw samen met burgemeester Meijer teruggeblikt op
de dag dat ze werden onderscheiden. Het werd een plezierige

komend

het

treft,

zo'n lange

Als

weer

mag worden.

lijst

rondkijkt

hij

jaar

Zandvoort

in

b^ (spcrtiveremg ngen en or-

bijeenkomst

in

het raadhuis, waar beiden leuke herinnerin-

gen ophaalden aan die gedenkwaardige dag.

ganisaties ziet

zeker nog

hij

vele kandidaten die voor een

dergelijke onderscheiding

in

aanmerking zouden kunnen
komen.

gend jaar

Zandvoort weer

in

Daarom een oproep aan de
inwoners

om

KoninklijkeOnderscheiding

om

om

de onderscheiding

uit te reiken

aan de meestal

lintje

in

diverse
is

be-

de Zandvoortse

bij

werd

'overvallen' in

kunnen

dit jaar

er kandi-

daten voorgedragen worden.

Het

wel belangrijk dat de

is

dan

is

blijft,

want

de verrassing des te

groteren wordt teleurstelling

voorkomen
niet

als

de voordracht

kreeg

is

dat

1979 vrijwilliger

gehonoreerd wordt.

op

Voor deze gelegenheid was

werd

de opdracht aan de kinde-

dichtschuiven van het vakje.

om

ren,

sinds

men

mee

overdonderde kandidaat die

gebied. Boddaert:"Fijn

om ge-

Zandvoort, afdeling Kabinet,

deren. Hier

even niet doorhad dat

of

waardeerd te worden en een

zij

werd ge-

mooie bijkomstigheid was het

Postbus 2, 2040 AA Zand voort.
Op de envelop melden dat het

deren hadden leuke

stelijk hadden gemaakt voor
de Zandvoortse samenleburgemeester
Niek Meijer was het steeds
weer een bijzonder genoe-

te stellen en de

ving. Voor

het zonnetje

zet. Zijn

hij

taak was het ook

om

"het feestvarken" weer gerust

zenuwen

hem

Koffie-ln

gezellige

onverwachte fami-

liefeestje na afloop."

tot

bedaren te brengen. Meijer
geeft aan dat, wat

be-

van

5740100.

gegaan

start

voor de douche en nog veel

onlangs

officieel

de wekelijkse Koffie-ln van Steunpunt

OOK

Zandvoort geopend. De gasten werden aan de deur van Plus-

on Sand'van Nieuw Unicum,
was de opzet om te komen
tot contact met anderen zeer

veel de deur uitgaan? Nodig

ze dan eens uit

om

over de

beroemde 'drempel' te helpen.

geslaagd te noemen.

punt verwelkomd door
een

vrijwilligers en, indien nodig,

tafeltje begeleid. Uiteraard

was

naar

er voor iedereen koffie.

Elke

maandag

meer

Ook aan de kinderen zelf
was gedacht. Als bege-

en de koekjes

warm op

De 'koeken bakkers' waren

leiding van

al

niet!

kwamen nog

geheel worden ge-

zijn

bracht,

maar de

liedjes daar-

Deouderen gaven na afloop
bijna

behulpzaam waren
en liefdevol omgingen met

Al

een staande ovatie.

heel

met

al

een heel gezellige

bracht en wie

gewezen naar het goede

stapje

nummer

ging te gaan werken.

•

OOK Samen:

door een gastvrouw of -heer

dagbesteding voor senioren

welkom geheten aan de deur.

op de donderdag

u

uw mantel

naar een leuke

plekaan een

tafel,

kennis kunt

maken met de

waarbij

u

Buurvrouwen kunnen

h er lekker bijkletsen. Voorsen

oren

ishetdeplekomoude

•

Dansmiddag voorsenioren:

elke ie vrijdag van

van 14.00 tot
•

is

op het plankje en

Koene
Wij

weer

dag, die oud en jong

een stukje dichter

om

bij

elkaar

weet een op-

later in

de verzor-

fJcan.ng Service

hebben een nieuwe website!

www.koenecleaning.nl
(made by Sa'üfish Reklame)
Ook nieuw:

Medial Bloedafname trom-

Telescopisch systeem voor bewassing van
glazen, wanden etc.

bosedienst,

die niet zo

de ouderen. Aandachtig
werd er geluisterd naar de

• Diverse spreekuren:

van de Key,

mensen

uur

donderdag om 14.00 uur
OOK ZAN DVOORT de vaste

nieuwe kennissen te maken.
u

16. 00

De Belbus:

elke

bekenden te ontmoeten of
Kent

de maand

opstapplek

Verser kon

de ba nd'Building

in

van werden wel gezongen.

om

opgenoemde nummers,

woensdagavond van
maand

Onder muzikale bege-

tafel.

prijsje

de

d gd.

door bewoners van
Nieuw Unicum en het RIWB.

de winnaars
ook een

elke ie

U betaalt

andere gasten. Ook moeders

koekjes geserveerd, gebak-

zij

uitzoeken van de speciale 'kindertafel'. Leuk

te zien hoe deze jongeren

• Alzheimercafé:

Koffie-ln.

voor 2 kopjes koffie/thee

van peutersworden uitgeno-

ken

biedt

mochten

na.

OOK ZANDVOORT zoal?

i

Deze zorgt voor

vroeg aan de slag gegaan

Wat

kroket en an-

Daarna was het

ijsje

voor de musicalliedjes.

De musical die als afscheid
van de lagere school altijd
wordt opgevoerd, kon niet

uureen

en brengt

heerlijke

activiteiten.

met

broodjes

een
tijd

ochtend van 10.30 tot 12.00

en de verse tra ktatie.U wordt

werden

nog veel

zijn

uitgenodigd. Heerlijke soep,

der beleg en tot slot nog

meer. Voor elke deelnemer

Voortaan iserelke maandag-

€

Daarbij

Pluspunt

Bij

voor

was erwel wat.

leiders van

Onder enorme belangstelling heeft wethouder Gert Toonen

nog

er

tijd

de brunch, waarbij wethouder Gert Toonen ook was

meegenomen, van honing-

is.

uur was het

12. 30

kin-

wijn tot aan lekkere dingen

tel.

geholpen met het

Na de bingo werd

even gezellig gekletst. Rond

prijsjes

Voor

vertrouwelijk'

tariaat

De grote vraag

of er vol-

was uitbundig

gehooraan gegeven, de

meer informatie kunt u bellen met het bestuurssecreGemeente Zandvoort,

'strikt

Oproep kandidaten
is

te ne-

speciaal voor de ou-

inwoners die zich op de één

in

er

een cadeautje voor

De voordracht kan gestuurd
worden naar de gemeente

de prijzentafel

velerlei

zij al

is

of andere manier verdien-

scheidingen uitgereikt aan

afdeling 'De Branding'

sa-

De reden dat Boddaert een
gen

Ook op de gesloten

menleving. Tot half augustus

in

de handelbalkantinevan Z5C.

werden maar

Koninklijke Onder-

bingo-ochtend.

waren enkele leerlingen behulpzaam.

of haar

zijn

voorde Zandvoortse

voordracht geheim

sport. Hij

april

de

een

bij

een bekende die wordt

van

sinds 1985

trokken

liefst 16

samenwerken met de ouderen

aanmerking komen. Het gaat

om

dat

functies als vrijwilliger

Eind

scholieren te laten

voor te dragen die voor een

gewaardeerd

om

kandidaten

gewaardeerd te worden
Teun Vastenhouw ontving
zijn lintje onder andere omhij

een

om

de Duinen. Deze keer was de opzet

zo'n mooie'lintjes regen' komt.

inzet

Fijn

leer-

bij

bingo-ochtend, brunch en optreden met hun musicalliedjes in het Huis in

16 juni

24 juni 2010

25

jongen oud samen
In

Koninklijke Onderscheidingen

Woensdag

nummer

Speciale activiteit brengt

Zandvoort.

W ijkmeester

Politie

en Loket

info@koenecleaning.nl

•

06-14 32 44 44

Heden V^rl^d^n"
Vriendschappelijke voetbalwedstrijd
Van Cor Schilpzand ontvingen wij onderstaande

van het eerste van

elftalfoto uit 1950

Schilpzand schrijft er het

Zandvoortmeeuwen. Op de foto staat een elftal van Zandvoortmeeuwen dat door zowel

volgende

hun eigen bestuur als de KNVB werd geschorst vanwege een

se spelers

illegale wedstrijd.

p Ê Li

-

?

bij:

KNVB schorste
meen november

ik

in

een dwangbuis

de hoogte waren van hetfeit

blad plaatste

van

DWS

en Blauw Wit

(Joop Stoffelen

was aanvoer-

nen.

Toen zich dus de gele-

fa.

is

ondanks tóch hebben gespeeld.

Wij hebben respect voor ons
badgasten elftal, waarvan de

kunnen

de ogen hebben uitgewreven

het, dat

Zó

deze spe leis :k!i

door de be-

laten intimideren

onsen*.

0111

althans de eervan

dorp hoos

i

te

houden. Dat

ïen gelukt op eeu manier,

sympathie afdwong.

aller

Stoffelen, Schubert, Wilders
ele

andere prominenten

uit

de Nederlandse voetbalwereld

iden

zij

tegenover zich.

het

e

ste

Zandvoortnn

",

strijd

Was

omdat het

een gesloten voetbalseizoen

het alleen

s

is.

m elftal
tegen deze
al

maar om een

.11

ing

(

wel gewild, stuk voorstak,

het

hun verboden werd! Zó

mochten

niet,

met onze

nkele

beslissing van de

die graag wil spelen in een

de opbrengst bestem

il

zit zó,

begin van

malen

— thans zonder hun
medewerking — toen heeft het

over zulk kleiu gedoe van het

vreesd.

gestaan die avoud. Gelukkig,

wij hebben voor dit bestuur van

„Comité

handen aangegrepen en het

dat onze badgasten het

van

Zandvoortmeeuwen, dat door

heren van het be-

enthousiasme was algemeen.

Dat men het Zandvoortmeeuw-

de humoristische en sportie-

1

het

tóch

dit

wél geschied) was

Men

11

de heren de Jong en

M aars en

had

dit

logisch.

bestuur hiervoor
lodis

th u

1

dit

mende

we

eeu dergelijk

Zondageu

ko-

in het

seizoen zouden

mogen

aanschouwen eu dat dachten

„Comité Verzetsmonument"

wij niet alleen.

van een belangrijk bedras aan

heeft de heren blijkbaar der-

Het bestuur van Zandvoort-

opbrengst bleef verst okeu. Een

mate vergramd, dat men ge-

meeuwen had óók

be-tuui'. dat

te

willeu organiseren tegen

zegd

heeft:

„We

Men

zullen ze wel

men

bovendien niets

om

het haar jou-

maken deze

wedstrijd te lateu spelen,

een wedstrijd tegeu een

Men

werd georganiseerd,

integendeel

elftal

van velschillende spelers mi
eerste klasse clubs,

waarvan

heeft alle

onthouden.

medewerking

Men

stelde

geen

veld beschikbaar, dat daarop

toen

er

de lucht van kreeg,

heeft gedaan,

dat een dergelijke wedstnu'l

is

de jongens

andeis kun-

uen handelen. Dit bestuur had,

krijgen".

dit

in plaats

en daarmede de sport in een

om

door de burgemeester en de

nen indien

beide wethouders op grond van

haai'

het desbetreffende reglement

ten spelen. Insiders verzeker-

wanneer wij

niet

dat er méér ach-

de heren

ontstaan.

werkte

zoveel mogelijk tegen eu ging

moeten omkleden

zelfszover.dat men overal

wedstrijd reeds lang kunnen

gehoudeu, wanneer

van Zandvoortmeeuwen, (die

zijn

van het bestuur althans),

er zich actief had

zijn

Nu

lokaal gesloten en het buffet,

zodat de elftallen zich hebben

er

in

de direc-

tiekeet van de aannemer, die de

huizen

in

plan

Noord bouwt.

men

voois espmi-

Begrijpt U en begrijpen dehe-

Wij zouden

geplaatst.

nog véél meer

er

voorlopig lateu

we het hierbij.

men iets anders. Nu
men op alle manieren

hield angstvallig het kleed-

ieder-

moest eeu dergelijke

dwangbuis heeft

la-

te zijn

weer blekeu

Waarom, was

een een raadsel, want volgens
insiders

,

den ous, dat een dergelijk ver-

zoek zeker zou zijn toegestaan.

uieuwe moeilijkheden

Wij zoudeu hierover niet

de K.N. V.B.

inzake de verhuur van velden,

werd gevorderd, doch men

stuurd. Steeds

kleiudorpse gedoe.

bij

leden deze wedstrijd te

malen

kluitje in het riet ge-

echter verschillende

maar

opzichten

schorsing, een verzoek kun-

de opbrengst ten goede zou

is

te

in alle

de voet heeft dwars gezet

te

moeten komen aan het comité

met een

geus mogelijk

dreigen met

van haar leden

verzetsmonument. Dit comité

uit-

onzinnig

deed

van het

gaan dreigen met schorsing.

ogen hebben

Want

uiteindelijk de kas

het verzoek, eeu wedstrijd

opzichte van onze badgasten,

zit.

q

de wedstrijd

een eersteklasser op een vrije

weinig begrip voor souplesse,

ter dit alles

mdatn
dut

zou doorgaan, waardoor

weten dat héél goed), met

voor het bieden van service ten

schrijven,

niet

Zondagmiddag, of anders

bestuur ten toon gespreid, zó

zouden weten,

weten

weerhouden deze wedstrijd

uitkomen,

van de

K.N .V.B. Zó

al dit

van handelen een

aantal bezoekers heeft

te ga;

spel alle

we

ziju wijze

te

thans niet officieel (officieus

persoonlijk (en nu

Géén respect kunnen

en wij eeu partijtje voetbal

wensteu, dat

is

op

hebbeu gezien, waarvan wij

en bestuur hiervan thans eens
niet op de hoogte bracht, al-

door de burgemeester

er gekleurd

ve kant hebben opgenomen

Zandvoortmeeuwen

zelfs

ris-

Zan (hoort heeft

deze gelegenheid met beide

dit jaar verschillende

tot de

schorsing hebbeu duiven

keren, althans niet hebben ge-

„Comité Verzetsmonument"

heeft gewend. Dit geschiedde

stuur van

cracks toch blijkbaar een

bestuur van eeu derdeklasser?

zijn

zijn.

dat het

houden

zijn ge-

schorst, in afwachting

omdat

sport, dat

enthousiast voetbal-

iudschappelijke wedstrijd,
11

Moleu,

Keesmau,

Zaudvoortmeeuweu

die zich de

i

V.d.

nog

deren door het bestuur van

gewreven over

het

dit

laars gelapt,

zij:

Kraayenoord,

kunnen spelen? Ze hebben

I Ier,

maar

met hun figuur verlegen
of zoudeu moeten

bij

Want

wijl ze eigenlijk alleen

ze hebbeu tóch gespeeld, met
het gevolg, dat

prachtige oefenwedstrijd te

et

O.

verbod aan hun

weinig sportiviteit heeft

dat o

cracks had opgenomen,

[

zelfs, ter-

Verzetsmonument" zich reeds

achter de K.N.V.B.,

Enkelen van hen hebben

1

kwaad, héél kwaad

een plaatselijk voetbalclub-

ze gewerkt, onze

Zandvoortse jongens, die des-

Hollands voetbaleer ver-

dedigden in vele landen, zich

6-i

Wat hebben

Wij hebben respect voor ouze

zij,

die

bestuur, dat zich verschuilt

bijzonder genoten,

badgasten elftal dat

liet

dit

onze bad-

gasten? Begrijpt U, hoe

waarvan zowel spelers

strijd

het artikel.

in

heeft

de zaak

als kijkers

Hieronder volgt integraal

een hotel

der-

dreiging met schorsing door

met

gemaakt

il-

werden we

wat een „rot" indruk

reu,

editie

op de voorpagina.

deze kennelijke tegenwerking

H. Schuilen buig) ging, na

uaar

in

tificaal

voortmeeuwen, tóch een

voor het verzetsmonument,

ver

later

gehoord

de

in

augustus 1950 een

lustere Cees Kuiper pon-

zijn te-

van het bestuur van Zand-

het spelen kan verbieden.

De wisselbeker

(beschikbaar gesteld door de

Maanden
allen

zij

beroep gegaan.

straf in

5

commentaar van de

at toentertijd ge-

noernd)was.Wij en

genheid voordeed, oudauks

gelijke wedstrijd te

uig publiek.

elf-

werd

(zo

gen de

straf

Het Zandvoorts Nieuws-

totaal niet op

zij

strijd

badgasten. Een vooroorlogse traditie werd daarmede in ere hersteld.

is

stelden dat

(waarin verscheidene prominente spelers) van onze

bestaande uit Zandvoortse voetb alen tliou si asten, de

elftal

sterdammers tgen de

uitgezeten."

al

dat het een'gesloten' seizoen

jaar.

De 'badgasten', met spelers

elftal,

aangebonden tegen een sterk

hadden inmiddels de

AmKNVB

een jaar voorwaardelijk en

der ban het Nederlands

Zaterdagavond heeft een

scholden. Wij Zand voorters

straf,

strafmaat zat

in

het feit dat de

in

van het lopende jaar rnet

een proeftijd van drie

uiteindelijk

werden de straffen kwijtge-

hein

ons tot

Aerdenhout en

doen met een waarschuwing
en een voorwaardelijke

Het verschil

van Ajax,

* De sport

moesten het nota bene

tal),

middellijke ingang geschorst

en ook de

f

"De Zandvoort-

werden door het

meeuwenbestuur met on-

deed

liet

rondbazuinen, dat de wedstrijd

N.B. Wij tekenen bij dit a
tikel aan,
t.a.v.

met ons oorde

dit conflict, te

1

tóch niet zou doorgaan,

omdat

achten, tot wij op de hoogte

Zandvoort geen

op de

zijn

been kon bre

elftal

..

';

van het standpunt van

!

..'."
1

:-,..

IJ.

Gemeente Zandvoort
u 2,
info

Pcstb..s

aa zm--iv-.< >t

::-:

2,

©zandvoort.n:

Gemeentelijke publicatie week 25 -2010

langegeven hoede burgemeester van die bevoegdheid gebruik

De

besluitenlijst

verdere

in

van de collegevergadering van week 24 en de

week 24 door

week 25 vastgesteld. De

het college

genomen

besluitenlijst

is

in te

besluiten zijn

zien

bij

in

de Centrale

en op de website.

Balie

Mandaatverlening politiefunctionarissen

Zandvoort:

Middels besluit van 9 juni 2010 (2010/05/708, Z2009-6714)
heeft de burgemeester van Zandvoort de hieronder

besluiten. Tevens

horen (conform

genoemde

artikel 4:8

wordt mandaat verleend voor het

Awb)

het kader van deze besluiten.

in

Middels besluit met registratienummer 2010/06/534 en zaak-

nummer
1

Z2010-601

om

"

eer

2010 heeft de burgemeester

d.d. 9 juni

VirL";iia:ier:::r:it

e sluit ngst jden vast te ;te 'en

In

deze notitie worden beleidsregels gegeven omtrent de wijze

met

bevoegdheden

zijn

artikel 2.29

Apv de

om

middels een vergunnitigstelse mi

sluitingstijden te reguleren en daarbij voor-

schriften op te stellen. Het voorgestelde ski

bestaat nog steeds uit dezelfde

03.00 en 05.00

uur.

5 tijden:

Aangesloten wordt

:i

n gsti d

en req

De regionaal

de

het bestem-

in

in totaal

9 personen die deze functie

-

De leidinggevenden van basisteam Zandvoort en Duinrand

vanaf de rang van inspecteur en hoger (functienamen

zijn:

operationeel chef, plaatsvervangend teamchef en teamchef).

(IJssalons, crois-

Het op^egse

Enkel

'

1

var-

artikel 2:78 Apv.

sprake
het

aan de eerdere regelgeving (van voor inwerkingtreding Apv

van "bezwaar"

-

is

van grootschalige openbare ordeverstoringen geldt

mandaat

in

telijke

tiebeleid 20og.

(dwang)middelen binnen de kaders van het horecasanc-

kunt u een verzoek
bij

Uitgangspunt

is

dat de huidige situatie zoveel mogelijk wordt

de beleidsstukken nog eens grondig tegen het

licht

gehouden

en waar nodig op elkaar afgestemd. Indiende inwerkingtreding

van dit beleid onverhoopt een negat eve 'icnsequentie voor een

ming

te brengen

bedoeling

om

m

situatie zoveel mogelijk

met de huidige

periode. Het

is

eventueel nieuw beleid eind 2010

met

alle

titie

moet echter enkel voorkomen dat

cve ree ns:e ti-

uitdrukkel
in

jk

de

-

Ingekomen stukken en mededelingen

er

nu scheefgroei ontstaat

juni

2010

concept-bes

2009

16,

vernieuwen van het

sci'o-st

het

om

De vergadering begint

20.00 uur

in

de raadzaal. De entree

De deuren gaan om

19.30 uur

vindt de meest recente agenda op de website. Van de definitieve

Beleid gebiedsontzeggingen vastgesteld

Agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten liggen

Middels besluit van 9 juni 2010 (2010/05/991,72009-6714) heeft

ningstijden ter inzage

de burgemeester van Zandvoort het 'Burgemeestersbeleid ge-

betaling

biedsontzeggingen' (2010/05/962, Z2009-6714, d.d. 9 juni 2010)

20.00 uurtot

zijn

tijdens de vergadering ook

bij

IJ

verstorende handelingen verricht,
orde, het

plaatselijke verordening heeft

die strafbare feiten of
in

open bare orde

het belang van de openbare

voorkomen of beperken van

overlast, het

lijkhe d.

op

in

richt

is

n

uw

is

de verzenddatum van de vergun-

geen vergunning

betreft

gericht. In geval

vve-k ^g van

van spoed kunt

voorlopige voorziening indienen

om

zich te

waar of

in

bevinden

de nabijheid

2003 BR Haarlem. Een

de publicatieda-

bij

u

beroep

Het

neslu

:

vvaartege-'

een verzoek

om

een

de voorzieningenrechter

dergelijk ve zoek dien: veigezeld te
1

f,?.?'-

van een afschrift van het bezwaarschi ft

zijn

tijde-"?

ope-

Centraal telefoonnummer

tevens tegen

106,9) en °P internet via de gemeentelijke

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00,

m andag

vrijdag 8.30-16.00 uur.

Melding of klacht?

met de

Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vu op de

Bel

juni a.s. gaat niet door.

website het digitale formulier

in

óf stuur een brief

aarde

klachtencoördinator.

Ingekomen vergunm'ngenaanvragen
Openingstijden Centrale Balie

Bouw-, stoop- en redameaanvragen
Bentveld:

-Zuidlaan

geeft de aanwijzing jet 'effende het gebied en de periode. Deze

ingekomen

verboden staan bekend onder de naam 'gebied son:zeggingen'.

-

de nota 'Burgemeestersbeleid gebiedsontzeggingen' wordt

dit

-'et

van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621,

website Commissievergadering Projecten en Thema's van 30

waarvan de gedragingen hebben plaatsgehad. De burgemeester

In

FM

is

beroepschrift aan Rechtbank Haarlem, sector

begrse met de

uitgezonden door ZFM (kabel

gezondheid of dezede-

een verbod kan worden opgelegd

het verbod aangewezenplaatsen.

104.5, ether

live

voorkomen

of beperken van aantastingen van hetwoon-ofleefklimaat.de
veiligheid van personen of goederen, de

FM

01.00 uur

de Cen-

exemplaren beschikbaar.

decentrale Balie en

algemeen beschikbaar. De raadvergadering wordt vanaf
uiterlijk

ligt bij

inzien tijdens openingstij-

hebben ingediend tegen het

k.mnen gedurende een termijnvan zes weken

t/m donderdag 8.30 -17.00 uuren
Algemene

van decakkapel.

Bestuursrecht, Postbus 1621,2003 BR Haarlem.

-Sluiting

vindt u aan het Raadhuisplein.

U kunt deze

die zienswijzen

uit

ning. Indien het

tum. U

2009

open. De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen

degene

kozijn

juni 2010

5

datum van bekend-.making

Veiligheidsregio Kennemer-

Jaarverslag en jaarrekening Paswerk

betreffende de sluitingstijden.

vastgesteld. Artikel 2:78

dergelijk

na bekendmaking een gemotiveerd beroepschrift indienen. De

Hamerstuk- Jaarverslag en jaarrekening 2009

-Voorjaarsnota 2010 en Berap 2010-1
-Jaarverslag en jaarrekening

agenda

1

Degenen

den.
1

tussen bestaande horeca en vergelijkbare nieuwe ondernemers

tot gevolg dat aan

BR Haarlem Een

Monumentenvergunningen verleend

trale Balie ter inzage.

agenda

-Vaststellen notulen

samenspraak

relevante factoren tot stand te brengen. Deze beleidsno-

van spoed

gericht. In geval

is

een voorlopige voorziening indienen

De hierboven genoemde verleende vergunning

-Vaststellen

-

om

Beroepschriften

Loting

-

aan het

de voorzieningen rechter van de Rechtbank Haarlem, sector

Bestuursrecht, Postbus 1611 2003

verzonden

-

bestaande ndiv duele horecaondernemer tot gevolg zou heb tien.

dan wordt getracht de

brief

staat

-Opening

gehandhaafd, Eind 2010 worden de Apv en de horecagerelateer-

dit

is

met vermelding

uw

beginsel niet de werking

in

verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het

-Raadhuisplein

De gemeenteraad vergadert dinsdag 2g juni Op de agenda
03.00 uur

bezwaarschrift

Zandvoort:

Raadvergadering

05.00 uur

uw

richt

de rechterbovenhoek van

bezwaarschrift.

niet;

uiterlijke sluitingstijden.

D:

de Cen-

de verzenddatum

Het opleggen van sancties en het toe passen van bestuursrech-

2010 en bestemmingsplan centrum 2009), gelden de volgende

E-

is

Burgemeesteren Wethouders. Postbus 2,2040 AA

van het besluit waartegen het

een gebiedsverbod conform

het geval er grootschalige openbare ordeverstoringen

in

plaatsvinden geldt deze mandaatregeling, wanneer er geen

Gelijk

de publicatiedatum. U

co lege van

mandaat geldt:

Besluiten waarvoor dit
-

ligt bij

inzien tijdens openingstijden.

De datum van bekendmaking

indienen.

Zandvoort. Het bezwaar schorst

en

(bar/dancings).

U kunt deze

weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift
van de vergunning. Indien het geen vergunning betreft

vervullen);

santerieën),B (restaurant si, C (cafetaria. snacKbai'i. D icafes.ba:;)
E

De hierboven genoemde verleende vergunning

Sd-.iiiïhebbenden kunnen gedurende een termijn van zes

politiefunctionarissen:

Officier van Dienst (OvD-p) van regiopolitie Ken-

me

22.00, 00.00, 01.00,

bij

mingplan centrum gebruikte categorieën A

16 juni 2010, 20io-i27Lv.

Bezwaarschriften

trale Balie ter inzage.

Gemandateerde
-

nemerland (het betreft

waarop de burgemeester binnen de normen van de Apv omgaat

-Witte Veld 63, plaatsen overkapping boven fietsenrek, verzon-

den

mandaat verleend voor de hieronder

politiefunctionarissen

genoemde
Regulering sluitingstijden horeca

b^Lïicts

VeTZOnden besluiten
Bouw-, sloop- en reclamevergunningen

Vergadering college

51,

geheel vernieuwen van bestaande paardenstalling,

men

17

6,

gedeeltelijk vergroten van de

juni 2010,2010 -142

Lv

-

16.00

uur

Donderdag:

08.30

-

20.00

uur

Vrijdag:

08.30

-

12.30

uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u

juni 2010, 2010-139F2

15

Bentveldweg

Maandagt/m woensdag: 08.30

woning, nge ko-

maarv aoreen

beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijz ne.d.

SOFTBAL

HEREN

-

Handtekeningenshirt geveild

ZSC-softballers verliezen topper
De

van ZSC hebben de topper tegen Onze Ge-

softballers

Op

zellen z verloren.

wonnen de Haarlem-

Duintjesveld

mers maandagavond ruim met

5-12.

Vrijdagavond hadden

de Zandvoortse heren geen enkele moeite met RCH
guïns 4, dat

met

18-7

Pin-

werd verslagen.

tijdens benefietconcert

een honkslag

losliet

en door

Jeroen van

Wout

in

't

om

werd gesteld

staat

Afgelopen zaterdag vond een benefietconcert van RenéFroger

in

het openluchttheater Caprera

te scoren.

In de 7e inning scoorde OG
weer een punt. In de gelijk-

makende slagbeurt

scoor-

ten bate van de stichting

CF.

in

Bloemendaal

Sigmar Polinet

uit

plaats,

groep 6 van

ningen van

heeft daar

alle

zijn

KNVB-shirt met de handteke-

W K-voetbal Iers geveild.

Nederlandse

shirt en stelde

andere door een honkslag
van Ben de Jong verder ge-

holpen waardoor de eindstand op 5-12 kwam. Tjeerd

was verliezende wermet 3X 3-slag, x 4-wijd

Buijs

kwam

Uiteindelijk heeft het shirt

negen honkslagen waar-

van Sigmar het ongelooflij-

drie voor zijn

begon

slecht.

Na twee

slag-

beurten had

OG

voorsprong.

de 3e inning

In

een 0-3

de achterstand van

liep

de thuisclub op naar

1-8.

gen. De machteloosheid

in

in

't

in

de volgende innings voort,

OG de voorsprong

steeds wist te vergroten.

de 4e inning werd het

In

Vorige

Winst

nam ZSC

Vrijdagavond

thuiswedstrijd tegen
in

de

ie inning

in

RCH

de
al

een 5-0 voor-

Henk Franke kwam door

2-9.

Het Zandvoortse punt

sprong, welke inde 4e inning

een fout op de honken en

werd gescoord door Guus

opliep tot 15-0. Pas toen kon

scoorde na een honkslag

Berkhout die een honkslag

RCH terug komen

't Wout. De
OG-werper was trouwens
heer en meester want tot

produceerde en

de slotinning scoorde ZSC

thuisplaat bereikte.

van Jeroen van

het eerste ZSC-punt had

hij

twee honkslagen

te-

slechts

via

een fout

en een gestolen honk de

nog

tot

Zandvoortse Courant dat
Sigmar en zijn groep een
wedstrijd van de

KNVB had-

den gewonnen en dat

3-11.

Het

Jeroen van t

was opnieuw Berkhout

die

winnende werper.

-

voorgaan op het pad van

kende slagbeurt. Renardel
de Lavalette en Martina Balk

in

blijven

had gewonnen.

sloegen een honkslag.

een 9-5 overwinning. Door

Hij

stelde dat shirt ter beschik-

juni, zijn

de finales van het 40"

zaal-

dit jaar 27 inschrijvingen uit

in

de

hele regio.

de overwinning. Ook de thuiswedstrijd tegen Onze Gezel6 eindigde

elftal

dit resultaat

zijn

klasgenootjes laten het

hier niet

bij

Groep 6

zitten.

van de Duinroosschool gaat

nu knuffelaapjes verkopen
voor de stichting

CF.

Vrijdag finales van

de oude Pellikaanhal, had

len

handtekeningen van de

spelers van het Nederlands

voetbaltoernooi. Het jubileumtoernooi, ooit begonnen

ZSC softbalsters winnen opnieuw
De softbaldames van ZSC

alle

met

shirt

40 e zaalvoetbaltoernooi

Wout was de

dames

onder andere een

ZAALVOETBAL

Morgen, vrijdag 25

SOFTBAL

hij

waardoor de

drie keer

de

6e inning werd het

15-7. In

week meldde de

eindstand op 18-7 kwam.

In

opge-

bracht die allemaal naar de
sticht ingCFgaan.Sigmaren

evenzoveel slagbeurten.

het slagperk zette zich ook

terwijl

ke bed rag va n€ 1.200

Wout er
rekening nam

van Jeroen van
Het duel met Onze Gezellen

veilen.

ï

honkslagen tegen. De

15

Zandvoortse aanval
tot

taai-

KNVB

hoorde stuurde de
bond alsnog een getekend
de stichting
CF voor het originele shirt
tijdens een benefietconcert voor de stichting CF in
Bloemendaal door presentator Mark Klein Essink als
de veilingmeester te laten

Douma. Beiden sloegen een
honkslag en werden onder

en

bate van de stichting CF, die

slijmziekte. Toen de

dat

den Dan ny van Soest en Djim

per

king voor een veiling ten

zich inzet voor patiënten

met de ongeneeslijke
De Duinroos

Omdat

plaatsen.

Bij

het ter perse

gaan van deze editie van
de Zandvoortse Courant
zijn de finalisten nog niet
bekend omdat woensdag
nog halve finales afgewerkt
moesten worden. Een tiental ploegen uit Zandvoort
strijdt nog voor een plek in

Marcella Balken Syivia Koper
blijft

ZSC mede titelkandidaat

in

de 5e klasse.

Laura Koning sloeg als eer-

op dreef, wat geïllustreerd

nam ZSC opnieuw een voorsprong 6-4.
Onze Gezellen probeerde in

ste slagvrouw

werd door het

Onze

de 6e en laatste inning nog

vier in-

terug te komen. Verder dan

direct een

in

de

ie inning

homerun. Maura

Gezellen

in

feit dat

de eerste

Renardel de Lavalette en

nings niet scoorde en slechts

vier honkslagen,

Marcella Balk volgden met

twee honkslagen produceer-

opleverde,

honkslagen, wat een 2-0 voor-

de op het werpen van Wilma

sprong opleverde. Het duurde

van Riemsdijk

tot

de 3e inning voor ZSC op-

niet 6-5.

kwam

ZSC

liet

wat

er

in

lijkmakende slagbeurt geen
gras overgroeien. Terry van

Pas

de 5e inning kreeg de

Riemsdijk, Laura Koning en

Haarlemse slagploeg vat op

Marcella Balk sloegen een

een honkslag. Syivia Koper

de worpen van de ZSC werp-

ondersteunde de honklopers

ster.

meteen

veldfout leverden vier runs

honkslag, waardoor

de score opliep naar

4-0.

op en brachten de spanning terug

in

de wedstrijd,

Het antwoord van ZSC

Overigens bleek zowel de

4-4.

ZSC-alsOG verdediging goed

kwam

direct

in

de gelijkma-

Met behulp van

een honkslag van Martina
Balk

kwam

de eindstand op

9-6. Marcella Balk had

met

een slaggemiddelde van
1.000 (4

uit 4).

kwam tot 3

Martina Balk

uit 4.

de

om
om de
om 20.15

uurendieomdeiedivisie

om

de ge-

(3X 3-slag -o

x4-wijd eni3 honkslagen).

honkslag.

finale, die in

19.30 uur. De finale

run

nieuw kon scoren. Marcella

Zes honkslagen en een

De eerste

ie klasse, begint vrijdag

Hoofdklasse start
1

ze echter

en Martina Balk scoorden na

in

definales.

dat ook deden

21.00 uur. Degrotefina-

leom

deeredivisie zal rond

21.45 uur van start gaan,

waarna de
Na twee voorronden en een

klassen bekend worden. Een

afvalschema, moeten

vrij-

aantal Zandvoortse

dag de kampioenen

vier

maakt kans op

in

teams

die finale-

in

prijsuitreiking

Sportcafé Zandvoort

volgen.

De wedstrijden

gratis toegankelijk.

zal
zijn

nummer

Zandvoortse Courant

24 juni 2010
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AUTOSPORT
Toernooiwinst voor Dennis van Scheppingen

Zandvoort

Italia a

weer terug op Zandvoort

Een Nederlandse ten nistopper van weleer heeft het TC Zandvoort Griekspoor Open 2010 gewonnen. Dennis van Schep-

We hebben

het driejaar zonder moeten stellen, maar zondag

27 juni zijn ze er weer. Tijdens Italia a Zandvoort zullen vele
Italiaanse automobielen

weer te

op het

zien zijn

sieve Italiaanse bolides zullen in actie

kale optredens van onder andere

cordpoging met

komen. Naast muzi-

Do en Rev&Ros, is

er

een

naam

zijn

won

in

heeft staan en zes toernooien

de finale gedecideerd van de

geplaatste TCZ-speler Sander Koning.

wers kregen een mooie

De

circa

won

als

als

eerste

100 toeschou-

het hoofdtoernooi,

in

van groot belang voor

le ranglijst. Van
in

Scheppingen,

eerste instantie niet

het plan had opgevat

Zandvoort
Dick

om

in

actiete komen,

in

Suijk

toch

in

Pas
hij

in

Italiaanse

bewonderen, ze ko-

in

op het

Fiat's

er

en

Romeo's

Alfa

Tevens

lichte

is

mode

Imke van der Aar
Het

koren wordt.

is

Cuinness Book of Records

en

Ter ere van het driejarig be-

er een scala

staan van de nieuwe Fiat 500

Italiaanse keuken,
lifestyle.

den de auto's aan een

pen voordat de top drie uitver-

volop aandacht voor de

(8).

de kwartfinale kreeg

nummer

van de

2

nooi van de

als eer-

Kim van der

won het toernummer twee

van de plaatsingslijst Kim
Kilsdonk, die eveneens in de

eerste ronde niet op hoefde
te draven. Van der Horst

met twee

was

keer 6-4 te sterk

Oostdam

en kon de eerste

prijs,

De finale tegen

nodige punten,

mee naar

6-3,

huis

en de

nemen.

van de bolide. Bovendien wor-

technische keuring onderwor-

Maserati's, Lancia's, Abarth's,

kreeg de orga-

de finale die ze had-

BADMINTON

exterieur en de originaliteit

circuit.

Lamborghini's,

actie

dames

de

nisatie

ste geplaatste

Horst, die de eerste ronde

Sander Kon ing werd met

Ferrari's,

Bij

den gedroomd. De

een bye had,

tegenstand van formaat,

(6-7, 6-3,6-3).

Dames

te schrijven.

plaatsingslijst Roel

men ook

komen

zal

overgehaald

Brandt en LeonVellekoop

van de

Naast

zijn

volgend jaar

nen worden voorde nationa-

om

bolides zijn niet alleen van

nog

aangeven of hij

verdedigen.

Achtereenvolgens
won
hij met gemak van Jeroen

De vaak exclusieve

rige Mijd recht en aar, die

niet kon
titel

werd doorZandvoort-trainer

dichtbij te

6-2 een prooi voor de 35-ja-

Nederlandse spelers omdat
erveel punten gescoord kun-

die

voorgeschoteld.

partij tennis

re-

leidend voorwerp de populaire Fiat 500.

als

lers
is

nooien op

proftennisser,

Zandvoort. Een afwisseling van moderne, klassieke en exclu-

Het toernooi, met 32 spe-

pingen, die een tiental optredens tijdens grand slam toer-

Circuit Park

Imke van der Aar gelukt

om

Nederlands jeugdselectie
teerdwerd voor het nationale

nale toernooi

beloftenteamvan de NBB (onder^ jaar) gaat ze nu dan een

de kalender.

is

een plaats

in

het Neder-

lands jeugdteam onder 15 jaar te bemachtigen. Een grote

wens van het Zandvoortse badmintontalent

in

is

daarmee

leeftijdsklasse

wordt de dag wordt afgeslo-

aanwezig. Voor muzikale on-

ten met een recordpoging.

Komend

dersteuningzorgen onderan-

Om

jaar voor haar

in

hogerspelen

in

het officiële Nederlands team.

van Italiaanse motorfietsen

een vermelding

Duitsland op

in

in

vervulling gegaan.

Zusje

Haar zusje Bregje.dieookmet
haar tweelingbroertje speelt,

het

jaar zal een mooi

gaan worden.

is

bijkans

nog

getalenteerde!'.

Het nog maar 9-jarige talent

Doen Rev&Ros.

Guinness Book of Records te

Ze gaat voor het eerst naar

behalen, wordt er met 500

de middelbare school, ze gaat

Imre Rietveld beker

in

ont-

Behalve de divisies van mo-

oldtimers én 500 nieuwe Fiats

met haar badmintonclub

vangst nemen. Die

is

voor

dere zangeres

derne, klassieke en exclusieve

Italiaanse auto's,

nóg selectievere
Concours

d' E

is

er een

klasse:

kelij

met

lega nee. Dit

als uiterste

is

de

ma-

bouwjaar

1970, die door een jury worden

beoordeeld. De

a uto's

moeten

van uitmuntende kwaliteit

om

Behalve veel auto's, zullen er

Italia

in

op zondag 27 juni.

zijn

a

Zandvoort begint's

ochtends
hele dag

om

09.00

zijn tal

het gebied van

uur.

De

van dingen op

Het

gaan met imke.

is

hard ge-

dit jaar heel
Zij

schitterde

onder

op de

in

gets te zien en te koop uit het

als eerstejaars

Zuid-Europese land. Het pro-

nationale masterstoernooien,

gekeken wordt naar

gramma eindigtom

in

interieur,

20.00

uur.

Duinwijck. De trainers von-

als

kers

13

zowel haar eigen categorie

als in

de categorie hoger, en

heeft daar

menige

prijs in

de

dendat

zij

dit jaar

de meeste progressie

van

alle

jeugdleden

heeft gemaakt. Bregje heeft

Nationale jeugdselectie die

in

op Papendal

geen enkele competitiewed-

toernooien

mode

en gad-

het 'talent van het jaar' van

Academie

Amstelveen en

vrijdag de

spelen,

bovenop de taart dan nu de

ook snelle Italiaanse motoren
te zien

mocht afgelopen

de natio-

(!)

bij

nale Badminton

aanmerkingte komen, waarbij

zijn

voor beoordeling

niorencompetitie
ze gaat trainen

gereden.

de

verzamelnaam voor exclusieve
klassiekers van Italiaanse

500 op het 4,3 kilometer lange
circuit

se-

speelt.

ze ook

traint en diverse

in

het buitenland

Komende zomer gaat
nog trainen

in

het

haar leeftijdsklasse

strijd

verloren en

onder

11

in

dit jaar

de klasse

slechts een.

nu

Zij is

uitgenodigd voor een top

Europese badmintonwalhalla

toernooi onder

delen van de badmintonsport.

Denemarken, en

nieuwe badmintonfamilie

Nadat

staat haar eerste internatio-

wacht gesleept op

zij

in

alle

onder-

januari geselec-

in

augustus

in

11

jaar.

12

Een
is

Zandvoort opgestaan!

ADVERTEERDERS
Administratie kantoor

K.

Willem

e

Algemene uitvaartbegeleiding

Boom
Café

Strandpaviljoen

11

Oomstee

Zandvoort
Circus Zandvoort

Autobedrijf Ka riMo

Club Nautique

Beach Club Tien

ierenarts Dekker

Bertram& Brood
Beter Mobiel

BloemsierkunstJef&HenkBlui

Kroon

Mode

Laga rd e-Fotog rafi e

Laurel& Hardy

AutoStrijder

s

Dobey Zandvoort
Dorsman Assurantiën
G reeven, Makelaardij o.g.

Medina Woninginr chters
Motorrijscliss Co de
OldVienna
PvanKleeff

Sportcafé Zandvoort

Studio 118 Dance
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszetters bed rijf
Van Houten Beheer BV.

VanSchaikOmaco
Makelaars

RicheaanZee

Vrijehuizenmarkt.nl

Seven For

Walk of Fame

Life
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2042 PR Zandvoort

Tel:
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Hogeweg 46B

Zandvoortselaan 12
Vrijstaande karakteristieke 20-er jaren villa

-

*H

met

souterrain,

besloten achtertuin (ZW) met achterom en veranda.

www.CVl.nu

(verjkoop, (verhuur, beheer, taxatie

Van Galenstraat 206

Recent opgeleverd 4-kamer appartement

in

het luxueuze

appartementencomplex "Huis met de Dolfijnen"

inclusief

kamer hoekappartement

Prachtig afgewerkt en sfeervol 4

(verbouwd naar

3 kamers).

ruime garage voor 2 auto's.
Zeer smaakvol appartementen zo

•

Fraaie bouwstijl

•

Voorkamer met

•

Achterkamer met toegang

erker en openslaande deuren naar de voortuin
tot de

veranda

•

Slechts

1

•

Royale

•

3 slaapkamers, 2

•

Privé parkeerterrein

living,

Open keuken met deur naar

3 slaapkamers en zolderverdieping

Op

•

Op

•

Gebruiksoppervlakte

•
•

5 fietsminuten van het strand
1

Gebruiksoppervlakte ca.

Vraagprijs:

€

Hogeweg

1

SOm- perceeloppervlakte 270m ?
,

lift

in

kleinschalig appartementen-

en parkeergarage.

Gebruiksoppervlakte ca. 80

mJ

Een werkelijk prachtig uitzicht vanuit
(v/h 4)

dit

Zeer netjes onderhouden

•

Lichte

woonkamer, open keuken, ruime badkamer

•

Woonkamer van 12x4 meter met gashaard

"

2 slaapkamers

Royaal slaapvertrek

"

Badkamer met douche, bad en wastafel

Kunststof kozijnen en dubbele beglazing

"

Gehele appartement

Op

"

Berging

loopafstand van winkels, restaurants en openbaar vervoer

m

?

(excl.

balkon)

in

85m

;

349.000,-

&

"

5m 2

(ZW)

ligt

op de

v.v.

Woonkamer met toegang

prijs:

€

ca.

tot 2

f

2' en 3° (tevens hoogste)

terras

•

Moderne open keuken

•

3 slaapkamers

•

Badkamer met douchecabine en whirlpool

•

Eigen parkeerplaats

v.v.

inbouwapparatuur

parketvloer

de afgesloten parkeergarage

in

onderbouw

Gebruiksoppervlakte

Vaste

ca. 37.

verdieping.

•

Gebruiksoppervlakte ca.

€

kamers)

als zeezijde. Uiteraard zeezicht!

•

Vraagprijs:

2

aapk-rrK's

Deze 4 kamer maisonnette met royaal zonneterras
van

geeft toegang tot een kamerbreed balkon

aan zowel land-

•

•

s

Van Lennepweg 155

ruime 3-kamer

apparement op de 6 d! etage. De doorgetrokken

woonkamer

•

•

•

betrekken!

lift

Zonnig balkon op het zuidwesten

loopafstand van dorpskern van Zandvoort

Burg. van Fenemaplein 10/11

76/5

royaal zonnig balkon op het zuiden, gelegen aan

de rand van het centrum

complex met

complex met

woonkamer (voorheen

525.000,-

Bijzonder fraai, licht en ruim 2-kamer (v/h 3} appartement

met een

te

vernieuwbouwd

Luxe keuken, luxe badka m ci, 2

aan achterzijde

115

volledig

Sfeervolle

badkamers

ca.

2002

3" verdieping,

semi-open keuken, groot balkon aan achterzijde

•
•

souterrain (2 ruimtes)

In

appartement per verdieping

98

m

Woonoppervlakte

1

199.000,-

JSboj

Vraagprijs:

ca.

1

08

m

2

(excl. terrassen)

€ 329.000,-

^36<£

6 e jaargang
1

JULI

•
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\»ULTUUR
Zandvoorts

Museum

tijdelijk

veranderd

in Eva's

huis

Opnieuw groot feest

'Tropisch weekend'
kende geen zware overlast
Het voorspelde tropisch weekend heeft
last
• Div. soorten oranje

Circuit Park

na zege Oranje

Zandvoort niet voor noemenswaardig over-

gezorgd. Het publiek dat voor Zandvoort koos

de Italiaanse dag op het

gebak

in

kwam

meestentijds

met de

trein en

Zandvoort werd door de dag heen zeer regelmatig

bezocht en weer verlaten.

Stap ook eens binnen voor een

Opnieuw

heeft de zege van het Nederlands elftal voor

grote feestvreugde
in

het centrum

in

Zandvoort gezorgd. Niet alleen

was het

feest,

ook

in

de andere wijken

en op het strand werd uitbundig feest gevierd. Zonder

lekker belegd broodje met één

enige wanklank, voor zover bekend.

van onze heerlijke ambachtelijke
salades en een lekker kopje koffie

:•

Op 10 juli viert
Sea Optiek

•

haaröjarig bestaan
Wij willen

bij

^MMêM

deze

iedereen bedanken voor

de gezelligheid en het

in

ons gestelde vertrouwen

Alleen de

NS kende aan het

einde van de dag wat

Michel en Anita

lichte

nieuwtjes op:
www.zandvoortsecourant.nl

veel te

warm

en had de da-

tum, zo vlak voor het einde

ook daar gedaan en kon

mee te maken

dat er weinig

behoorden die

men

geld onder de

mensen was.

gin van de

laatste

Na 20.00 uurwas het

plein.

inzetten van langeretreinen
redelijk snel

tot het verleden. Aan het be-

De

wandelaars in de winkelstraten en op het Raadhuis-

problemen, maar door het

dag waren erwel

wat opstoppingen, zowel

bij

wijze van spreken

een kogel afschieten zonder

iemand

van de maand, er ook

wel met de

te raken.

via

alles

"Misschien heeft het ook

zei

er is

is

te maken",

een van hen. Zandvoort

Niet alleen

de zege van

tegen een van de grootste

Nederland

zorgde voor

favorieten Brazilië en za-

dag ervoor, toen

terdag de wedstrijd tussen

feest, de

Duitsland met grote

cijfers

van Engeland won, vierden

onze Duitse gasten ook een
'klein' feestje,

vooral op het

mes

Duitsland

Argentinië en

op het programma staat.

Mochten beide landen

overi-

gens doorgaan naarde halve

de aanvoer langs de Zeeweg

Toch waren de organisato-

kan echter toch terugkijken

strand. Het

de Zandvoortselaan,met

ren van de eerste kunst- en

aan twee kanten voor een

niet treffen.

groot aantal Zandvoortse

definale kunnen en dan heb-

de belangstelling. Volgens

op een zeer aangenaam
weekend en misschien ligt
er komend weekend wel
weer zo een weekend in het

een kraamhouder was het

verschiet.

weekend,

als

kortstondig wat
tot grote

dat

files

maar

problemen leidde

niet.

boekenmarkt van

dit jaar

niet echt te spreken over

Voorde Zandvoortse horeca,
en met namedestrandpach-

snijdt dus

horecaondernemers. Dat belooft

wat voor het komende
als Nederland op

vrijdag het

finale,

ben

dan kunnen

'wij'

nog

1974! Het

is

zij

elkaar

Dat zou pas

iets

en

koffiedik kijken.

tegoed

blijft

op moet nemen

ters,was het een uitstekend

weekend. "Ik heb hettoteind

september

ook wel weer eens een

'V-ÏS:

Inburgeren aan de kust?

met

zonneaanbidders zat en

lag.

Overdag was het ook

het

in

gezellig druk. Lekker

volle terrasjes en

Kijk

op pag 22

keer-

tjetijd dat het strand vol

centrum

-.

besteld", grapte

een van hen. Het werd dan

drommen

Gemeente Zandvoort

in

u

it

echter

Laafde beste

WATERSTANDEN

DANKBETUIGINGEN
Voor uw

van medeleven ons betoond tijdens de

blijk

'UZZ

iekte
'ader,

1

UlT\ AAIlTZORt;c:EXTRUMZANX»"0<jRT
r

Willem Gerardusdejoode
-

023

Sinds 1992

uw

Wim -

uitvaartondernemer in Zandvoort.

571 57 07

-

'Club Nautique g)

betuigen wij u onze welgemeende dank.

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort
Uw

2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.

Tollensstraat 67,

aanwezigheid, brieven, bloemen en condoleances

voorons een grote

troost.

www.uzn-nederland.nl
Uit

aller

Hoog

Renate-Brigitte de oode

Uitvaartcentrum Haarlem

Smt Maartensdijk, juli 2010

KW

Parklaan 36, 2011
Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
11haarlem.nl

dijk

Hierbij willer

en medelev en in de v
overlijden va

anken voor
s

mijn m.

i

uw

belangstelling

Daarhetonso .mogelijk
wij dat u lang deze

iede persoonlijk

weg

te

bedanke

rkentelijkheid wilt

Uit

aller

,

"W.H. Paap -Sch

BEACH CLUB

TIEN

ff

Houdt van
BURGERLIJKE STAND
-24JUNI 2010

R

15.36

19.55

08.05

15.45

20.30

ZA

3

04.16

08.45

16.36

21.05

04.55

09.30

17.05

21.44

05.34

10.25

18.04

22.45

06.46

11.36

18.55

07.46

12.24

20.10

08.40

13.40

21.46

4
5

Dl

6

WO

7

DO

8

00.06
01.05

oranje!

Kom voetbal kijken in

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

H
Omdat

ij

k.Nicole

Ilse

Henriette

Milan Jacobus, zoon van:VanderWind,CorneliaWilhelmina

Wint

'4edeTla.nd

Al bert ina

Marina

Ondertrouwd:
Poelman, Michel

en: Beijn

e,

Marjan

Shephard, Mark David en: Willemse, Rebecca Cornelia

lohanna

023-5713200

www.beachclubtien.nl

Huwelijk:

- Persoonlijke aandacht

U en Uw

voor

dierbare

nacht bereikbaar

verzorgde uitvaart

stijlvolle en

COLOFON
donderdag en wordt GRATIS

chijnt iedere

hui -aan-huis bezorgd

Iedere dag geopend
voor ontbijt, lunch en diner
Keuken dagelijks geopend tot 22.00 uur
Ook voor feesten en partijen bent u
bij ons aan het juiste adres.

de Vries, Denis Robin en: Rous, Tineke Gerarda

- Verzorging van overledene
~ Begeleiding voornabestnanden

ii

dan

voor de voetbalkijkers
een rondje van het huis!

Au rely Maria C ijs bert ha, dochter va n:Moonen,YvoJohan nes
Maria en: Schaap,

~ Regelen en uitvoeren van de uivaart

Evert H. Schweitzer
Voor een

Nu ijten.Mike en: Jacobs, LeonardaCat har ina

Mats, zoon van van den Broek, Karel Willem Mien en:

u voor kwaliteit kiest!

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

onze gezellige beachclub.

Geboren:

Krommend

E

07.29

03.34

hopen

i

Kevin, zoon van:

Hoog

T

03.16

2

aam aarden.

naam:

z a „d,„„„,i„ 2010

19 JUNI

Laag

A

1

MA

schoonvader en opa

Gerrit Paap

Hoog

Laag

DO
VR

JULI

ZO

zo moeilijke dagen na het

ze vader,

W

naam:

Kantooradres:

in

heel Zandvoort en Bentveld!

Kleine Krocht

2

2042 JN Zandvoort

023-5732752 info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00-1700
Overige dagen op afspraak.
Tel

uur,

Advertentieacquisitie: Lettyvanden Brand-Kinderdijk
Tel. 06 - 4342 9783
letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager:
Tel.

Gillis

06 -460 460 26

Kok

gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes
06 - 1448 2685 joop@zandvoortsecourant.nl

Tel.

Overleden:
van der Sloot, geb. Kerkman,Cornelia,oud 78 jaar

Haarsma

KERKDIENSTEN

Meijer, geb. Botte rman, Alida,oud

92 ja ar

Vormgeving:
Kleine Krocht

Protestantse gem. Zandvoort
to.oo uur

ds. mr. J.W.

Verwijs

www.kerkzandvoort.nl

IR

2 -

Druk: Dijkman

geb. Roelof s, Elisabeth Antoinetta,oud gijaar

van Breemen, Kim Kirsten,oud 27 ja ar

-

Design Zandvoort

2042 JN Zandvoort
offset

Visseringsweg 40

-

Diemen

Verspreiding: ZVO
Tel.

Verspreiders

www.zvo-verspreiders.nl

06-1139 147S

Uitgever: Zandvoort

RK Parochie

Iets te

(ver)kopen?

St.

Oplage: 9,250 e

Agatha

www.aap-parochies.nl

Plaats een Zandkorrel

Press

B.V.

nplar

10.30 uur PastorC.van Polvliet

RK Parochie Antonius

www.zandvoortsecourant.nl
&

10.30 uur Mevr. M. Holt

Paulus

advertenties entof teksten
:r

uitdrukkelijke

uit

deze uitgave

toestemming van de

uitgevei

I;

Zandvoortse Courant

Zestien jaar voor

•

nummer

doodsteken Zandvoortse
heeft een vervolg gekregen.

De

22-jarige

man

op

die

aan deWeesperzijde

15 juni

2009

in

ders' van

KWF

het

ging

donderdag het strand op
door de hoofdstedelijke rechtbank

is

om

veroordeeld tot een celstraf van zestien jaar. Het Open-

baar Ministerie reageerde teleurgesteld en overweegt

van twee kleine kinderen,
heeft ontwricht. De

twee

om

omdat de verdachte

stressstoornis. Een langdu-

zich niet wilde laten onder-

rige celstraf

plaats

en psychiater. Ook moord en

van mening

pogingen daartoe werden
niet

In

man

is,

met

het Koningin Wil-

Fonds (KW F) en

de

GGD

die

onlangs

Kennemerland,
bij

de Oranje

Nassauschool (ONS)

startte,

zijn

dat hulpver-

eerder

is

veroor-

gan 'Smeer'm', verzonnen
door groep 6 van de ONS,
sta at.

meter naar binnen?

Tweede

Zandvoort

editie Culinair

Deze vraag stelde

Culinair gaat 20, 21 en 22 augus-

tus aanstaande op dezelfde voet voort. Alleen dan onder

de naam Culinair Zandvoort. Vorig jaar organiseerde de familie

Lemmens,

van hun

bedrijf,

Het concept

ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan

de eerste

blijft

editie.

hetzelfde,

twee

kassa's

bij

en

mag

er

de kaart te zetten: de strandpaviljoens Azzurro,

Mango's

zijn

man

is

om

19.30 uur,

begint

19.00 uur. De liturgie

is

de meter niet binnen maar

cafés

Wapen van

Zandvoort,

ik

buiten was. "U denkt toch
niet dat

de

ik

man

de put

zorgelijk,

moeten

in

ga", zei

"daarvoor

maar iemand

ze

de speciale munt

van porselein of aardewerk

Riche aan zee, Hugoos by

dat vond

deel-

serviesgoed en metalen be-

Chris Kuin, Greek Cuisine

was

nemers zullen kleine hapjes
maken die nietteveel mogen
kosten en waarin hun bedrijf

stek. De deelnemers zullen
opnieuw hun beste beentje

(nieuwko-

omschrijven: kort en stevig

mer), de Lachende Zeerover,

van postuur.Maar eigenlijk

rol

zal

ook nu

moeten gebeuren. De

speelden.

goed naar voren komt.

'Steek je licht op' wordt in de

vrijdag 2

is

juli in

voorzetten
in

om

zich culinair

Filoxenia, Piripi

licht,

Wel

zijn er

wat verbeterin-

gen doorgevoerd door de

ristorante Andrea, Laurel

&

Ha rdy, café Alex, café Anders

de kijkertespelen.

organisatie. Zo

komen

er

Devolgende bedrijven
zich

was

landelijk

op

ner

bij

uitstek San der Schat.

Beach Club 10

van teksten, gebed,

sa-

meerstemmig

en

stilte

zingen, geïn-

mengesteld door de werk-

spireerd door de liturgie

groep Taizé, onderdeel van

het Franse klooster

de Zandvoortse Lokale Raad

Na afloop van de
20.00 uur,

is

in

Ze hebben een belofte gedaan,

Coen en Sander van

naar

dejFM

studio als Nederland uit het

niet,

denken

zij. Zij

komen pas weer

Live 3FAA. Ze

WK voetbaltoernooi ligt. En dat is dus nog lang

om

er koffie en thee.

hij

wel

meet

de put. leder

in

hij

keurig de

rekenen pas

12 juli

weer op een gewone Coen en Sander Show vanuit

de studio. En dat zou betekenen dat Nederland de finale wint, dan wel
is

op

11 juli

wa-

moet je toch afdalen in de
catacombe van de watervoorziening. Een paar da-

gen erna ontvangen

in

Taizé.

dienst,

DJ's

te dik voor deze klus.

terstand op en daarvoor

sten zijn een combinatie

om

Ja,

het vriendelijk wil

ik

hij

aan

selen.

DJ's bij

is."

De man

gaf nog een oplossingen
bood spontaan mijn man
om de meterte verwisOfschoon hij volgens
zeggen niet echt handig is,

Last but not least chocolade-

huisWillemsen en koffieken-

evenement ook

3FM

ook!

ik

Ik

zullen

past

Live

als

inzettenomdit culinaire

de Agatha-

van Kerken. De bijeenkom-

verliest,

want

die

PWN

brief van

niet

Afgelopen vrijdagmiddag
stonden de 'Huntelaar' en

weeën

dat de put

aan de eisen voldoet.

De maten

aanstaande.

soxsocm en
opmeting
blijkt de put Soxöscm te
zijn en ja, hij is weliocm te

Socm

CARTOON

vertelde dat

Beach Club 10, de Haven van
Zandvoort (nieuwkomer),
Meijer aan zeeën Beach club
Take Five. De restaurants/

jaar

De aanvang

toen

gebrek aan beheersing een

kerk aan de Grote Krocht.

het inzingen

keek een beetje zor-

gelijk

sturen die slanker

en wat we voor elkaar kunnen en

De dienst

zou komen vernieuwen. De

FJeach Bar, FJruxellesaan zee,

(nieuwkomer) en Chin Chin.

dat God voor ons wil

ook aan

ik

de monteur die de meter

De voortzetting van J&K

de Albatros (nieuwkomer),

Taizédienst gebeden en gezongen over het

willen betekenen.

zit

de voortuin. Elke

in

beschermd
met kranten en daarover een
oude deken. Zelfs de laatste
barre winter was er niets bevroren. Dus waarom moet de

gebruik gemaakt worden

Taizédienst
komende

Trouwens de meter

buiten

winter wordt de waterme-

dus bijvoorbeeld betalen met

levens van de nabestaa-den

Aan de hand van de oproep

seld.

ter voor de vorst

deeld voor zaken waarbij

de

zijn actie

a

rechter

mate van
bescherming verdienen.
Bovendien is meegewogen
dat de

de 22-jarige Amster-

dammer met

ook op

is

omdat de

leners een grote

bewezen geacht.

het vonnis stelde de rech-

ter dat

1

leenster

zoeken dooreen psycholoog

zal

hulpver-

als

omdat ze kampt
met een posttraumatische

gen,

mij...

Zandvoort een

strand gehouden worden.
Ook deelden zij de speciale
waarop de slo-

gestopt met

is

dwangverpleging op te leg-

wettelijke mogelijkheid

e Verstandig Zon-

hebben het sinds

Eén van hen

Volgens
krijgt heel

nieuwe watermeter. Fijn,
want die van ons is in de
22 jaar nog nooit verwis-

enige regelmaat op 'ons'

frisbees uit

de steekpartij zeer zwaar.
haar functie

Deze actie

stralen.

van deZandvoortse, moeder

collega's

zonnebaders te wijzen

op het gevaar van de zonne-

in

beroep te gaan.

De rechtbank vond doodslag, en een poging daartoe op twee andere medewerkers, bewezen. Het OM
had achttien jaar en tbs
met dwangverpleging gevraagd. De rechter zag geen

01 juli 2010

•

Een speciaal team 'smeer-

het Poortgebouw

Amsterdam een orthopedagoge uit

in

Zandvoort doodstak,

26

'Smeerteam'op het Zandvoortse strand

zijn

diep.

Bij

we

'Robben' van de radio (her-

diep. "Weetjewat,

inner je de fantastische in-

gewoon de hoge rand rond-

valbeurt voor Timur

Open

om weg

en dan

is

slaan

dat pro-

Radio van de jongens vorig

bleem opgelost", zegt mijn

weekend)

handige man.

in

Beachclubio

in

Zandvoort. Lekker met hun
toet

in

de zon en de zeker-

heid dat Nederland

dag

in

dus. Het
bij
is

maan-

de achtste finales

staat. Heerlijk

ontspannen

werd een groot feest

Beach Club

Nederland

een plek

in

al

We

hebben nog geen ant-

woord op onze

brief

gekregen.

Misschien sturen ze een slankere

monteur langs die het
Anders
c

klusje klaart.

Inmiddels

wordt het een onder-

verzekerd van

werp voor de Rijderde

10.

de kwartfinales,

vrijdag tegen Brazilië.

Rechter.

Komen we

ook eens op

TV.

g
-ï
**
JJ

J>

1

:

HUGOOS

• •

restaurant

-

café
Dagelijks geopend vanaf 10.00 uur

BY CHRIS KUIN

SPECIALE AANBIEDING

Naast onze a la carte kaart
driegangen menu voor € 29,50

Ontbijt

met
rtSTi

Wegens

5

'

dille

Lamsham met groene
***

-

Diner

-

Terras

kruidendressing

Ka [f so ester met pepersaus
of

van vis gegaard in
Provencaalse tomatenroom saus
Trio

«**

i5kg baal

Lunch

Informeer naar onze mogelijkheden!!

en crème frafche
of

^

jaar officieel

FARMFOOD DEALER
Nu

-

Iets te vieren?

Zalmtartaar

met 2kg

gratis

^^'
W'

te Zandvoort

*WgBt.

Tel.023-5717580

Italiaanse Liefde

Niet goed geld terug actie

Ook voor feesten en

Strandpaviljoen

Vissoep

Dinsdag gesloten

Grote Krocht 28

Zeestraat 36
2042 LC Zandvoort
023-5736680

Gratis bezorgservice

is

-

Zeebaarsfilet

-

Palacinka

€10,50
Als brunch, lunch of diner.

Graag

www. resta ura nthugoos.nl

ook altijd
wat in Oomstee..!

Er

1

Op onze ouderwetse manier
Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of

partijen

Dobey Zandvoort

BOOIÏÏ

tot ziens,

De gehele week
fam.

door.

Boom

0ZANDVOORTSE
Courant

Binnenkort begint de zomervakantie. Veel van onze
Op Bon9ju>i*wrdl.

or /liet acsptteld

WOT Frfia!a.'\,
V*rj

MM

dra ü.l> vrijdi h 9 juli
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(I^J $0
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Adnvwg Ï?.M
K'iï

uur

uvi o't
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*c plaste,
J*sa cate
-

Jfjf 'vrfvtl

YQOr V

vaste bezorgers gaan in deze periode op vakantie.

f'l

fveyaitg in aitor&*rii

Daarom

vp www.a&fTtsIm.n! voo' dv agenda

Ooi zeker wet wwivrr.

ti/uS'.

PAARQENHOéRS!

zijn wij

invallers die tijdelijk

op zoek

zijn

naar

een wijk willen verzorgen.

Café Oomstee
Dus, ben je op zoek naar een leuke zakcent voor de zomer?

Word dan

vakantiebezorger

Van der Valk o
owart

Notarissen

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

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort
Telefoon: 023 57 168 41

Snel en goed geregeld

E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl
openingstijden:

ma t/m do 9.00
vrij

en 13.30 tot 17.00
en 13.30 tot 16.00 u.

tot 12.30 u.

9.00 tot 12.30 u.

DORSIMAN.NL OF 023-5714534

u.

Bel

vrijdagmiddag

06-1139 1478

of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Zandvoortse Courant

Zandvoort vierde eigen Veteranendag
Afgelopen zaterdag was het

in

heel Nederland Nationale

ven geroepen

om

•

nummer

26

01 juli 2010

•

OOG en OOR

N>E BADPLAATS DOOR

alle vete-

ranen te eren die Nederland

Veteranendag. Sinds kort heeft Zandvoort een Veteranen-

hebben gediend

comité dat onder andere activiteiten voor deze dag orga-

situaties,
niseert.

Met

Zaterdag werd door Zandvoortse veteranen een

in

oorlogs-

in

intocht gehouden.

2005

altijd

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

en buiten het

was

vaderland. De dag

tot

op 29 juni, de ver-

Recreade tijd
18 t/m 30 juli is het weer
Recreade, met op vrijdag

Colfschapen

jaardag van prins Bernhard.

Va n
Als eerbetoon

aan de prins

is

door het Kabinet besloten de

30

Nederlandse Veteranendag
jaarlijks in

juni te organiseren.

In

het Santekraampje.

juli

Op de

principe op 29

eerste zondag
het

juli) is

2008

(18

weer volksdan-

sen en poppenkast.

29 juni op een zondag en daarom werd de

Om

de

viel

ouders het gemakkelijk te

maken,

Nederlandse Veteranendag

€

een dag eerder, op zaterdag, gehouden. Het Comité

Initiatiefnemer

Hugo Wur-

om

heeft daarna besloten

logsgebied terug

in

is

geko-

jaarlijks

een parade van oude

gervoertuigen

le-

georgani-

in

op de

laatste zater-

tevens

van de 100

pel,

jarige

lid

Kennemer Golf &

'teistert'

planet.nl te koop zodat de

kinderen aan

Zij

algemeen de zaterdag

die

op de golfbaan actief de
strijd

het dichtst

ligt.

nussen en de vergrassing.

De 350 Schoonderbeek
schapen grazen bepaalde

zij

de eregroet voor

Bernhard

tentoongesteld, hetgeen

Prins

voor zeer veel belangstel-

DeVeteranendag

is

in

het

bij

29 juni

neemstertjes die elke dag

naar de Recreade komen

dan hoeven ze

€

stukken langs de fairway
af.

met zijn twee spehonden voor dat de

zorgt er

Het optreden van de Teister-

ciale

band

schapen uiteraard

hiervan een traditie

maken.

niet over

lopen zondag

in

de muziek-

tent aan het Raadhuisplein,

Op deze

heeft veel bekijksgetrokken.

manier wil de 'Kennemer'

De band

Na de schouw van de voer-

de vergrassing en de pru-

hoor van het vele publiek

tuigen werd een select ge-

nussen terugdringen. Of

in

de raadszaal

verdwaalde golfballen die

ontvangen. De Zandvoortse

tussen de kudde terecht

zelschap

Li

in

ba non vet eraan

Ricardo

zijn

gekomen ook opge-

Webber kreeg van burge-

haald worden

is

nog

meester Niek Meijer het
Draaginsigne Gewonden

vermeld. Het

is

wel een

niet

leuke actie.

opgespeld, een zeer speciale

dit

ereteken

omdat

hij

Galerie de BuzzzzHalte

vooral

In

geestelijk slecht uit het oor-

demaandjuli

is

de ga-

in

en GFT-afval

rachteneen knipoog werd

kelijke grollen en

grappen

op het muzikale

vlak. Wij

In

deze periodeworden veel tuinen onderhanden genomen.

Zonde

om

U kunt

dit

al

dat tuinafval

het

bij

GFT-afval ook apart

in

gewone

kwaliteit en

is

relatief

de groen ba kaan bieden.

goedkoop verwerkt tot prima

compost. Daarmee wordt onnodig verbranden voorkomen

in

maart

lieten

leerlin-

gen van de Mariaschool
zich

sponsoren voor hun

prestaties. Het geld zou

gaan naar de Sarcoïdose

BKZandvoort, tonen hun

thema

De schilderijen van

Saskia Minoli roepen
kijker het

bij

de

gevoel van ruimte

kwam

het berichtje binnen

Belangenvereniging Nederland, de ziekte

de leerlingen vorig jaar een

Remmers

zijn

is

Rob

North X-Ride

2010 verloren. Waarschijnlijk
is

hij

aangespoeld

in

Umui-

den, Bloemendaal of Zand-

kunstobjecten van Ton

voort.

Timmermans geven

en heeft 4 groene vinnetjes
en 2 zwarte voetbanden. De

veel

metaalplastieken van Jan
van den Bos en kunstzinni-

ge

foto's

zijn

van Cees Geursen

zeker de moeite van

een bezoekje waard aan de

waaraan

over een verloren kiteboard.
Sinds zondag 20 juni

op, de'Niets-aan-de-hand'-

en op een makkelijke en vriendelijke manier het milieu gespaard.

Tijdens een sponsorloop

leerkracht

Het board

15133 xjjgcrn

kleuren zijn wit, lichtgroen,
lichtblauw en zwart.

Mocht

u

hebben

verloren.

Het totaalbedrag werd

af-

gelopen vrijdag, tijdens
het eindejaarsfeest van de

afval te gooien.

het Zandvoorts groenafval van goede

wordt het

Mieke Thape aan: alvast

boeken voorvolgend jaar!

Via het Juttersmu-ZEE-um

kijkplezier.Ookde prachtige

Sinds jaar en dag

tor

Zee' geopend. Vier beelden-

kunstuiting op het

_,

mu-

werden met verve ge-

ziek

vaak gegeven door verma-

Verloren

'Zee'.

Groenten- en tuinafval apart houden loont!
1'

evergreens een jazzy

fa

Gigantisch bedrag

nieuwe groepsexposit ie 'De
de kunstenaars, leden van

ZANDVOORT SCHOON!?
JLANDVrO^
vCHÜON'?

Veel

BuzzzzHalte weereen

lerie

In

'teisterde' het ge-

aangename mate.

raden muziektentorganisa-

gelegenheid. Webber kreeg

niet steeds

te nemen.

programma.

Heemstede, afge-

uit

de fairway of green s lopen.
natuurvriendelijke

mee

ourant staat per week het

te houden.

Het zou mooi

0,50

de volgende Zandvoortse

Herder Henry Hoyting

jaardag van Prins Bernhard
le-

inclu-

activi-

mee kunnen doen.

Heel handig voor de deel-

aan tegen de pru-

Hiermee wordt recht gedaan aan het oorspronkelijke gedachtegoed om de
Veteranendag op de ver-

hun maat Ricardo Webber.

dus

Santekraampje,

pakken

het opspelden te aanschou-

brachten

te

kudde schapen.

wen. Tijdens het opspelden

Daar aangekomen werden

om

over het

alle,

ingeroepen van een grote
teiten

is

bij

VVV

kantoor en bij Maaike
Cappel via cappeo42@

Zandvoort

Countryclub, heeft de hulp

in

het Raadhuisplein voerde.

zijn

juni te organiseren.

Deze zaterdag

de voertuigen op het plein

ling zorgde.

in

colonne naar

seerd, die vanaf het Huis

de Duinen

dag

een armbandje

15

sief

men. Een groot aantal van
zijn maten uit die tijd was
naar Zandvoort gekomen om

er speciaal voor

Bruna Balkende, het

Teisterband
Nederlandse Veteranendag
vanaf 2009 deVeteranendag

tweede jaar

Dit jaar, het

successie, had het comité

is

school,

bekendgemaakt.

Niet minder dan het giga-

nische bedrag van

bleek te

zijn

€ 4.000

opgehaald.

Twee bestuursleden van de

kwam

het kiteboard gezien hebben

Belangenvereniging

dan kunt

persoonlijk het bedrag

u via de Zandvoortse

Courant een meld ingma ken.

in

ontvangst nemen.

^

APK

Onderhoud en

reparatie alle

Occasions

in

-

OX

\4^|

AUTOBEDRIJF 1

Hotel
Restaurant

merken

en verkoop

Karim en

Mo

Grand Café Restaurant

www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat 10, 2041
F.

023-5733793

E.

CD

Zandvoort

T.

023-5733792

autobedrijfkarimo@planet.nl

n.

STUDIO 118 LET'SDANCE

Voor

NA EEN OVERWELDIGEND SUCCES
VAN DE DANS UITVOERING VELSEN

ontbijt, lunch, diner

of een hapje en een drankje op het
zonnigste terras van Zandvoort

STARTEN Wil NIEUWE CURSUSSEN:
PREBALLET vanaf 4iaor

STREETDANCE KIDS

•

•

KLASSIEKBALLET

STREETDANCE/ HIPHOP

HIPHOP BOYS 4 QIRLS

•

•

•

K.3

Mike,

DANCE

MOTHERS JAZZDANCE

BREAKDANCE BOYS

•

Hatmy en Max

heten u van harte welkom!

HAROCAfllO
Geen zin om Ie kokkerellen.' Gewoon Hmoauno even bellen!
Wij bezorgen voor ieder wat wils, zoals broodjes, saté,
spareribs, diverse visgerechten of een uitgebreid diner.
U kunt het zo gek niet bedenken!

Let op: Wij bezorgen gratis!

POPPINO

Dagelijks geopend van 09.00 tot 03.00 ara

NU AANMELDEN VOOR HET NIEUWE SEIZOEN.
GRATIS PROEFLES

Grand Café Hotel Restaurant XL

STUDIO ADRES:FLEMINGSTRAAT 55 ZANDVOORT
0255712590/ 0Ó5042502Ö

Kerkplein

S, rel.

www.x

5712252
1

•

30 prachtige nieuwbouwappartementen

•

veelvarialie

•

zowel sociale huur- als

in

woontype, oppervlakte
vrije

|

06-533-14660

-zandvo o rt. nl

e

Ook de

senioreninenu's a

Brasserie restaurani
:<ed'.s:r=at

u,

Geopend van

Harocamo

"0-i2 re

Zandvooct

9.00 tot 22.00 uur

€

7,— en de

Informatie over dit project vindt u op
prijs

www.dekeyzandvoort.nl/nieuwbouw.aspx

huursector
Informatie over de ontwikkelingvan het masterpla

1

deKey
,

Reageren?

Louis Davids Carré vindt u op de website van de

1

Als u ingeschreven bent
ontwikkelt e n verbindt

bij

Woonservice

gemeente Zandvoort.

kunt u vanaf 17 augustus 2010 reageren.

Go naar www.mijnwoonservice.nl

Wekelijks veel interessante aanbiedingen
Vraag nu

uw Zandvoortpas

2010 aan!

met uw ZandvoortPas

Kijk snel

op pagina

12

en

13

daghap

a

€ 10,--

Bel: 5712102
kijk voor meer info:
WWW.harocaino.nl

%

!

Zandvoortse Courant

Fietsers genieten volop
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EVENEMENTEN AGENDA

van georganiseerde toertochten

3+4 Trance attheBeach -Tweedaags
Vrijdag konden alle deelnemers van de Zandvoortse Fiets-

4daagse

in

de kantine van de Zandvoortse Hockeyclub hun

welverdiende medaille

in

ontvangst nemen. Vier avonden

sors van veelal Zandvoortse

Loterij

ondernemers

Direct na afloop

die deze spor-

tieve Zandvoortse uitdaging

zo royaal ondersteunden.
15

kilometer fietsen

in

de directe omgeving van Zandvoort

onder ideale weersomstandigheden

kwamen daarmee

aan een gezellig en sportief einde.

***^^

goede handen
Ook de ingezette verkeersregelaars en EHBOIn

namen

ze graag op de

Zwem4daagse
De zwem4daagse

king dat dat geen nieuws

laatste onderdeel. Vanaf
maandag 30 augustus kan
4 dagen worden gezwom-

zijn.

Zeker

is,

dat de

veel

mensen voorfatale

Zandvoortse Fiets4daagse

droging hebben behoed.

Een nieuw record aan deel-

voor veel sportief plezier

hebben

nemers, maar liefst 305
Zandvoorters stapten op

deelnemers de uitgezette

werd genoteerd en

Zee,

9

Smartlappen& levensliederen Gré v.d. Berg
Wapen van Zandvoort, aanvang 20.00 uur
-

is

ik

heeft gezorgd en dat vele

ze steevast

uit-

We

aange-

raden vooral veel te drinken
tijdens het fietsen."

Door een

10+n Galerie De Buzzzhalte

Beach hockey 2010

Muziekpaviljoen -AnsTuin

men

het

is

het wedstrijdbad

in

van Sunparks. Schrijf snel

want de deelname

wege de

is

in

15

Kortebaandraverij

17+18 Galerie

-

zijn

te koop

beek, Haarlemmerstraat 12

en Martine Joustra, Witte

met

Veld

ren (heel) ver weg.

harte beterschap.

www.zandv00rtse4daagse.nl.

kan organiseren.

Op

Met

bijzon-

Trouwlustigen hebben zo te horen

s

pon-

het strand trouwen

'Zin in Zandvoort'.

Op 21

Stand gemeente Zandvoort) de twee Maltezen Vic-

bij

strandpavil-

joen Meijer aan Zee. Daarbij was Hilly Jansen, moeder van

als

buitenlander

wen, moet één van de

Voor meer inlichtingen:

ners

in

^Welkom thuis

in

part-

Nederland ingeschre-

Inglott,

P.

oom

vakantie.

Sommige
In

dorpsgenoot naar

wij wekelijks een

Mariël en Leo van der
Istanbul

van de bruide-

Reisduur

5

Accommodatie

Celal Sultan Hotel;

dagen

Sultanahmet wijk

gom. Daarvoor werd er eerst
toestemming gevraagd aan
pastor Duijves en uiteraard

met een

Hoe was de vakantie?
GEWELDIG!! Zelfstijdens

Na

12 jaar

speciaal

uit

de

vriendschap

op vakantie was, verte-

bruidspaar

als

stemmingte

kiezen. Victoria

kende Zandvoort van toen ze

voor een Heilige Mis en het

trouwbe-

in Amsterdam studeerTegenwoordig woont ze
Luxemburgwaarvandaan

nog
de.
in

ze de bruiloft regelde en contact had

met

het goud op de ge-

bouwen gaat glimmen,

Zandvoort

Velthuisen.

De

trouwerij van Victoria en
Philip kreeg zelfs

bijzonder tintje

een heel

omdat

het

waar het bruidspaar
werd bijgeschreven. Het
werd

register
in

burgerlijke huwelijk

doorVelthuisen

in

het Engels

I

|

al

wordt ze

het

|

gen was deze stad fan

Luxemburg. Omdat Duijves

genwoordigde mevrouw
Winnubst-Lammers de RKkerk. Ze bracht alles mee

besloot

I

de eerste twee regenda-

tastisch. Als daarna

en

af.

zijn of

Meer

Rey 5erracino

ming vanuit de RK-kerk

Enschede

vragen

haar vakanti e -ervaring.

zon eenmaal doorkomt

in

serie

Bestemming

begeleid

studie filosofie

eigen land, ande-

Wie

document en toestem-

zijn

in

een korte

Inglott voldeed aan deze

rond momenteel

s

Veel dorpsgenoten zijn of gaan binnenkort

ven staan. Philip Serracino

eis, hij

de bruid, de ambtenaar van de burgerlijke stand.

11.

priester:

Om

Nederland te kunnen troude echt bij strandpa-

Op dezelfde datum gaven Annemarie Schuiten

en Stephan Wassenaar elkaar het ja-woord

Bruna Balkenende aan de

gezegend door een Maltese

door Nel kerkman

trouwde Thérèse Velthuisen (bijzonder ambtenaar Bur-

toria Grech en Philip Serracino Inglott in

bij:

Grote Krocht; Ankie Miezen-

in

is

De Zee,

enigszins beperkt. Kaarten

voor deelname

migen wat schaafwonden;
de organisatie wenst deze
deelnemers natuurlijk van

dere dank aan de vele

Expositie

(van-

breuk opgelopen en som-

een leuk evenement zogoed

-

veiligheid) toch

enkele valpartij hebben dit

haar vrijwilligers

Zeestraat/ Kostverlo ren straat

De Buzzzhalte

gratis entree, 13.00 -17.00 uur

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

jaar

al

Peter Manier,

/

Kunst- en Boekenmarkt -Gasthuisplein,

ben ervaren. Een groot com-

met

Zee,

10.00-16. 00 uur

pliment voor de organisatie
die

De

uur

Voorronde,

-

strandpaviljoen Zout

routes als zeer plezierig heb-

twee mensen een arm-

Expositie

-

gratis entree, 13.00-17.00

ook de

meereden zonder deelnemerskaartje, waren meegeteld, hadden dat er zeker
40 tot 80 personen meer

De

The Comedy Show,

personen die

trots vermeld. Als

gerlijke

-

13.30-16.00 uur

Miezenbeek.

dat alles prima

kan je wel vertellen dat wij

kunnen

de Haltestraat,

uit

was
verlopen. Op mijn opmerhij

EHBO'er gevat: "Oh, nou

viljoen Zout.

beschikbaar gesteld

EHBO-medewerkerof er nog
iets was voorgevallen, ver-

voor de krant, reageerde de

juni

Muziekpaviljoen
13.30-16.00 uur

door Wielerspecialist Versteege

koop toe. Gevraagd aan een

fiets,

fiets,

uitgereikt door Mark Rasch
onder toeziend oog van
wethouder Gert Toonen en
Vierdaagseorganisatoren
Martine Joustra en Ankie

dat

'free-riders',

4

Zij

Kruis

telde

de

gelukkige.

Expositie

-

gratis entree, 13.00-17.00 uur

kreeg een prachtige nieuwe

geweldige deel na me van het

de hun nog meer inzet maar

ter Heijdi

de

3+4 Galerie De Buzzzhalte

in 't

medewerkers van het Rode
waren positief over de
;

aantal deelnemers. Het verg-

door Dick

muziekfestival,

Beach ClubRiche

werd de

winnaar van de hoofdprijs
van de loterij bekend gemaakt. Angela Reijenga
bleek

01 juli 2010

•

alleen

maar

mooier...

Super vriendelijke

bevolking, heerlijk eten, prachtige

een te kleine koffer voor

al Ie

gebouwen en

aan kopen!

Leukste ervaring?

De enorme verscheidenheid aan wijken. Van
supertoeristisch tot straatjes vergelijkbaar

met

Vietnam. Van het'dagelijksleven'van de bevolking
tot aan het 'Saint Tropez'(Bebek)

aan deBosporus.

En natuurlijk de vele mooie culturele ge bouwen.

voltrokken waarbij alleen de

huwelijkse voorwaarden

Deze rubriek

een aparte

het strand kerkelijkwerd in-

trouwen.

om

mede mogelijk gemaakt door

in

het Nederlands waren. Weer

een extra toevoeging

huwelijk voor het eerst op

is

op

fioerkaop.nJ

qs

ma nier te kunnen

^>

Bezuinigen wordt leuk met

Emotie kunt u

TET—

niet verzekeren!

Woon

Elvitaal

Reform, voedingssupplementen, theëei kruiden, specerijen

^

elvitaal.

B

Veilig

1

-^fi

i-i

1

Q

_.^_^

iïzm

1030 MB

Geeft energie.

Vuor gezond
iLij

iü vlees.

Voer een geAjtitl liarl

^^
-

SENTINELT ALARM

i

l(

B.V

I

t

i

slikt

toch

-niet alles

ffi

^y

ariand d&cr

alfa

NIEUW

Nede'landï-c ^nokonri5sr.ia3iic<iappi|on

NIEUW

%_

NIEUW

k-n

p^Ha|

van€24„95
Tin dcre *firej1CHüe

€ 14,95

24 uur 365 dagen services
023 52919S7 www.serttinelalarm.nl
Uüëjo-Vm

[50 Capules
Ku kijm inJevcnnp

en

hlocdva-

U*irtuih

Elvitaal, elke

voor meer info

:

ttoensdag straal voor u op de markt in zandvoart.
www.eMlBal.n!
of bel onze Gerood hadslijn

kijk oo-

NIEUW

NIEUW

NIEUW

De vernieuwde website van de Zandvoortse Courant

i^r

08

*6

(B»<*

Het laatste nieuws

uit

Zandvoort

» Reageren op het nieuws
» Een tip geven aan de redactie
» Wekelijks de krant digitaal lezen
» Actuele evenementenkalender
» Zoeken het krantenarchief
in

www.zandvoortsecourant.nl
Ook voor:

en natuurlijk de actuele aanbiedingen

...

het doorgeven van een bezorgklacht

...

...

het opgeven van een Zandkorrel of Spotlight

voor de ZandvoortPas

Zandvoortse Courant

Politiek verslag

Raadsvergadering

d.d.

nummer

•

26

01 juli 2010

•

COLUMN POLTIEK

29 juni

OZB-plannen college teruggedraaid
De plannen van het

college

om

de Onroerendzaakbelas-

met de macronorm,

ting (OZB) te verhogen

is

door de raad

afgelopen dinsdag niet geaccepteerd. De macronorm, de

zou

zijn. "Bij

men
in

100% bevindt

maximale verhoging
die door

die jaarlijks gebruikt

Den Haag wordt

vastgesteld,

4,4%. De OZB

in

matig met de

inflatiecorrectie

mag worden

komt

dit jaar uit

en

op

de gemeente Zandvoort wordt nu trend-

ningdat

er niet

om

hij.

al

Gert

van me-

is

aan dereser-

ves onttrokken kan

worden

de begroting sluitend te

krijgen. Hij

van 1,75% verhoogd.

VNG

zich volgens de

zwaarweer",wist

Jan Bluijs (CDA)

wenste ook een

plafond aan de uitgaven voor

De bezuinigingen

die

ver-

in

ter

band meteen lagere toelage

gewerkt gaan worden. We

binnen de organisatie. Dat

moeten ook naar de burger
duidelijk zijn. Zeggen wat we
doen en doen wat we zeggen!" Ze meldde tevens dat
Zandvoort de laagste OZB-

was toch wel de teneur

lasten heeft

uit

het Gemeentefonds voor

de deur staan, zullen moeten
leiden tot

te

meer

efficiency

die

€

de hele

Volgens Michel

bespeuren was. Belinda

regio.

Demmers

(GBZ) bevindt Zandvoort

Göran5son, fractievoorzitter

VVD bewoordde

in

het aldus:

zich

in

zwaar weer.

Hij

chelde met een aantal

goo-

het toeristisch/economisch

vond

beleid, en

wethou-

in

der Wilfred Tates een gewil-

medestander. Volgens

lige

Slechts de helft van de

sen kennelijk weinig

niet door te voeren. Volgens

stemgerechtigden kwam
in maart opdagen tijdens
de laatste gemeenteraads-

gaderingen verlopen, dat

hem

verkiezingen. Drie

Toonen kan de raad

om

sen

is

2012 nodig.

suggestie

om

in

beslis-

bezuinigingen nog
dat niet eerder dan
Hij

is blij

met de

de commissie

uit

speciale

werkgroepen

de bezuinigingen tegen het

houden. Richting

licht te

Bluijs zei hij

voor

om

zijn

dat reserves erin

de bus. Dat geeft te den-

in

ken. Of hebben die 1913 PWstemmers alleen oog voor

de landelijke

maar voor

het einde

sneden door een groot aantal

en de Berap 2010-1 door

OZB

niet

de raad vastgesteld en de

met de macronorm

Voorjaarsnota 2010, met een

wethouder

om

te

coali-

direct

worden

irritaties

wederom

aan de oppervlakte kwa-

werden de beleidskaders

jaarlijks

doende steun van de
tiepartijen krijgt

tot

zoals die dinsdag

kan

de vingers ge-

jaren geleden de

eerste termijn niet vol-

in

Kennelijk interesseert de

voorters heel weinig.

gezuiverd

meente

Uiteindelijk

man van de VVD, die

eerste

gemeentepolitiek de Zand-

van de periode weer aan-

BoubergWilson, heeft de ge-

zijn.

ver-

wel hangen. Zoals de

blijft

tijdens de vergaderingen,

woordvoerder van OPZBruno

zich in

uit.

De manier waarop de

gekozen. Of de

politiek?

gevallen van

nood gebruik van te maken,
als ze

maanden
laterstoppen 3000 mensen
meer (75%) het stembriefje

moer

ze

Het

zogezegd geen
is jam-

schelen. Dat

mer.wantveel beslissingen
gemeenteraad
worden genomen raken de
die door de

men. Wethouder Toonen

Demmers

zette raadslid

opeen tamelijk grove
manier in de hoek en wens(GBZ)

te zijn kostbare tijd niette

verdoen aan de beantwoor-

wij

aantal wijzigingen waaron-

burger

€i,io uitgeven. Dat geldt niet

waaruit zou moeten blijken

nu € 450.000 meer inkom-

der de OZB, voor kennisge-

cieel.

maar

datde schuldenlast van onze

sten gehad", berekende

ving aangenomen. Na het

de hoogte van deon roerend

Het

zeker ookvoordeoverheden.

gemeente ten opzichte van
het exploitatietotaal 150%

werk van de werkgroepen
weten we meer.

zaak belasting of de par-

technieken die veel men-

"Als je

1

hebt, kan je niet

alleen voor de burger

Dus

in dit

huis

moet

effïciën-

cijfers

te ver hogen. "Dan

hadden

hij.

Volgens wethouder Gert

direct, vooral finan-

Denk

alleen

ding van

vragen.

zijn

maaraan
zijn

geen vergader-

sen aanspreken. Stel datje

keertarieven.

voor de eerste keer naar het
is

gemeentehuis gaat om een

opkomst

vergadering te volgen of je

Een interessante vraag

hoe dat verschil

Duitse politieagenten versterken lokaal korps
De

politie in

Zandvoort

krijgt in

de maanden

juli

en au-

gustus versterking van enkele gediplomeerde Duitse politiemensen. Vorig jaar

was

er

een tweetal studenten van

ten als zeer positief en ook
als

zeer klantvriendelijk er-

tig hier

aan de landswetten moe-

WD

gaven

ten houden. Het hoofddoel

op een van oudsher grote
aanhang. Alleen wanneer
binnen die partij de ruzies

aan te

zowel de

politie in

Nederland en

in

agenten naar Zandvoort komen.

Wel

proces.

de Duitse stagiaires aan dat

is

het Nederlandse politie-

treffen. Verder

ze veel geleerd

hadden van

de Nederlandse opstelling
richting de burger.

Zij

gaven

aan dat Nederlandse agenten veel dichter

bij

de burger

staan en veel meer
sprek

zijn

met hun

in

ge-

'klanten'.

hiervan

is

zullen ze zich

het waarborgen

van de openbare orde en

Wel

gemeester Meijer

doen, zoals

tien

Dit heeft te

zijn.

maken met de

Jan Bluijs (CDA) merkte dit

van de

in

Nederlandse diender, met

Zandvoort aan het werk te

volledige bevoegdheid, die

de zomermaan-

dezelfde zijn als die van de

in

de inzet

van Duitse toeristen beter

duidelijk dat

bestrijden. Zandvoortse po-

Zandvoort zeker mogelijk

in

Het verdrag van Prüm,

Nederlanders, en

is.

dat regelt dat buitenlandse

opsporingsambtenaren in
ander landen binnen de

werking

Een zeer groot percen-

agenten maken kennis met

landen die het verdrag on-

in

is

niet bedoeld

WD

de

discussies, die

missie

al zijn

in

de com-

gevoerd.

Ge rt-

die

c
|

beter aan zinniger

"S

dingen besteed had

m
™

tijd. Tijd

kunnen worden.

hij/

niet

litiemensen doen door deze

POLITIEBERICHT
Strandboef aangehouden

om
Zondagmiddag werd rond
17.00 uur gemeld dat een

te vluchten

de zomermaanden op te

De samenwerking

jongen op het strand bad-

een

een tekort aan capaciteit

maar

de grond gewerkt.

is

Hij

tegen
bleek

de Nederlandse manier van

dertekend hebben, kunnen

lossen.

werken.

worden

ingezet. Het geeft

tussen de Nederlandse en

gasten aan het bestelen

de mogelijkheid

Duitse politie vond tot nu

was. Dejongen isopaan-

6-jarige Amsterdammer.Dejongen is meegenomennaarhet bureau. Tegen

toe alleen plaats

wijzing van getuigen aan-

hem

gehouden.

gemaakt.

hulp van hun Duitse colle-

politiemensen criminaliteit

mag

deelnemen aan het
opsporingsproces na de
aanhouding. Opgemerkt
moet worden dat desamenzij

en werkwijze en de Duitse

kunnen deZandvoortse

al,

gekoppeld worden aan een

van de Duitse cultuur, taal

ga's

uitgekauwde

terecht op. Zonde

samenwerking kennis op

in

zijn

Of de VVD dan verder
met OPZ,CDA, PvdA of GBZ
de wethoudersposten verdeelt, dat maakt veel men-

ze

Met de

het

Normaal gesproken mag
het voortouw nemen wanneer het over de

stage basis en onbewa-

en indien nodig ook bekeu-

Duits.

Maar

gaat.

om

de toerist beter informeren

is

de

in

Na een schorsing van

minuten kan Meijer

zich nauwelijks beheersen.

coalitieonderhandelingen

zijn

den. Uit het overleg werd

Zandvoort

het verleden

nen dus nu, bewapend en

hebben

tage van de toeristen

in

gebeurd.

pend zonder bevoegdheden.

met het ministe-

litiemensen structureel

ren.

is

stress.

Duitse politiemensen kun-

is

gediplomeerde Duitse po-

kunnen

wel eens

rechtspositie. Studenten

kunnen ook, maar dan op

kantie vierende landgeno-

de veiligheidsregio

hand lopen moeten ze het
met wat minder stemmen

gediplomeerd moet

is

Kennemerland, schiet bur-

en achterklap zodanig

uit

de

men nagegaan wat

overleg

(BZ)

ten. Daardoor

van

het

dat

de 'buitenlandse' agenten

live

hetflinkschrikken.

Wanneer er dan iemand
wat kritische opmerkingen maakt over de luxe
inrichting van het gebouw

in

is

de

om

debatten te volgen. Dan

opgenomen

veiligheid.

verdrag

kan altijd terugvallen

stemt af op ZFM

rievan Binnenlandse Zaken

In

de mogelijkheden

De Duitse agenten kennen
de gewoonten van hun va-

denken veel burgers dat
het niet uitmaakt welke
partijen het in de gemeente
voor het zeggen hebben. De

vonden het prethun 'eigen' agenten

stage liepen. Dat

len dat dit jaar 'echte'

in

laten participeren

varen. Ze

de Duitse politieacademie op proef, die hier twee weken

Duitsland, alsook de Duitse toeristen, dermate goed beval-

heden te

in

te verklaren. Misschien

is

de

Het experiment van 2009
werd door de Duitse toeris-

om

politie

collega's uit

land actief

een ander

met bevoegd-

gebieden.

in

grens-

Hij

probeerde

1

is

proces-verbaal op-

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Bluïjs
HeerlyK
zomerbloemen
Haltestraat o5 Zandvoort
Specialist vnnr

ttl

tcl.i

ZANDKORRELS

APK KEURING
merken vanaf €

Alle

29,Behang- en schildersbedrijf

Bij

grote beurt gratis!

Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571

OÏ3-57 120 60

BI*U

uw bloemwerken.

''"

31

BOVAG

Lid

Witte Veld 56, 2041

T 023 573 92 72

M

Max

/

Jij

bent zo kostbaar

ik
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voor jou, ja

06-53498304

Waan
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Beautysalon

om jou

MYRNA

Van Speijkstraat

i

In

2/101,

te

in ruil

volken

alle

behouden.

het centrum van

Zandvoort een ruim

2

appartementte

2041KL Zandvoort.

kamer

huur.

Per direct beschikbaar.

afspraak, ook's avonds.
Tel.

je dat

-Jesaja 43:4

Behandeling volgens

E kittywillemse@planet.n

mijn

houd zoveel van

www.trade-ard.nl

Groot assortiment
zomerplanten

in

ogen, zo waardevol, en

de mensheid geef

en NAP.

Planckstraat 44,

5730519

tel.

GB te Zandvoort

06 45 30 45 31

565,=

werkzaamheden

Autobedrijf Trade Ard.

kleinbedrijf

p/maand

Telefoon 023-5739234

<P. oa« Meel}

voor particulieren en ondernemers

€

wit-en schilders-

W!*

Administratiekantoor!

Administratie en
belastingaangiften

m2

Z'voort, groot ca. 65

InfoCreeven Makelaardij o.g

www.arnoldnijkamp.nl

I

Te huur GARAGE/
OPSLAGRUIMTE in centrum

72

Mobiel 06-54 264259
Vooral uw behang-,

Tel.

06-25237573.

5720108 of 06-48318230

Welke vrouw wil mij zo nu

Auto kopen of verkopen?

VAN AACKEN

plUSpHHt

onderhoudsbeurt, APK of

schade?Het kan
Openingstijden van 07,30

-

I

8.30

Patrickvan Kessel

Bel
E

:.C

Cs

Ë.o.:

:

professionele opvang voor uv

U kunt met een

schilderwerk.
Spelen

gerust hart afwezig

met andere kinderen

.

Fleming5traatS5

-

.

of
Plez

kijk

luxe

de huis-

appartement voor

6 personen.

06-55383624

zijn.

Huiselijke sfeer

in

5719020

Te huur gevraagd:

goedkoper!!

NU OOK:
&

Tel.

altijd

ui

levering en plaatsing alle glassoorten.

vernieuwen kozijnen

en dan 2 uur

houding helpen voor €30,-?

Een dure reparatie,

B„,,,„,d,o„l„„p„„ ï D

GLASZETTERSBEDRIJF

op

Van

i7Juli

meti4augustus.

tot en

www.autoverkoper.nu

06-53690671

vrijblijvende offerte!

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

023

-57

40 330

.

info@pluspuntzandvoort.nl

.

T:

2041
F:

VVV Zandvoort

023-57

I

6

L.

665

Paap medische

Bel

voor een afspraak

1

Alle

2

merken

tel-

uw advertentie

niet voldoet

www.shiatsu.nl

Papa

7

waarvan
is!

8

Deze bon

In

gesloten envelop (met gepast contant geld)

1)

De

2)

BrunaBalkenende,GroteKrochtl8

redactie van de krant, Kleine Krocht

alles te

koop

fgevenblj:

en van kleding tot boeken.

SW E»; queeste

enen

2

elke letter

ofspatie

in

een apart Vakje plaatsen

is

geslaagd.

Melissa,Serena,Tobias
Sara.

We

zijn trots

&

op je!

Van serviezen en

glaswerk tot meubels

9

in

023-5427858.

Gefeliciteerd! Je kinderen

een kringloopwinkel

aan de

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Tel.

5738777

Het Pakhuis,

6

korting

Vergoeding door

veel zorgverzekeraars.
I

5

(excLBTW)

20%

op een shiatsu behan-

deling.

bier

Reserveren:

4

e 5 oo,-

Geen personeels- of zaken advertenties

Indlen

€ 105,- p.m. Tel. 5714825
Shiatsu

3

Geen onroerend goed of auto's
Geen goederen met een waarde boven
di

Tjerk Hiddesstraat.

maandag

55 (Pluspunt)

www.goed koopd ra n k.n

Zakelijke zandkorrel €12,50
Met ZandvoortPas €10,-

Box-garage te huur.

bij

u thuis: 06-51815360.

9.00-12.30 Flemingsstraat

Te huur: biertap

€5,-

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst

onder de volgende voorwaarden:

06-46098919.

www.massagebijrosa.nl

juli

Particuliere zandkorrel €7,50

Met ZandvoortPas

lid. Tel.

VERBANDPANTOFFELS,
DECUBITUS PREVENTIE.

Inloopspreekuur:

korting op een zandkorrel

Meer dan

10 jaar ervaring. Pro-voet

o.a.BRACES,

ZANDKORREL s INVUL B ON
Met ZandvoortPas

Pedicure Carla

hulpmiddelen.

www.pluspuntzandvoo

De winkel

is

geopend

op don-vrij-zat

10-17 uur.

Info: 06 - 53693409
Noorderduinweg 48,

(Corodex) Zandvoort.

Wie heeft mijn

zilverkleurige

portemonnee (merk: Guess)
gevonden? RBW, bankpassen

etc. zitten er

Omgeving

nog

Tel.

06-18090018

snr.

van welke saiü dan 0-

;.

onisiaan door verkeerde of on Uir tin oud

van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.

Te

*.

tf tf tf tf tf tf tf

Q.

in!

Brugstraat,

Stationsstraat, l'Amisstra at.
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Op

De Krocht

Museum

Het Zandvoorts
Eva's huis. In

Cubaans feest

nummer

•

is

De Krocht

in

het evenement Fiesta Galante. Tijdens dit spetterende

Voor de
positie

vijfde keer

wordt op zaterdag

om 14.30 uur in

Cubaanse en Nederlandse cultuur
Galan.biz

is

de onderneming

een

centraal.

opgewarmd

is

en dirigent Jorge Martinez

Nve-muziekdoorGalan'sLatin

Galan. Door middel van per-

Club, DJ Angel en een

formance en educatie pro-

optreden van Coro Cantoro.

moot en verspreidt Galan.
biz de Afro-Cubaanse/

Verder

Caribische kunst en cultuur

expositie van de

in

3 juli

er

is

een kleine fotoin

2008

liefhebber Theo Uzerrnans
Dit

evenement

staat

in

en de verkoop van een spe-

het te-

zijn

loos

is,

Cubaanse en

ken van cultuur en natuurlijk

ciale collectie

veel (live-)rnuziek als univer-

Caribische Cd's en Dvd's.

line

geven of in het gastenboek van het

aangegaan om het thema, dat van

te verbeelden.

Om

het thema 'Op golven van

ziek'te versterken, zingt en speelt gitarist Michael

ma

door Nel Kerkman

waarde!

Er

is

een middagpro-

volledige

programma

en een overzicht van de en-

gramma met onder andere

treeprijzen kunt

een workshop Afro-Cubaanse

op de website

koorzang.eendansworkshop,

biz/fiestagalante/fiesta.

doorTropicalTrovadoren pre-

zaalcapaciteit

sentatievan Coro Ca ntoro, het

via

koor

in

Nederland onder

leiding van Jorge

Martinez

is

heid deel te

avondprogramma
met de tweede salsa-

dansworkshop, zodat

is

reserveren

corocantoro@ hotmail,

beslissers

Galan. Het
start

vinden

com aanbevolen. Voor

Cubaanse

eerste en enige

u

www. galan.

htm. Vanwege de beperkte

diverse lezingen, livemuziek

ieder-

er

bijzonder kunstzinnig

Zwijgen'een grootsuccesen
er zijn verschillende kunst-

werk, fotowerken en patch-

work

2009

Dit jaar

is

thema 'Op golven van

zijn

tentoongesteld.

Dus voor iedereen wat

zal

ook gekoppeld

worden met de oecumenische kerkdiensten. De eerste
dienst met passiemuziek is
in maart geweest, de volgende is op 22 augustus,
met praisemuziek, en op 10
oktober staan de grogori-

snelle

aanse gezangen centraal
de oecumenische dienst.

nemen aan

Bij

wils.
biel

van een

Kerkman

de kunstwerken hangt
ling te

en het

in

of staat de motivatie va

n

de

kunstenaar wat het thema

hem/haar heeft geïnspimaken van het

afbeeldingen hangen,

Geïnspireerd

is

op

3 juli

door mensen
De kunst van Guajassy is, zo-

familie, vrienden en beken-

a

den van Guajassy hangen.

omgeven door hoop met het
goede enerzijds door het

Latijns-Amerikaanse buffet,

Diverse kunst

dat geserveerd wordt tussen

Bekende en aankomende

zichtigen na de kerkdienst/

18.00 en 19.30 uur.

kunstenaars hebben het the-

viering

in

stamboom gemaakt

De Zandvoortse
en vitrine

de tentoon-

stelling uiteraard

ook te be-

de Agathakerk.

zijn

schilderijen

verhuisd naar

de voorzaal, direct

bij

op het Zoekplaatje, een bijzonder

de

balie. De realistische kunstwerken met veelal vrouwen
van beeldend kunstenares

de

fraai in

aangrenzende ruimte

Is

ze zelf zegt: "Een wereld

alledaagse menselijke en
anderzijds het betoverende
exotische,

waar herkenning

en vervreemding met elkaar

communiceren." Verder is
haar werk veelzijdig, zo zijn
er doosjes (10x15

uit.

geschilderde theepotten

en figuurlijk

in

letterlijk

de

Op

warme

grappige minimale collages,

belangstelling.

daarbij de revue zoals Sijtje

tenplaatsje stonden geno-

vrouwpersonen

digden, fa milieen haar over-

situaties:

de

familie de ronde doet hoe de familienaam

Schuiten

is

ontstaan. Dat gaan

eens uitgebreid

in

we

mogelijk nog

gekomen Braziliaansevader
Cyl in Braziliaanse

ning.

Deze week een nieuw zoekplaatje

In

het archief

Oud Zandvoort bevindt

zich bijgaande afbeelding (bldi28z).6)

metdaar-

opeen persoon diewe regelmatigtegenkomen
op foto's en
ten wie dit

films.

is.

We zouden

graag willen we-

Reactie kunt u kwijt

op 06 -3 614 9717 (graag pas

bij

Cor Draijer

bellen na 19.00 uur)

In

haar openingswoord

waar ook

alle

eerder gepubliceerde

zoekplaatjes inmiddels staan.

vooral veel kunstwerken

in

in

bad,

met

allerlei

in

bed,

hangmaten meteen

in

servies

op het hoofd. Eigenlijk moet
je niet

twee

één maar minstens

keer

in alle

rust

de

in-

gaf vriendin Nabila Perez

tentie achter het schilderij

aan dat de rode draad

op je

tentoonstelling

is:

in

de

laten inwerken.

het tast-

bare geluk, erkenning

met

De tentoonstelling van de

een stukje nostalgie. Ook

Braziliaans/Nederlandse

mensen

Guajassy Bruijns Gallindo

heeft Guajassy aan
via

Facebook gevraagd

'gesprek' te

Defotowordttevensopwww.oudzandvoort.nl
geplaatst,

tempera-

turen te wachten op de ope-

de Klink plaatsen.

van het Genootschap

het bui-

in

gemengde techniek maar

Kees Schuiten. Diverse bijna-

in

)

schilderijen zijn voorzien van

Guajassy's kunst

met

Lappen kont, Vuissie en een verhaal wat

cm me t

kleine objecten erin, veel

Vernissage
Afgelopen zondag stond

men passeerden

leuk gesprek

als

ie-

tot

en met 28 augustus tussen

14.00 en 17.00 uur geopend.
is

een

is

nissage kreeg iedereen

waaraan de geportretteerde

grote

De zomerexpositie

de tentoon stel-

geste Eva's appel mee.

kunstobject.

dere zaterdag van

lint,

openen. Na de ver-

Aan de wan den van het zaaltje, waar normaal de schilderijen met Zandvoortse

reerd tot het

Op zondag

het

ZO£kplöötJ£
zijn reactie

on-

in

werken verkocht.

in

de mogelijk-

week hadden we, naar aanleiding van

nu en

schrijven.

mu-

Guajassy komen

Vorige

museum

een aanrader.

Knudde

hun werken uitgebeeld. Het
aanbod aan kunst is divers
met niet alleen schilderijen
en beeldhouwwerken maar
ook poëzie, keramiek, glas-

De tentoonstelling

was ondanks het moeilijke thema 'Horen, Zien en

muziek' zeer inspirerend

Het

duidelijke meer-

beslist

zichzelf beeld-

door

met

is

verschillende liedjes.

het

sele taal. Een verrassend Lat in

feest

je

Uw antwoord kunt u

zijn?"

de zomerex-

24 beeldende kunstenaars die de uitda-

tweede

overleden fotograaf en Cu ba-

Nederland.

ging

Er zijn

voor een

avond lekker swingen met

van de Cubaanse componist

geopend.

"Wie ben

Eva's huis zich af:

de Agathakerk aan de Grote Krocht

De tentoonstelling
de hele dag duurt, staat de interactie tussen de

tot 8 augustus veranderd in

de tentoonstelling van Guajassy Bruijns Gal-

Op Twitter vraagt

wie denk je over 20 jaar te

Komende zaterdag 3 juli organiseert Galan.biz

01 juli 2010

•

lindo spelen Facebook, Hyves en Twitter een belangrijke

golven van muziek

rol.

feest, dat

26

Verrassende tentoonstelling

in

gaan met haar

is

tot 8 augustus te zien

het Zandvoorts

kunst. Daarna nodigde

mu-

Swaluëstraat

seum beheerder Sabine

Huls

tijden:

de kunstenares

uit

om, door

middelvan het doorknippen

1.

in

Museum,
Openings-

woensdag tot en
met zondag van 13.00 tot

17.00 uur.

J*

Voor

alle

ZandvoortPashouders de aan
ïutclijk

welkom

inliet

Mank elke

Hele maand juli voor Pashouders:

€ 25 KORTING

Verse Lange Varkenshaas
ioo gr. e 1,99 nu voor € 1,49

jtrij

L

Vwq ruif d* >wy>Mfd4*i.
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dag gebruik

Iuide4

hocki ng van uw v.-ikjintio;
AMmn ven iMfchoaf Rki-*eu0nra

ij

1

= 2

actie en dage-

1

van onze

1

lijks
.{aanjagen dinsdag geslulm

dagschutel

s£

f^.WalkofFune
Voor Pas houders

ter

kennismaking

10% korting op de herenshanls

FOTO MEHHO GORTER

Bakk?rslraat:A.Zand

van 10.00- 19.00uur

BI]

wwTg.walkoffameshirt

Officiële Pasfoto's

een 2e set

Medina Woninginrichters

M

'DE BODE*
Wist u dat onze
web-shop geopend is?
www.de-bode.nl

Bestel

"Leuk Lachende"

Aanbieding voor de maand juli: Vouwgordijnen,
alle merken, gratis meten, gratis plaatsen 10% korting.
Y{Vouw)gordijnen

Pasfoto's

T Tapijt

vin

ötrflilüfl

Vinyl

Vitrages

Halve

^ Parke'

Zonwering

pfiswn

voorde

TL;

Luxaflex:

prijs!

nu de ZandvoortPas 2010

Achternaam + voorletter(s)
BetreftiO Nieuwe ZandvoortPas (€

7.50)

u
u

O Verlenging ZandvoortPas (€joo) -Pasnr

\

.

°P

\.,

verton»
»erloo
n Vo „
,

a. ;ondv„
OWo

,

Woonadres+huisnr
win.

3

Postcode

kleuren,

etc

Telefoon

(Handtekening)
Betaling

CONTANT

Th

wwwwi

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f

met

BANK

31

Addie Ottho

december 2010.

Telefoon 023-5717287
Mobiel 06-5577 8563
Mobiel 06-1887 6726

u thuis bezorgd.

=

Met de aangehechte tegoedbor
een Zandkorrel, kunt u op een

gewenst

tijdstip gratis

c

een Zand

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

'-7iri

Voor Pashoitders

10% KORTING
OF TOTAALPRIJS!

1

& Zn

wordt, tezamen met een welkoms
bij

Betaling PER

ZANDKORREL

f

Haltestraat
023-5716631

7,
-

ZARAS

2042 L} Zandvoort
www.zaras.nl

i

nniiinTi

biedingen van deze

Koene Deaninq Scp/icg
10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Voor Pashouders:
1

0% korting op alle rrfcten

(behalve act ie ritten)

025-&&&55&&

^

week

j

|

www.koenecleaning.nl

«

van deelnemende bedrijven

alfabetische volgorde)

Algemeen:
1

Autobedrijf Zandvoort

-

Onnesstraat

K.

Taxicentrale Fred Spronk

023-i

-

Winkeliers:

rep-it

15% KORTING
OP WENSKAARTEN

brunc
Op vertoon van de ZandvoortPas

de

in

Bruna Balkenende

"O

Grote Krocht

-

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp

Kabel-internet/adsl installateur
helpt

bij alle

PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg (draadloos) netwerk.

-

Grote Krocht

Slagerij

Horneman - Grote Krocht

Slagerij

Vreeburg

-

Haltestraat

Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaalservice voor

Verzorging en vrije

computergebruikers.

maand juli

023-5719666 of 06-44696001.

Met
!

06-14 32 44 44

Lijst
(in

Menno

Foto

garantie en KvK.

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

Massage

Gorter

Rosa

bij

-

tijd:

Grote Krocht

-

www.massagebijrosa.nl

•

Piony's Haarwinkel

Kosterstraat

-

Toerkoop Reisbureau

^\

ANDVOORT

Bibi for

uw vaste

Ruim 1000 huishoudens
Wekelijks

u op een

Sea Optiek

Walk

of

rijtje:

zelf

ColoUT

welke aanbieding u doet voor Pashouders

door middel van publicaties

1

Haltestraat

-

Haitestraat

Fame

-

Bakkerstraat 2A

en onderhoud:

Living

& Giving

-

Kerkstraat
-

Kerkstraat

Koene Cleaning Service - 06-1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat
Mariene Sjerps Internet

aanbiedingen staan ook gratis op www.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas

promotie ZandvoortPas

-

Kerkstraat

De Bode woonaccessoires

het bezit van een zandvoortpas

redactionele aandacht in de krant voor u als deelnemer

Extra: alle

Veel

Avenue

UW aanbieding in de Zandvoortse Courant in tuil

U bepaalt helemaal
Gratis

zijn in

-

Haltestraat 61A

-

Graveer een keer- 023-888 jj 58

Wonen
Enkele voordelen voot

Grote Krocht

Kinderkleding

Shoes

Blitzkickers

klantenkring

-

trends:

Belli E Ribelli

Ondernemers opgelet:
Meedoen aan de ZandvoortPas
vergroot

Mode en

in o.a.

de Zandvoortse

Versteege's IJzerhandel
Rep-it

-

-

-

o6-\

Pakveldstraat

023~5jig666 / o6~446g6ooi

Courant, maar ook buiten Zandvoort: iedereen kan een ZandvoortPas aanschaffen,

dus ook niet-Zandvoorters (en
Ter ondersteuning zijn

er zijn er al

gratis

een

aantal...)

Horeca:

toonbankstandaards en/of raamschildjes verkrijgbaar,

waarop uzelf uw ZandvoortPas aanbiedingen kenbaar kunt maken
Vraag naar de zeer voordelige tarieven en de uitgebreide mogelijkheden

Harocamo
Het

-

Kerkstraat

Wapen van Zandvoort

eten en drinken

Gasthuisplein

& Co Restaurant

-

Verlengde Holtestraat

Open Golf Zandvoort

-

Duintjesveldweg

Mo

Uw ZandvoortPas

contactpersonen:

Letty van
Gillis

Kok:

den Brand:
tel.

tel.

06-4342 9783

06-460 460 26

II

ie

Take Five aan Zee Restaurant -Strand nr 5
Za ras, Café Restaurant -Haltestraat

Heden V^rl^d^n"
Zonnebaden
Zonnebrand, het
zich regelmatig

snel een

is

Wat

is

mensen met een

aan de zon op dan

bij

zullen

die

Zandvoort

in

huidverbrandingsproces.

misselijkheid,

hartkloppingen, hoofdpijn

komen

schade uitgebreider kun-

Dathadmen

ultraviolette (=UV) straling heeft gekregen.

Zonnebrand

gekenmerkt door warmte,

nen ook zwelling en bla-

ook

na een kortere

blootstelling

zwelling en

ster-

ren optreden. Uiteindelijk

tikel

zonverbranding, hoe

treedt schilfering van de

het Zandvoorts Nieuwsblad

huid op.

van

licht

huidtype (huidtype

I

en

een rode,

II)

pijnlijke reactie

ker de

de ultraviolette straling

straling de

Hoewel voor-

oorzaakt door huidschade

in

zonlicht.

wordt aangericht door

al

de ultraviolet B (UVB)

die

maar ook

de huid verbrand

minder goed doen of met een

mensen met een donker huidtype.
ver-

ontstaan

meestal enkele uren nadat

wordt behalve door roodheid ook gekenmerkt wordt

is

meer deze

Zonnebrand wordt

roodheid optreden. Deze
verschijnselen

minder

van

die dat

het nu eigenlijk? Zonnebrand

de huid wanneer deze te veel

Mensen

huidkanker.

Deverbrandingdoordezon

vorm van huidkanker krijgen dan anderen

lage factor smeren.

treedt bij

met

onlosmakelijk en bewezen verbonden

goed insmeren met een hoge factor zonnebrandcrème

boosdoener

is, kan ook UVA een bijdrage leveren aan het

pijn.

laatst

Hoe

genoemde

Bij

is.

Is

en braken

voor.

de

zeer ernstige

al

in

vroeger

door getuige een

tijd

ar- 1

op de voorpagina van

5

augustus 1950 waarin

verschijnselen op de voor-

zonverbrandingen kan door

voor zonnebaden gewaar-

grond zullen treden.

de massale ontsteking kan

schuwd wordt. Hieronder

de

In

lichtste gevallen zal alleen

zelfs

ontsteking ontstaan

integraal het artikel.

EEN WAARSCHUWING
KORTE ZONNEBADEN

aevola van piameiitvprmiiiL:.

opeenhoping van een soort

tegen de ultra-violette stralen

kleurstof, die zich in de huid

beschermen door een goede
zonnebril. Indien

men

dit niet

doet, zou het gezicht svermo-

WIE DOOR

eigen schade,

gen ernstig kunnen

lijden.

heeft ervaren, dat hij vlug

IS

huid met een dikke laag

olie

kleur gevormd, dan

-schei

te

anders de ultraviolette stralen

er

blokkade van de zon eens een

„koesteren" door het zonne-

gedeeltelijk tegen te houden.

hele dag zouden opheffen,

tje,

volgen

hier.

van de hand van

een medicus, enige gedragslijnen die

men

ten aanzien

van het zonnebaden
heeft te

in

acht

te

hetgeen

in feite identiek
te

maken:

HOE MOET

men kan na hevige

zonver-

regelmatig aan de ultravi-

branding misselijk,

rillerig

is

met zich ziek

en koortsig, kortom ziek

na de winter,

de o

m.ikkei

autiedag het besluit

tijd

en laat

men

in-

Als het erg

warm

is,

blijkt

de

grotere gedeelten van het
lichaam.
tijd"?

Maar wat

Voor de één

5

is

„korte

minuten,

voor de ander 10 minuten.

Blonde mensen weten
vai'ina. dni zij

bij er-

sevoeligerziju

Men kan ze dan zien,

schadelijke werking van de

voor de werking der ultra-vi-

de enthousiaste zonnebaders

ultra-violette stralen sterk te

olette stralen; zij

met roodverbrande gezich-

zijn.

Vooral echter aan zee

is

opgezwollen oogleden

de werking der ultra-violette

en fel verbrande armen. Zij

straling bij uitstek krachtig:

ten,

komen

zijn kennelijk „uitgeweest".

aan het strand toch

Eenieder heeft wel eens de

de lucht minder stofdeeltjes

in

verbranden

dus eerder en worden over
het algemeen moeilijker,

al-

thans minder spoedig, bruin

dan brunettes. Het bruiu-

worden

is,

gelijk

bekend, het

is

de reden, waar-

om men op

een bewolkte

stralen.

Dit

dag toch verbrand thuis kan

uu visgenoegens. Een ander

stralen

wél

door. Dit soort

mens aan de

glas

echter zeer kostbaar'.

is

Het moge belangrijk

men

zijn, dat

de huid tegen zonver-

;i;!iip;i:-:-iui

c.q.

dege rekening moet houden,

gewijzigde omstandigheden.

men dadelijk, wanneer
men warm is door het zon-

Mensen,
zijn

bestaande,

die bruin

worden,

ook beter bestand tegen

is,

dat

nebad,

in

vet,

het tropische klimaat dan

springen

blonde mensen, die niet of

Ook

is

het vooral voor blonde

fietstocht of

vnu de

of crème, nog belangrij-

brauden beschermt door

volgende dagen langer en

gevaar

wolken verscholen

bereiken ons ultr a-violette

Dit berust op de

steile is.

iKiiimihike

bloot.se-

grootst.

stra-

zij

Ook wanneer de zon

achter de
is,

zeer

de ultra -violette

is

de huid gelei-

bescherming tegen de

laat

weinig aan zou

wennen aan de

van de tropen een natuurlijke

trekken.

entegen

olie

delijk laten

D

de bruine huids-

verliest de

elasticiteit,

wordt droog, tanig en gaat

gevormd. Kwartsglas daar-

ker

werking van de zonnestralen.

Zo geeft

weet, zeer

zijn en uitput-

bovendien

huid haar

komen van een

lichaam bestralen; de daarop

Men moet dan

inwerking van de zonnestra-

uit ervaring

Vermoeiend

de keerkringen

een klein gedeelte van het

?tckl geweest, is het

.11

een zonnig weekend

dag begint men slechts

zit

lange zonnebaden, zoals

men

ling, die in

wordt geen vitamine

niet of zeer

van verbranding het

in het zenith staat, is

de huid

stra-

wie achter glas

zonnen, wordt niet bruin;

wanneer de huid

NU HET zomer is en de zon
zonnebrand één van de veel

eerste

men

wennen'? De

olette stralen

een korte

DADELIJK

hoog

1

zijn.

nemen wil men daa-

geen schadelijke gevolgen

CL

door zich

veel beter bestand tegen de

kleur van negers en bewoners

voor; deze deeltjes plegen

pijnlijke ervaring

Olie

men

houdt de ultra-violette

opgedaan

wolken hun

.

een deel der

is

len.

lang te laten

geval, dat de

11. 1.

de bruine

ultra-violette stralen. Glas

len tegen;

Voor het onwaarschijnlijke

EENMAAL

zijn

absorbeert

activerende werking, terwijl
te

ten;

moet voortaan

verbrandt,

hebben een genezende en

moeilijk bruin worden.

het zilte nat gaat

om

af

te

koelen.

hier geldt „overdaad

Zandvoortse Courant

nummer
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Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Vrijdag heet op

Dorpsgenoten

het Zandvoortse strand

door Erna Meijer

Eindelijk

Eg Poster

de zomer van 2010 op dreef en de

is

de week (het weekend

incluis)

vrolijke gezicht

week

van Egbertus Poster (69)

Op

de rubriek Dorpsgenoten.

in

sterdam

3

prijkt

augustus

in

deze

Am-

een notarisgezin met zes kinderen geboren,

in

waarmeewij nog eenmaal per maand lunchen.
Natuurlijk was ikook lid, samen met DickToorenent,van de
befaamde Beursbengels." Vanaf de oprichting in 1950 tot nu

over

toe

kwam

hij al

na

13

dagen

Zandvoort wonen en wel

in

Kostverlorenstraat. In totaal heeft

adressen

in

hij

in

de

op vier verschillende

deze straat gewoond. Het gezin moest ge-

durende de oorlog, evenals de familie

evacueren

Keislair,

zijn

is

en

Eg, evenals Jan

en ook hier

nam

hij

Meyer,

we

niek)

in

(later

bekend

als abortuskli-

wat moeizamer ging, kon hij
in 1982 lid worden van de Ken nemer Golf & Country Club
en de golfsport heeft hij tot voor kort met heel veel plezier

Heemstede.

"Mijn vader

fysieke ge-

zijn

knauw gekregen. Het
begon met last van zijn knieën, maar een MR I-scan wees uiteindelijk uit, dat hij een infarct in zijn ruggenmerg bleekte
zondheid enige tijd geleden een

was verzot op Zandvoort, maar wilde

flinke

hebben, waardoor het lopen steeds moeilijkerwordt.

waarden van afgelopen zondag en maandag hadden
voornamelijk te maken gehad met een goed ontwikkeld

hoge drukgebiedje op de goede, zomervriendelijke plaats.

De tropenwarmte

zusje hockeyen
bij

was
ik

in

bij

dige reizen naar sportevenementen

en een broe

voetballen. En, hoewel
derling
Kerk,

was

moest

in
ik

ou-

hij

de Hervormde

vertelt Eg

met

dichtbebouwde wijken

klinken, te

met een ongewoon diepe

houden.

dorp/stad

maanden vroeg

Nico Slootjes

leven gebleven als

hem

hij zijn

resulteerde

hele

hoekman

in

woonde, waarna

Ouderen

vrouw Marjoleen,

die

wegens de gezonde

Zandvoort was komen wonen, ontmoette
in

hij in

lucht

ig62 en

in

de familie met die voor naam] geboren.

bij

een hoge druk-

boven

Midden-

Alsof zijn leven niet

al

van de Sportraad,

is

vanaf de oprichting

tien jaar

speciaal competitie-

man

Rotaryclub Zandvoort en natuurlijk
n Ü

Zonder meereen dorpsgenoot, die

omgeving. Eg Poster
daar

zijn wij

heel

blij

is

hij

beslist

nauw betrokken
zich

lid

van de

ook daar voorzitter
bij

ZFM.

op vele terreinen

voor een prettige

blijft

lid

betrokken

leefbij

en

is

groot dat

zomerweer

end,

weer

in

zich, na

het week-

herstelt.

onweersbui

(flinke)

Een
er

lijkt

te zit-

in

37-38 graden en tegen de

maar grootschalig onweer lijkt niet aan de orde.
Waarschijnlijk komt al vrij
rapeen nieuwe uitlopervan
het Azorenhoog richting de
Benelux en laat de atmosfeer stabiliseren. De echte

recordwaarden) maar ook

warmte

tijd in stelling blijven.

waarschijnlijk uit boven

Duitslanden Polen (totwei

op het Zandvoortse strand
32 graden niet

gelijk

uit

lijk)

zijn

we

dan

(tijde-

kwijt.

onmo-

op vrijdagmiddag.

Mogelijk komt het zuiden

als

aardig gevuld was, heeft Eg nog meer-

hij al

De kans
het

een kleine dip

vooral zaterdag

op afge-

rond 35 graden boven het
schroeihetezand.

mist het po-

dere andere bestuursfuncties vervuld, zoals acht jaar

vrijwilliger heeft ingezet

ik

hij

vrij

koeler

de nacht.

ten,

het 'warmtekanon' nog

van Nederland

want

wat

5candinavië.Als gevolgvan

Control. Hij vindt

de onlangs gehouden gemeente-

mijn 50e gevoetbald als rechtsbuiten en ben

was een

&

commissie Planning
hij

toneel wel.

geweest en van 2002-2009 was

team, FC Hondenkop genaamd, waarvan nu nog 20

nu voor de

Zandvoort het raadswerk, onder andere

het jammer, dat

met Eg aan het praten bent, is het onvermijdelijk dat
het onderwerp 'sport' ter tafel komt. "Ik kom, zoals gezegd,
uit een echte sportfamilie. Bij de Koninklijke HFC heb ik tot

Als je

voorzitter geweest. Heel leuk

hij,

in

uit

1966 werden dochter Joan-Mary en zoon

Egbert (de achtste

Partij

voorzitter van de

litieke

hun huwelijk

de periode 1998-2002. Na

raadsverkiezing niet werd herkozen,

bracht op de vliegbasis Twente.

Zijn

het raadslidmaatschap

in

partij in

vier jaar politieke stilte hervatte

diensttijd grotendeels door-

hij zijn

voor die

Eg Poster
voo:

die

het

deze samenwerking kan

is
is

zich

gebied

Deallerwarmste lucht komt

Hoewel hij oorspronkelijk uit
een CHU-nest kwam, werd hij in
997 door de VVD gevraagd om op
groslijst te komen staan, hetgeen

de

al de scheepvaartsector. Ook heeft hij in 1959 een jaar in
Johannesburg in Zuid-Afrika gewoond, waar zijn oudste

zusje

vormt

Europa en deels boven Zuid-

1974 tussen

Ie in

is

lucht aan-

voeren richting de Benelux

enige

veel ple-

op de beurs te komen en daar

WK-fina

warme

in

buiten het

Zit je

hij

opzichten onverge-

in alle

met zuidenwin-

vooral de

zijn

de warmte nog lang vast-

depressie nabij Ierland.
voorzijde gaat deze

de

in

Aan de

Duitsland en Oranje en tennis-

eerste baan in 1956 was
de Amsterdamse Bank, doch na

zes

Sydney ook was

in

maken

drie

Angelos en

Los

in

wedstrijden op Wimbledon.

zier. Zijn

werkzame

de

telijke

tenschappelijke carrière' zat er
in",

2000

bij

naar de gerefor-

meerde Julianasch ooi. Daarna
ik naar de Bronstee Mulo
in Heemstede, want een 'we-

bij

Rome, 1984

in

ging

niet

hij

Olympische 5pelen bezocht: 1960
in

bebouwde

oorden. Het

ook moge

en Duitsland. Tegelijkertijd

overde helewereld.Zo heeft

Zandvoortmeeuwen
bij HFC kwam te

1949

dan 18-20

niet veel 'frisser'

graden

bereiken heeft, hoe gek het

den zeer
Gelukkig kan Eg terugzien op vele gewel-

BDHC

bij

ZHC, terwijl een andere broer kort

lid

en

die ons

vanaf vandaag kan gaan

raddraaier
niet dat zijn kinderen allemaal naar dezelfde

school of sportclub

van

ieder geval een

in

bijzondere situatie deze laatste juniweek. De zomerse

van Tennisclub Zandvoort

lid

negen jaar lang de voorzittershamer

ter hand. Toen het tennissen

en gezelligheid uitgeoefend. Helaas heeft

naar het pand Bloemenhove

rest

behouden we het warme

zomerweer. Weerkundig hebben

Het

Medio volgende week zou
hetdanweertropischwarm
kunnen gaan worden, dus
de zomer staat inmiddels
goed op de

warmte

kaart.

Door de

loopt het

badwa-

Mocht Nederland dan in
een verhit duel winnen

ter natuurlijk op en

van de Brazilianen krijgen

Zand voort. Meer weer info

we

eropwww.weerprimeur.nl

letterlijk

Braziliaanse

toestanden. Met

is

nu 16

graden vlak langs de kust

bij
is

name

de nachten worden dan

als

woon-

ons dorp en

mee!

'

45*

zvo
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Courant

Max

Ook onze trouwe krantenbezorgers gaan wel eens op
Daarom zoeken

wij voor

06-1139

H78

of mail

uw gegevens

bij

31-32

23

23-24

vakantie.

de komende vakantieperiode invallers voor diverse wijken

Bespreek de mogelijkheden of meld u aan
tel.

28

ZVO Verspreiders,

Min

14

18

17

Zon

85%

90%

70%

85%

Neerslag

10%

25%

55%

20%

15

naarinfo@zvo-verspreiders.nl

x>

pluspunt

Pluspunt Zand voort
Flemingstraat 55

023.574 03 30
www.pluspuntzandvoort.nl
Peuters
Samen met

in
je

Beweg in g

Schermen
Woensdag

1

2

t/m 4 jaar

(groot)ouders de wereld spelenderwijs verkennen

Woensdag 9:30-

8

6:00

10:30 22

t/m
-

1

september t/m

I

december

2 jaar

1

7:00 uur 22 september t/m

Website bouwen voor Kids
Vrijdag 16:00- 17:30 uur

september t/m 22 oktober

10

Di gitale Fotobewerking voor Kids
Vrijdag 16:00- 17:30 uur

november

5

t/m 10

december

Faalangst Training 9 t/m 12 jaar
Dinsdag 15:30- 17:00 uur 20 september t/m 29 novembe

Sociale Vaardigheden 6

t/m

9 jaar

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

n

Pimp up your bike
Vrijdag 17:15- 18:45

5

/ fietsreparatie
november t/m lOdecem!

Workshop numerolog ie
Maandag 13:00- 16:00 27 september

Omgaan met

hyperventilatie / stress

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

Yo ga Actief
Dinsdag 10:00- 11:30 uur

20:00-21:30 uur

5

oktober

Hatha Yog a
Vrijdag

I

1:00- 12:00 uur 24 september t/m I7d

Spaans Beginners
Woensdag 19:00-20:30

22 september t/m I5december

Spaans Beginners

III

Woensdag 20:30 -22:00

en IV

(licht

gevorderd)

22 september t/m I5december

Franse Conversatie

I

Donderdag 16:45-

30 september tlm 16 december

17:15

Franse Conversatie

II

Donderdag 15:00-

30 September t/m 16 december

16:30

Website bouwen en onderhouden
Woensdag 20:00 -22:00

15

Radio: 106.9
Kabel: 104.;

september tlm 20 oktober

Tekst TV:

Donderdag 20:00 -22:00

september t/m

Kanaal

Internet:

Di gitale fotobewerking
21

www.zfmzandvoort.nl

oktober

Bridge voor beginners
Maandag 20:00 - 22:30

20 september tlm 29 november

Aquarelleren, Senioren computercursussen,
Klussen voor vrouwen,
Spreken in het openbaar,

Boetseren en Beeldhouwen
Expositie van Kunstenaar
Ger Daniels in diverse ruimtes

RTV N-H
KADIÜ + TV NOORD-HOLLAND

RTV-NH

is

de publieke regionale omroep voor de

provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland
is

bovendien de officiële rampenzender van de

provincie. Frequentie:

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

O.

(kabel). Zie

FM

87.9 (ether) of

FM

93.3

voor programmering: www.rtvnh.nl

nummer

Zandvoortse Courant

'm sh men

Kijk

Goedegebuure

is

in

en op zijn vijfde met
verhuisd.

Op

zijn

1968 geboren
zijn

in

istrotsopzijn club waar sport iviteit en gezellig-

Dordrecht

heid het credo

ouders naarZandvoort

22e leerde

is.

Tevens

al

is hij

enkele jaren

\

!

trai-

ner van de'overige senioren' van SVZandvoort.

Susan kennen.

hij

i

Daarnaast voetbalt hijzelf ook nog steeds.

Jack kwarn aanvankelijk van een koude kermis

j

ken als au-pair.

weerhouden en
gestapt

was

om

Maar
is

diverse

malen

Susan te kunnen

bij

Ook Susan

daar te wer-

zich hier niet

hij liet

in

door

het vliegtuig

deze

zijn. In

als

zulke ouders kan het ook niet anders dan

laat

gauw om

al

te

de VS besloten

uit

gaan samenwonen.

kwam

Nikki

een bedrijf

bij

rische sector. Dit jaar werkt
plezier

bij dit

bedrijf dat

hij

in

dus

is

al

De

hij

I

nog tot op

zijn

I

duidelijk,

is

om te snijden... Grrrr

is

nog een

'café latte'

We

I

door oranje bavaria jurkjes

(want
je die

het

als

worden vervangen

bikini's

bestelden

is

met onsss

kettingen

houden we van.

relaxen van

o.a. dj's

bij

Wood stock

is:

00.00

Steven Pieters, Esther Duijn

de afterparty
ld

is in

Club Stalker, met

es en

&

00.00 tot 05.00

uur. Entree

€

Mich iel

Tijd:

19.00

Club Stalker:

€

6 (deur

Carlos

niet uit-

dj 's

Aron Freed man.

uur. Ent ree: Gratis. After party

Swingen op de beats van
combi

DJ La Niha en

meeste mensen
startsein geven

MC

DJ EIMO-C

en Shejay Patricia

Boogshe. DJT'Amore maakt

met MC
zijn

die tegelijkertijd een cocktail shaken'.

om

Zangeres

Flirtatio

Ellen ten

r

lend'team

massaal te gaan shaken. Dus, hoe meer shakers, des te beter!

doen? De international

te

aanwezig

zijn

aar als je ka ns wil

om

maken op een

n mee te doen met de

hele leuke

augustus. Er

leukste outfit: een Hot
Fiesta, inclusief

ligt

Zeeweg

3 juli,

Magenta

Ford

€

250.

tankpas

t.w.v.

dan

in

ï

het Keune

geen speciale dresscode.

de themakleuren wit-fuchsia

coolste,

mooiste en opvallendste

plaatsje op de Flirtation 'Fiesta' boot die dit jaar

83,

Bloemendaal. Kaarten

de voorverkoop

a

€

15

Tijd:

uur. Entree:

taai

f ar

€

bij

Partysquad en Mare

12,50

(deur€

en zin-

die voetbaltaal, zo zou hel

leven altijd

8)

FJeach Bangers

hun

moeten

zijn

biertje,

zijn. Di

tevreden me"
zo dames, wi

kunnen voetbal

kijken.

Wi

houden van het leven, di
liefde en DE RUST (of wa

17,50)

Eindelijk

om

het zover: Bloomingdale

is

XXL CD

Release

2010 gemixt door Bloomingdale boegbeeld Ricky

Rivaro.

De twee CD's bevatten de typerende zomerse beats en
Kom lekker dansen op de sounds
'Bloomingdale sound'.
van

MC

Gee,

MC

Chappell, Gregory

(FE),

Chuckie, Gregor

Salto, Afrojack, Ricky Rivaro, Lucien Foort, Daniel Bovie

Tijd: lö. 00

wees

tot

er snel

00.00

-Voor The Boulevard

&

&

Doors. Beperkt aantal

bij!

uur. Entree:

Festival

€

15

wordt Beachclub Vroeger

omgetoverd tot een Hawaiaans pa rad ijs. Waan je

in

Hawai

met de beste house en Lat in house van nu. Er is geen spemaar wel zo leuk als je iets vrolijk zomers
aantrekt. Naast opzwepende house sounds, een specta-

de voetbalmannen

shirt te

he"

doen uittrekke

na een spetterende acti
is

mislukt,

ons

maar dat

niks, wij

doe"

genieten va

het voetbal, daar

zijn

gee

ontblote bovenlijven vooi
nodig. Morgen moeten we
weer en dat zal niet makkelijk worden, maar me
zoveel mooie ZandvoortS'
vrouwen aan de zij moe"
het goed komen. Eigenlijl
moet ik werken, maar
il

ciale dresscode,

voel wel
heidje

te be-

culaire lichtshow en sexy danseressen.
bij

Record winkels. Aan de deur

€20. ForWomenonly!

00.00

ï

hettochlust?)DeJillz-acti(

kaarten, dus

Flirtatisn

is

Zondag 4 juli:

Roy Rox, Frederik Abas en Roul

Vftfrmr.

Beachclub Vroeger,

stellen via www.flirtation.nl en
alle Free

kleed je

De flirt met de

is

ook nog

Don'tmissit!

zijn in

en Rerr

Jf

1

7

Zaterdag

prijs,

Flirtation wedstrijd.

maakt direct kans op een
met de Canal Parade

it-fuchsia outfit

leevaart

zaterdag

nrstylisten

een nieuwe coup te geven. Er

je

gek op house en club? Dan

Tijd:i 6. 00 tot

Damrr

-

Wat

je

BLMg iets voor jou! Met o.a.Dyna,The
Benjamin en manymanymore!

Divalicious on

debuur op

Ben

"We

zeg:

Ik

lalalalala Kampioenu
Kampioenu hole hole!"
vrouwen die van
voetbal houden en zelfs
weten wat buitenspel is. Of
ik het wil uitleggen? Geen
commentaar. Wat fijn toch

Wij zijn

mannen
-

daar

gen

69. Lekker

ValdesenAron Freed man. Voor wie na afloop nog

logo.

dit,

drinken er nog

2 juli:

Tetteroo en Carlos Va

mag

Zandvoort

in

wel legaal dragen),

zwarte tutu's en gouden

What's Happening?

gefeest

er niet

zonnetje

in 't

op het strand, waarna de

en waren het erover eens

Zandvoort heel goed

in

is

voor een vrouw. Heerlijk

zekerop

hij

Today@Twelve, een be-

tot half vier

om

het een voorrecht

hij

zonnetje schijnt.

Hij

Studio Soulrock 10 Years Tour

tot

de

grauwen de leeuwinnen

Lekker Hollands

-

1

oranje gekleurd en despan-

tere combinatie

te kunnen sporten en sa-

elkaarte brengen en zal

bij

dat het leven

voorzitter van

Vrijdag

want

zijn!

J

!

Ben jij al hip-tip

mewat.

naar het kampi-

strijd

bij

naast de ge-

gezin te kunnen genieten van het

Daarnaast vindt

mensen

is,

familie op peil te houden, om

late leeftijd

men met zijn
leven.

Jack

is

het

me

't is

Zandvoort staat opzijn kop,

n ing

de zee.

in

neer Robben,

winnaar
!

en de kinderen van het zonnetje

zij

een verfrissende du ik

zij

weer...

uit

Rechts binnen-

links scoren,

voor ons kan er maar

gezin veel op

zijn

bestuurlijk niveau actief blijven.

is

menneke

vanaf hun rieten stoeltje

is.

zaalvoetbalvereniging FCZandvoort Noord.

hoor daar was die

Ons

Groningse Bedum maakt

oenschap

buiten

de zomermaanden

In

De ambitie van Goedegebuure
zondheid van

de agra-

in

genieten

nemen

of

20 jaar met

Lisse gevestigd

het Zandvoortse verenigingsleven

In

geen onbekende. Allereerst

Kim(5)enNikki(4).
;

om

vinden

fijn

2005

de automati-

in

seringsbranche dat gespecialiseerd

te-r,sb„eenv

In

een jaar

1990 werkt

later het gezin versterken. Sinds

Coedegebuure

overgoten

Met

i

overeen catamaran en zodra het weer het toe-

Nadat Susan weer terug was
zij

Zandvoort Noord en loopt veel hard.

bij

het strand te vinden. Susan heeft de beschikking

brief.

werd Kim geboren en

JierhebbenophetsportveU

Vrouwen die van
voetbal houden
Ja

komen en

de

in

zaal

isGoedegebuure samen met

Coedegebuure

jack

zeer sportief en voetbalt

te spelen en te sporten.

Jack weer terug

Nederland was, voornamelijk corresponderen

per

is

dat beide kinderen het

tijd

het 'chatten' en het 'Skypen' nog niet inge-

burgerd dus dat betekende,
in

om

(VS) vertrok

oi juli 2010

•

hem waar!

thuis aangezien Susan vooreen langere periode

naarConnecticut

26

door Arjen Schuiten

'Tijd:

14.00 tot 00.00 uur. Entree:

€

10

(deur€ 20)

al

een verkoud-

opkomen, we kun-

nen niets missen!

Dus:WEZIJN ERWEER
BIJ

EN DATIS PRIHIMA!

~<

Jlt

1

Wilt

u een folder, flyer of brochure in heel Zandvoort en
Laat dat maar aan ons over!

^

tarievenj
Zeer voordelige

^ ^ ^.^

unieke nabezorging service |

Van

Bentveld verspreiden?

_^ itnnum fa de ZaT,dvoortse Courant]

i

idee t ot uitvoering:

|

kunnen
ookhetmaken en drukken

u verzorgen

wij voor

13 ZANDVOORTSE
Courant

I

Voor meer informatie mail naar gillis@zandvoortsecourant.nl of bel 06 46046026

De informatie pagina van de sportraad
Sportraad Zand voort

www.sportinzandvoort.nl

Nieuwe samenstelling

Turnkampioen schappen OSS
Zaterdag 19 juni werd

de Korverhal door turnvereni-

in

ging OSS het jaarlijkse turnkampioenschap gehouden. S

jongens en 68 meiden vertoonden hun beste oefeningen

van de Broekie.

Bij

op de onderdelen brug,

balk,

sprong en

vloer.

De

indivi-

duele prestaties op elk van deze onderdelen werden

bij

de jongens werd

in

om

leeftijdsgroepen

zen gestreden.

Bij

twee

de

ste jongens

duidelijk dat uit

werd met

slechts

gewon-

0.05 punt verschil

de groep met de

nen door de jongste van die
groep, Ingolpenburg.

Milou Velde het
beste had ge-

hun

familie,

weerstonden

om

In

het einde van de

O.

dagwerd

in

de mogelijk open gelaten

om

Leo

Steegman

'last

but zeker not least'Teun

Vasten

houw

(voetbal) en

die zich

bij

ZSC

bezighoudt met onder an-

al

was

het

duidelijk dat een viertal le-

den van de Sportraad na de
verkiezingen niet meer te-

Hij

wordt vooroppos itiepa

der handbal. Naast volley-

1

GBZ buitengewoon commissielid

niet

en ook dan

meer

zitting

mag men
hebben

in

bal- en

watersportenthou-

siasteling heeft

Minkman

Bewegingswetenschappen
gestudeerd en dat

de Sportraad.

is

mooi

meegenomen. Wanneer de

rug mocht keren. Voorzitter

Wim

Buchel, secretaris Ben

Via een sollicitatieprocedure

leden geïnstalleerd zullen

Zonneveld en de leden Kees

heeft sport-wethouder Gert

worden

Liezenberg de beste en

Annema

Toonen een

evenals hoehetdagelijksbe-

Pernille

de groep van 2000

laatste meisjes

bij

de

kwamen de

zusjes Nickyen Marsja van

nummer

en Joop van Nes

hadden allemaal
gedeeltelijk,

in

2

periodes,

de bus. Nicky va nMa riedaar-

dat

ontvangst nemen en

doortot algemeen kampioen

ningmeester Leo Miezen beek

uitgeroepen.

moet de Sportraad

in

de

wedstrijdgroep werd Scarlet

1

en

2 uit

gaan gezeten, het
is

viertal

den aangewezen,

maximum

Marie

als

nieuwe
die

Ie-

op een

is

nog

stuur eruit

zal

niet duidelijk,

gaan

zien.

het adviesor-

de klasse tot 1999 mocht
Smith de eerste prijs

In

Caitlin

Japan op Tv te volgen. Aan

in

is

categorie. Thirza Versteege

de groep 2001 won

Tan en

Nederlands

tegen

de Voorjaarsnota

de subsidie voor de Sportraad te schrappen.

worden geïnvier nieuwe

John Lemmens

Maarten Minkman

werd hierin eerste. Bij de
tweede categorie was Lude

In

werd SharonVos nummene.

de poulewedstrijd van het
elftal

staat. In

De

zijn

(volleybal en watersport),

de

presteerd.

De jeugdige turners, en

bezuinigingsoperatie waar de Zandvoortse gemeente voor

geturnd

drie categorieën

leden

groep van 2002

was dat Amber.

deze dag de verleiding

de wedstrijdgroep werd

later tijdstip

stalleerd.

(voetbal),

en wel per moeilijkheids-

in

vier-

verband met de grootschalige

zitten in

teraadsverkiezingen
Bij

aankomt voor

nieuwe leden aangewezen. De Sportraad zou zomaar

op de wip kunnen

Voor de afgelopen gemeen-

ten, tot geboor-

2003,

moeilijke tijd die er misschien

de Zandvoortse Sportraad, heeft het college toch een

prij-

jongste recrean-

r

Ondanks de

de jongste

jongens werd Victor van der
Werff leen de categorie oud-

van 2010 bekend werd.

tejaa

Zandvoortse Sportraad

werd daar-

de recreatiegroepen.

tal
bij

elkaar opgeteld, waarna Zandvoorts beste turner of turnster

Zij

mee ook algemeen kampioen

toegestaan. Ook pen-

verlaten.

-f

jr

r

m

r
Sportraad Zandvoort

Zandvoortse Courant

nummer

•

26

•
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Honden uitlaatservice
Natascha Daniels

Grand Café XL

bereid.

de mooiste pleinen van Zandvoort.
naar XL aan het Kerkplein. XL

is

We

aan een van

gaan deze maand

een combinatie van grand

en restaurant.

café, hotel

De

ham, extra belegen

klassieker heeft een vulling van

en jonge kaas. Deze heerlijke snack

Een nieuwe naam, een heel mooi interieur, een prachtig
terras volop in de zon en schitterend gelegen

maar ook voor de

lunch.

geschikt voor tussendoor,

is

XL staat on der andere een

Bij

tostini,

met

tostini

met Mozzarella, tomaat en pesto

gehakt en kaas

pittig

(€ 5,50) broederlijk

'duivelse'

naasteen

maar Caprese,

(zeg

voor€ 5,95) op de kaart. Maar ook de tostini met gerookte kip
kaas, tomaat en ui met mosterdsaus (€ 5,9 5) zal zeer zeker voor
een uitstekende lunch zorgen. Speciaal voor de kleintjes die

mama mee

met

met naar keuze

gaan lunchen, serveert XL een zacht broodje
hagelslag, chocoladepasta of pindakaas (€

Wie wel eens rond het middaguur
voort Noord gaat wandelen,

2).

lijke

De

Wat dacht

luxe broodjes zijn een eye catcher.

bol (wit of bruin) belegd

u

met geiten kaas en pijnboompitten,

gurkjes (€6,95)? Of belegd

overgoten met honing (€ 6,9 5]? Of met ca rpaccio, Parmezaanse
kaas en pijnboompitjes (€ 7,95)? Zou zo

kunnen gaan. Doe

(€7,95!],

ik

om

ten schreeuwen

met flinterdun gesneden,
kaart, een

weer op

weken

zijn

keihard gewerkt

wordtom

dit

zijn

mooie

dat

sleutelen. Het

is

Mike,

Hannyen Max Aa rdewerk.de nieuwe eigenaren, er al les aan gelegen

om

zijn er

de nodige kinderziekten maar die

te

de gasten

zich

weer thuis

worden. Wij zorgen vooreen

zijn

uitsmijter of omelet kan,

XL wel wat

in

verdeeld

is

men

in

laten zien dat de koks van

hun mars hebben. Van het traditionele ham met

meloen (HOERA!) tot een mooie carpaccio van tonijn en van

erom weggewerkt

de garnalenkroketjes van de firma Holtkamp (de beste!) tot

zijn

product" zegt Aardewerk

Yakatori (kipspiesjes
prijzen liggen

in

Oosterse saus), er

tussen de € 6,95 en €

een paar natuurlijke segmenten.

gezellig vertoeven en van de drankjes

XL(€

verij

uit

12,95),

is

voor ieder wat

11,95.

Kunt

(€11,95) of

de

u

wils.

g eeri keuze

warme

het zuiden gericht isen

is bij

uitstek het grote terras dat

op

dusde heledagdoorde zonnestralen

combinaties van 4 verschillen voorgerechtjes

Ie

kkerste gerecht en, de gebak-

400 gram zware

ken zeetong. XL serveert deze

lekkernij in

de bo-

wordt beschenen. Het pand behelst ook 9 hotelkamers. Hotel
de uitbaters pen juli weer open gaat, wordt een

tergebakken, samen met een

prima uitbreiding van het beddenbestand

gebakken met citroenpeper en geserveerd met verse groenten.

XL, dat volgens

in

het toeristische

Opvallend

ig,95).

zowel voor de dag

Bij

in

als

is

er

een nieuwe kaart gekomen,

voor het diner. "Wij hebben behoorlijk

de bestaande kaart, die wel erg uitgebreid was.

ons staan er veel minder gerechten op maar wel allemaal

goudeeri
gelijk

|k

en zeer sria<e

ijk",

verte

t

Hainy. En ze heeft net

aan haar hand. Een te lange kaart zorgt sowieso voor

kwaliteitsproblemen die moeilijk te voorkomen

zijn.

Nu, met

een aantal sterke gerechten kan de keuken op top inzetten en

zijn er

gamba's, 8 gepelde

in

pikantesaus(€
café

Maar de super hamburger 'American style'(€ 12,95),
met 3 sausjes en frites (€14,95) en de saté van de
(€15,95) zijn toch weer

ribs

met seroendeng, kroepoek en frites

anders bereid dan anders,
kan

de voor slechts €19,95.

la

De vleesgerechten kennen een aantal echte grand

gerechten.

de Spare
haas,

frisse sa

ook de bereiding van de tonijnsteak. Deze wordt

Voor de liefhebber

Zandvoort.

Voor het grand café/ restaurant

gesnoeid

is

met

kiezen uiteen

groeten en

frites

in

de eigen

XL-stijl dus.

Daarnaast

mooie kogel biefstuk met roergebakken

met een keuzes

een drietal sauzen/garni-

uit

tuur (€ 16,95) of entrecote Café de

Paris

met seizoengroenten

Heel aant rekke lijk

XL, Kerkplein 8,

vooreen meerdan

De dagkaart kent een aantal standaard gerechten

die echter

door hun presentatie afwijken van het gemiddelde restaurant.
zijn

de tostin

i's.

Een tostin

i

is

een combinatie

van mals brood meteen smeuïge vulling dat op een

grill

wordt

is

is

uitlaatservice.

korting. Een 'enkeltje'

kost€

10.

Daarnaast heeft

den. Het

andere passie: de

namelijk heel be-

is

langrijk dat
in

de hond sociaal

de groep kan passen.

alles via

lichaamstaal uiten.

Zowel met de honden als
met de baasjes wordt een
band opgebouwd en moet
van vertrou-

er sprake zijn

wen",aldus Daniels.

ers! Je

zij

"Het

nog een
bullterri-

vindt ze mooi of

een tussenweg
zijn die

met een

lelijk,

er niet.

is

witte honden

lange, spitse snuit

en kleine 'geniepige' oogjes",
beschrijft ze ze zelf. "Helaas

heeft dit ras onterecht een

omdat

slechte naam,

het

vaak verward wordt met de
vervaarlijke pitbull, die een

vierkante kop heeft. Het

"De honden worden thuis
Ik heb in de
meeste gevallen de sleutels
in een goede
bestelbus met een aantal
banken rij ik naar Noord. Wij
lopen het heie jaar door dan
gemiddeld een uur, waarbij
soms zelfs andere mensen
voor de gezelligheid aan-

van het huis en

sluiten. Uiteraard

worden

echter

lieve, vrolijke,

kindvriendelijke

met een hoge
Natascha heeft

shows

loopt en de vele ge-

bekers geven aan

dat

zij

goed

is. Zij is lid

nenkort een tweede nestje

Om

droom

er

genoeg water

bespreekbaar: het kan

alles

van

is

ï

tot

5

keer per

week

van de

rasvereniging en hoopt bin-

haar grote

meteen of

offi-

nu vier bu liter riërs, waarmee
zij

te krijgen.

en voer staat. Qua tijden

haar

wonnen

controleer dan

Ik

zeer

honden

pijngrens."
in

ciële kennel 'Seaside bully's'

de dieren ook weer thuis
gebracht.

zijn

te zijner

tijd

te kunnen

beginnen, een eigen dierenpension, volgt

zij

nu de op-

leiding "Vakbekwaamheid
honden-en kattenbesluit".

is

nog

niet

Natascha Daniels, Lorentz-

De keuken

werkt met rittenkaartem
een 10-rittenkaart kost

www.seasidebullys.nl, waar

€

onder 'seaside dogs'

is

geopend tot 03.00

uur.

krijgenviatel.5712252.Dewebsitewww.xl-zandvoort.nl

maar

het week-

straat 20,

voortreffelijk en uitgebreid ontbijt.

sinds kort online

in

end", meldt ze. Natascha

Reserveringen en meer informatie, bijvoorbeeld voor groepen,
u

20%

geopend vanaf 0830 uur

dagelijks

sluitom 22.30 uur, maar het grand café

kunt

begonnen met de

een 'proefwandeling' gehou-

dig zijn zelfs

Dagkaart

Zand-

in

Natascha Daniels (29 en

en mocht het een keer no-

en frites (€18,95).

dat doen ze dan ook.

Grand Café

is zij

Na het eerste contact voert
een kennismakingsgespreken wordt met de hond
zij

opgehaald.

de kaart.

Aan de 'viskant' direct een van de

is

Zandvoort opgegroeid). Ruim vierjaar geleden besloot zij

de stap te wagen en

proe-

genieten die de zeer vriendelijke bedien ing snel en professioneel

serveert.Topperindezomer

in

isen

De voorgerechten van de dinerkaart

de duinen

in

ongetwijfeld een aantrekke-

naam

"Maar op den duur leer je
een hond 'lezen', omdat ze

maken,vraagtu dan naarde koude

iedere hoek kan

bij

Dinerkaart

De

Het gezellige XL

eveneens

te laten voelen. "Natuurlijk

eerlijk

senior.

In

is

adres.

bedrijf

voeten te zetten. Er wordt de hele dag schoonge-

maakt en hieren daar loopt iemand te

op de

roze gebraden kalfsfricandeau

van mijn favoriete lunchgerechten. En de oer-Hollan-

XLaan het goede

dartelende honden. Haar

nog een poosje door

echter niet want ook andere gerech-

aandacht. Zo staat er ook Vitello Tonato

een combi nat ie van zalvend geroerde tonijn mayonaise

derdie niet buiten

Het kan de regelmatige bezoeker van XL niet ontgaan
er al enkele

ik

is

jonge vrouw tegengekomen, omringd dooreen aantal

van een XL

met tonijnsalade, ei, kappertjes en au-

helemaal

klaar.

tel.

06-41556141.

Meer informatie

vindt u op:

g5 en een 20-rittenkaart
€ 185. Bij een tweede hond

formatie verkregen kan wor-

op hetzelfde adres

den over de uitlaatservice.

krijgt u

alle in-

XAtfOKO
U werkt met de

Deze dient
in

u

te vu Hen.

vakjes staat
je naast de

Indien u

in

in

cijfers

i

de witte

t/m

Wandelexcursie
9.

Zondag 4 juli organiseert het IVN Zuid-Kennemerland een

vla kjes

natuurwandeling. De wandeling gaat over het

De optelsom van de
in het don ke re vla k-

rij

een donkervlakje

Het Kraansvlak (duingebied
achter Zandvoort)

Wurmen-

veld en het Kraansvlak naar Bloemendaal aan Zee en

unieke zeedorpen-

zijn

kent dat u vertikaal op 4

zijn

merkt door aardappelveldjes
en het oude zeedorpenland-

schap met verst uivingen, ver-

moet

uitkomen en horizontaal op

om

Het gebied wordt geken-

landschap en natte duinvalleien.

bij-

voorbeeld 4A8 ziet staan, bete-

Let op: er zijn

een mooi

is

gebied en beroemd

weer

bijzondere plantenrijkdom.

terug via het Duinpieperpad met

of boven de kolom.

oorzaakt door de zoute, harde

8.

zeewind. En wie weet mis-

soms meerdere

schien ziet

oplossingen mogelijk.

5e oplossing staat elders op deze pagina

de verte wel

u in

een wisent lopen!

Vertrekpunt: vanaf het spoor

KHGD

Breinbreker
De bedoeling van de breinbreker
is de rekenkundige som op zo een
manier op te lossen dat hij klopt.

KHD

F

HHE

x

+

KGC

"1 +

fietstunneltje

Noord, met de

1

Zandvoort
bereikbaa

Bereikbaa

met de auto

via

Zandvoort-

Noord, einde Wattstraat

DED

1

in

fiets

via het Vissers pad.

Verrekijker, eten en drinker,

meenemen. Deelname

=

1

en vertrek

tis

om

is

is

gra-

18.00 uui

Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
(tot

KDDC

ADC

ACC

PIEP VAN PE WEEK
"Kijk

De oplossing staat

elders

dan wat een knappe jongen, die Fortuna.Hij kan

op deze pagini

zo ontzettend schattig kijken. Fortuna,
timi,

is

Welnu

R£&ept

een Turkse herder van

met

die

Kook eens anders
R£oept

22.00 uur).

ben

iets lekkers

altijd

asiel

wel

'Fortis'

4,5 jaar. Lief

komt

langs

heeft geluk,

hij

voor

in-

voor iedereen

lopen, wel te verstaan.

want de meeste verzorgers heb-

iets lekkers in

hun

zak", beschrijft Dieren-

Ken neme rland deze viervoeter. Het

is

dan ook echt

een 'plaatje'van een hond.
Deze week maar weer eens een vegetarisch gerecht

Het komt steeds meer voor dat Nederlanders een vegetarisch dag
dan komt met de zomer volop aanwezig

dit bijzondere

in

de week

nemen en

Spaanse recept goed van

pas.

Fortuna maakt zich bijna nergens druk

een lammetje met

je

mee.

een hele andere kant van

Gazpacho met reepjes en Alpro soja/yoghurtvariatie

omdat

Voorgerecht voor 4 personen

al zijn

hij

om

en loopt

Let wel: bijna! Als hij

Fortis.

zo graag wil spelen!

Dan kan

Met

hij

hij

als

een andere reu

hij

Benodigdheden:

bij

1/2 rode paprika,

|

1/2

1

komkommer,

stengel bleekselderij,

50 ml

30 g gemalen amandelen,
250 g rijpe tomaten,

olijfolie

sjalotje,

suiker,

ï

teentje knoflook,

1

pittig of licht gekruid (of
een zelfde product van
een andere fabrikant),

+

extra voor het bakken,
rode wijnazijn,

ï

i

eetlepel Alpro soja/

yoghurtvariatie naturel

pak Alpro soja reepjes

mensen

olijfolie

Bent

dan

u

geïnteresseerd

komkommer, amandelen en tomaat achter en hak de
sja lot, knoflook en bleekselderij en pureer zesamen

Hak ook de

'

'

«

•

over de soep. Lekker

moment. Strooi de
met boeren brood.

reepjes en de restvan degarnituur

'

'

a

'

'

a

»

'

•

<

is

goed voor lichaam en geest"

www.sportinzandvoort.nl

a.

Fortuna en wilt u eens nader kennis

wat

lekkers

komen maken, gaat u
5, tel. 5713888. Meer

Kennemerland aan de Keesom straat

'

1

•

in

veel knuffelen en

te vinden op de website: http://asielzandvoort.dierenbescherming.nl/

is

een keukenmachinetot een gladde massa. Breng

Alpro soja reepjes op het laatste

"Sport

in

kijken in dierenasiel

informatie

rode wijnazijn, suiker, zout en vers gemalen zwarte peper. Bak de

en 150 ml water

dieopsmaak met

•

—... .--.

niet

de ruimte heeft,

voorde garnering.

Oplossing Kakuro

klein beetje paprika,

rest in kleine blokjes.

met de

met hem op stap gaan en hem

hij

toesteken!

Bereiding:

Houd een

die lekker

ineens

maken, en

wel graag socializen en toont ze

goed om. Dierenasiel Kennemerland zoekt

voor deze prachtige jongen een huis met een grote tuin, waar
I

ziet, zie je

zich ontzettend druk

teefjes wil

charme. Ook met katten gaat

'

8

•

*

<

Oplossing Breinbreker
'
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ZSEL

Zandvoortse Courant

^

Heeft u tips? Mail dan naar senioren@zandvoortsecourant.nl

^

\

Ondersteuning voor mantelzorgers
die

de zorg voor een naaste zoals familielid, buur of vriend op

heten mantelzorgers. Maar vaak

mensen

is

zijn

genomen hebben,

zich

deze mensen zich dat helemaal niet bewust. Voor deze

er professionele ondersteuning.

Het

is

al

weer even geleden

eten hebben gekregen en

Na-

dat binnenkort het restau-

met

regelmaat leuke artikelen

andere mantelzorgers. Als

over onze activiteiten voor

mantelzorger kunt

bewoners en wijkbewoners, maar mijn bijdrage is
alweer2 maanden geleden.

Duinen mocht

om

u

maximaal
de

regio.

8

het

er alleen

zijn al diver-

se lotgenotengroepen,

dag of avond 2^tot

uur

3

in

bij

rekening

men

is

dit

24 uur

per dag. Zowel lichamelijk

handvat-

vrijwilligers krijgen

ten aangereikt hoe ze kunnen

ik

mee

dat

in

hoopte

en tips worden dan ook uitge-

kunnen

wisseld. Zo een groep wordt

de Duinen

laten zien. Huis in

opname

geen kosten verbonden aan

willigers. Er

het deel nemen. Voorafgaand

veel, dat

tehuis kan geregeld worden.

is

ook nog de lande-

een kennismakingsgesprek

we

leiden tot stress en ontstaat

van problemen en het even-

lijke

vrijwilligersorganisatie

mogelijk

een overspannen mantel-

tueel doorgeven van deze

'handen

dan weer zelf zorg

signalen aan de professione-

minimaal

met u hebben. Het advies dat
meegegeven wordt is vaak:
aanvaard de situatie, maar

zorger, die

nodig heeft.

komen

Om

zijn er

dat te voor-

organisaties die

Die zet voor

etmalen

3

vrijwilli-

Bij

Pluspunt

de senio-

mensen met een beperking,
zodat de mantelzorger een

tact

nen en vooral ontlasten, doo-

gesprek

hun taken wat te verlichten

te kunnen

opnemen vooreen nader
om knelpunten weg
nemen. Vaakden kt

vooi

mem

dat doe

de regio Midden en Zuid

weet

niet

Kennernerland.

kloppen. Dan

zijn er

hulptroepen.

Tandem

Tandem

in huis'.

o.a.

hulpverleners.

nen begeleiden, onderste

is

zal

er

renadviseur. Die kan dan con-

le

hebben ze daar

deze mensen willen en kun-

Eén daarvan

er het

ik

waar

zelf
ik

wel of

ik

moet aandus de
geeft

gers

in bij

chronisch zieken of

zijn

weg

tijd

via:

wanneer de manpaardagen

moet worden opgenomen
een ziekenhuis.

Dit

wordt

in
bij

is:

Kleermakerstraat

51a,

Plusdienst een vrijwilliger

die regeltaken

om

van Pluspunt hel-

er bijvoorbeeld

de

nemen,

kunnen over-

zoals aanvragen re-

Tandem
jaar

de mantelzorgers kunnen

Steunpunt

vrijwilligers

ontlasten door taken over te

een

nemen. Buddy's

Zandvoort.

die via de telefoon of

bij

de

die chronisch

in

start

in

Indien u

blijft,

het

na-

samenwerking met

OOK

Zandvoort

lotgenotengroep
Er

is

in

gebleken, dat

is,

dan meld

ik

vorige

week

bericht dat

in

in

Zandvoort
Huis

de

in

nl.

U

krijgt

iets hoort,

dan het juiste

antwoord en

laten

we

sa-

men proberen

trots te zijn

op 'ons' Huis

de Duinen.

Ran

Nijhuis,

in

locatiemanager

vinden op www.tandernzorg.

uw naaste niet al-

aanvragen, die

Lotgenotengroep

gelen, formulieren invullen
enz. Er zijn vrijwilligers die

is

Tandem spant

bekendheid te ge-

wat

u

nl.

leen kan laten, kunt u via

pen daarbij.

we daarom afspreken

het u persoonlijken als u

1991

meedenken staat voorop.

zich in

ik

desondanks toch

wordt overlegd met

matie over Tandem kunt

Oplossingen zoeken.

ven aan de organisatie. Zo

Laten

dat als er

vraag het dan aan mij of

de deelnemers. Meer infor-

de meeste zorgverzekeraars

vrijwilligers

dit

JLVelserbroek.Over plaats en
tijdstip

vergoed. Maar vooral het

van de mantelzorger. Ook de

het de

vreemd

gewoon bij Zandvoort en
moet ik mij daar niet druk
om maken? Het doet pijn
en niet alleen mij maar ook
de mensen die in Huis in de
Duinen wonen en werken,
dus maak ik mij wel druk.

naarr.nijhuis@zorgcontact.

Toch werd

bewoners

telzorger zelf een

die ons

doet reageren of hoort

stuur een e-mailbericht

is.

het verhaal gaat dat de

informatie, ondersteuning

mantelzorgrnakelaars

in

info@tandemzorg.nl of bellen

en advies aan mantelzorgers.

Er zijn

gebeurt ook

waar, en ook

meer willen dan

weer aangesproken door
een medewerker met het

hulp aan.

U kunt zich opgeven

van Tandem

vrijwilligers

het opzetten van een netwerk

is

de Duinen zouden

naar 023-8910610. Het adres

helpen de mantelzorger met

De

of nemen tijdelijk de zorg over

in

liever

met een gerust

voor familiebezoek, va-

kantie of

vraag op

Huis

kan gaan. Dit kan

aantal dagen
hart

een mantelzorgconsulent

een leuke plek

te zijn en te wonen en
werken enthousiaste
mensen en betrokken vrij-

Dan

er

is

om

warmte

Is

er

luisterendoor, het signaleren

is

het tegendeel te

ik

kan dit

handelen. Uiteraard

in

de Zandvoortse Courant

er con-

is

bezig.

de

gesproken. Met de bijdrage

men

mee

Zandvoort

een bepaald thema. Ideeën

Soms

als geestelijk

stant

in

coach van Tandem.

een verzorgings-

nemen

te

leven te krijgen.

geleiding geven. Tijdelijke
in

mee

iedereen

verhalen toch een eigen

onderwerpen, dus elke keer

Er zijn

is

onjuist!

in de ontwikkelingen en
veranderingen, blijken

Zandvoort kreeg

in

Duinen wordt gedacht en

igeleide.en vaak vrijwillige,

waar en dus

Hoe komt dat toch? Ook

ik

of niet waar? Toen

negatief over Huis

zieken ondersteur

niet

nu bijna een jaar geleden

De bijeenkomsten
behandelen verschillende

begeleid door een speciaal

mensen thuis in contact komen met mantelzorgers. De

rant gesloten wordt. Dat

door hier met regelmaat

begon

Waar

elkaarom te praten over hun
situatie.

per slot van

in

met

deelnemers,

Deze komen eens

de zes weken op een mid-

in

zijn,

Duinen twee dagen niette

de

lezen.

tuurlijk verschijnen er

voor te staan. Er

belasting

01 juli 2010

•

hebben om hun gevoelens

veel mantelzorgers behoefte

gevoel hebben

Mantelzorg kan een zware

26

en ervaringen te delen met

dat u nieuws uit Huis

Mensen

nummer

•

NIEUWS VAN
HUIS IN DE DUINEN

seniorenpagina

bij

uw

de

naaste

zodat u met een gerust

gevoel de groep kan bezoeken.

Ook kunt

bellen als u

met

u

de belbus

problemen heeft

vervoer. Plusdienst van

OOK Zandvoort:

023-5717373.

Oproep voor reünie Mariaschool
René

staande een reünie/borrel

Rubeling en Ron Verst eege

georga niseren voor de twee

Frank Ceusebroek,

neeste medeleerlingen

zijn

te sturen naar het mailadres

grotendeels wel bekend,
Tiailjadressen helaas niet.

Mariaschooli970@casema.
nl met hun naam, adres en
telefoonnummer zodat een

deze het verzoek aan be-

uitnodiging gestuurd kan

op zoek naar hun

Zij

willen op

3

klas-

zesde klassen die

in

1970 de

klas

Mariaschool hebben ver-

uit 1970.

voorde middelbare
school. De namen van de

oktober aan-

laten

naar een hoop huidige
Bij

trokken

om

{e-

een mailbericht

vm

pni *t
dr ion, mnariarg
flatjmiijlwertjnintH'.
(.

zijn

genoten van de zesde
van deMariaschool

mwirAHfWtr-Emlrijding

-i

worden.

JS>

**J3|
" ht -"

Gemeente Zandvoort
Swaluëstraat

2,

Postbus

2,

2040

AA Zandvoort

Gemeentelijke publicatie week 26 -2010

Frans Zwaanstraat 42b, plaatsen dakkapel, inge-oomer- 24

-

De

besluitenlijst

zijn in

in

week 26

25 door het college

vastgesteld.

De

genomen

besluitenlijst

is in

besluiten
te zien

bij

1621

^amasiialaa"

-

pbatse

n.

-

<o:i

"eni'oe

ga-'age. --ge<oi"en

te

van spoed kunt u een verzoek

gericht. In geval

2003 BR Haarlem. Een

gaan van een

bij

om

een

de voorzieningenrechter

dergelijk verzoek dient vergezeld

van het bezwaarschrift.

Centraal

telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar vi

Verzonden besluiten
Verordening Wet inburgering 2010 ter inzage

t/m donderdag

de vergadering van 1 juni 2010 heeft de gemeenteraad van

afschrift

24Juni20io,20io-i5iLv.

de Centrale Balie en op de website.

In

is

van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus

van de collegevergadering van week 25 en

week

het

voorlopige voorziening indienen

juni 2010, 2010-150LV.

Vergadering college

de verdere

S.

30

-

57401 00, maandag

(023)

17.00 uur er vrijdag 8.30-16.00 uur.

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen

Melding of klacht?
Zandvoort de vero-deri ng'VVet inburgering 2010' vastgesteld.

Zandvoort:
Bel

Deze verordening treedt met terugwerkende kracht inwerking

-

Vinkenstraat

vergroten van de woning (gewijzigd bouw-

9,

met de Centrale Meldlijn

(0

website het digitale formulier

op 1 januari 2010 en

ligt

ter inzage

bij

de Centrale Balie

in

het

plan),

verzonden

21

3)

57402

oo, óf vul op de

óf stuur een brief naarde

in

juni 2010, 2010-057RV

klachtencoördinator.

Raadhuis en staat op de website.

De verordening

gen

in

-Vondellaan ^.verwijde-én asbesthoudend materiaal, verzon-

aangepast aan de meest recente

is

de wetgeving.

In

w jziglrt-

deze nieuwe verordening kunnen

meer mensen dan voorheen een aanbod voor een inburgeringscursus krijgen. Er

is

-

Openingstijden Centrale Balie

23 juni 2010, 20-10-130S.

Celsiusstraat

zonden

71,

verwijderen asbesthoudend materiaal, ver-

23 juni 2010,2010-1325

een stimuleringsbonus ingevoerd.

He: stsaisexaTie'' en de taalke-nisvoori

ng

e''

zijn

ook nieuw

opgenomen evenals het persoonlijk inburgeringsbudget. Alles met als doelstelling dat oud- en
de verordening

in

den

Maandag t/m woensdag: 08.30

-

16.00

uur

Donderdag:

08.30

-

20.00

uur

Vrijdag:

08.30

-

12.30

uur

maar voor een

Gehandicapt en parker en

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u

Op grond van

beperkt aantal zaken terecht: pas :oorten en rijbewijzen

november 1999 in werking getreden
Algemeen Delegatiebesluit 1999, hebben Burgemeester en
het op

1

e.d.

Openingstijden begraafplaats

nieuwkomers zogoed mogelijk integreren

in

de Nederlandse

Wethouders van Zandvoort besloten

tot:

De algemene begraafplaats en

lerenbegraafplaats aan de

Het opheffen van een gereserveerde gehandicaptenpar-

-

Tcliensstraat

:i

r

dage

|ks

open

t

jssen 08.00 -18.00 uur

<ee-plaa:s en het uitrekke' van het verkeersbesluït aan de

Ingekomen vergunningen aanvragen

Wlllemstraatt.h.v.nr.31.

Bouw-, sloop- en reclameaanvragen

Bezwaarsch riften

Collegelid spreken?

Een afspraak

-

Gasthuisstraat

9, gedeeltelijk vergroten

dakopbouw, ingeko-

besluiten liggen

bij

de Centrale

inzien tijdens openingstijden.
-

Gasthuisstraat g gedeelteh <ve

,

'g

,

.

men
-

21 juni

2010.

21 juni

61,

gedeeltelijk vergroten van de

woning,

U kunt ze

Belanghebbenden kunnen

gedurende een termijn van zes weken na bekendmakrg een

making

is

de verzenddatum van de vergunning. Indien het

geen vergunning

2010, 2010-147^.

Boulevard Paulus Loot 79a, gedeeltelijk vergroten van de

woning, ingekomen 22 juni 2010, 2010-148 Rviefase.
-

Balie ter inzage.

gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-

monumentenvergunning.

Dr.C.A.Gerkestraat

Ingekomen
-

oten dakopbouw, ingeko-

Oosterparkstraat 50b, plaatsen dakkapellen, ingekomen 23

juni20io,20io-i 4 9Lv.

betreft

is

dit

de publicatiedatum. U

bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar"

bovenhoek van

uw

brief

en Wethouders, Postbus
schorst

in

maken met een

collegelid doet u via het centrale

telefoonnummer. Daarbij geeft

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen

Zandvoort:

in

richt

uw

de rechter-

aan het college van Burgemeester
2,

2040 AA Zandvoort. Het bezwaar

beginsel niet de werking van het besluit waartegen

Het kan

wilt spreken.

zijn

u a an

waarover u het collegelid

dat u eerst naar een vakafdeling

verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?
Voor vragen over concrete of ge venste bouwplannen

is

de

werkeenheid Vergunningverlenin g op werkdagen telefonisch
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur.

Op zoek naar werk

of aanbiede

i

van vacature?

Werkgevers en werkzoekers make n gebruik van

www.werkeninzandvoort.com.
Voor het vinden of aanbieden van banen

in

Zandvoort.

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand

en zee, maar vooral dicht

bij

mensen

Team van Sack Time wint 40" editie zaalvoetbaltoernooi
Het team van kledingzaak Sack Time heeft de 40' editie
van het zaalvoetbaltoernooi gewonnen.
rieuze,

spannende finale wonnen

verschil, 9-2,

zij

In

een uiterst cu-

uiteindelijk

van schoonmaakbedrijf Weber.

met groot

De grote finale van de eretussen Sack Time
Weber had een uiter-

de spelers van stukadoors-

Speciale prijzen

der uitgebouwd en toen
voor twee minuten naar de

bedrijf 5chuurman het
moede hoofd buigen voor
Met Europe, dat nipt met

speciale prijzen te verdelen.

mate vreemd verloop. De

kant moest, deed SackTime

10-8 defïnale naar zich toe-

prijs

het nog een dunnetjes over

trok.

door opnieuw twee doel-

Fa me werd de terechte winnaar in de Hoofdklasse. Zij
waren met 6-2 duidelijk te

was voor Leen

uiteindelijke

misschien

sterk voor de Krasse Knarren,

De beste keeper va n het toer-

maar

een team van FC Zandvoort

nooi

divisie

en

'Webertjes'

gedecideerd

namen
al

heel

snel een

0-2 voorsprong. Vlak voor
rust kon Sack

Time pas de

Deze voorsprong werd ver-

opnieuw een Weber-speler

punten aan hun totaal toe

De

aansluiter binnenschieten.

te voegen.

Toen een speler van Weber

9-2 eindstand

na rust een tijdstraf kreeg

wat

is

geflatteerd

minuten, sloeg Sack

minder verdiend.

Time toe. Maar liefst drie (!)
doelpunten kreeg de goa-

Overige klassen

van

lie

2

van Weber

om

zijn

oren.

niet

Noord.

won
In

de Eerste Klasse moesten

Het team van dancing

In

het

de eerste

team van

school Paul

Chin

2

met

v.d.

divisie

autorij-

Oord/Chin

4-2 van Seppis.

Dan waren

er

nog een paar

Als eerste ging de sportiviteits-

De

naar pension Blankebil.

prijs

voor de beste coach

Korenhoff,

coach van verliezend

finalist

schoonmaakbedrijf Weber.
werd Mich el van Kampen

van kampioen Sack Time en

de

prijs

voor de 'derde ronde'

werd verdeeld tussen DIT en
snackbarde Zilvermeeuw.

Zandvoortse Courant

SPORT KORT
Voetbal

nummer

•

zal in het nieu-

meer met

seizoen niet

een eerste zondagelftal

in

in

de 2e klasse.

In

De softbaldames van ZSC hebben na de

maal toe een plaats

thuiswedstrijd van het Haarlems

ver-

overd

tegenwoordigd

Het

de hoogste klasse. Naast

eerste zondagelftal van

Zandvoortmeuwen speelde
ookTZB met een standaard
zondagelftal, waarvan de

SV Zandvoort

zijn.

niet

is

meer

deie

klasse, destijds

Haarlem nipt
de team

1-0, in

op

er flink

THB

uitwedstrijd ook de

verloren.

Werd het

de return op Duintjesveld scoorden
los.

ZSC deed dat negen

twee keer meer, waardoor het

keer,

in

in

loos.

Nadat THB

inning een 4-5 voorsprong

de achterstand tot 8-10.
Een marge die in de eerste
helft van de 7e inning werd
uitgebreid tot 8-11. In de
gelijkmakende slagbeurt
probeerde ZSC nog terug te
komen maarverderdan een

meeste tijd in de 2e klasse.
Na een bestuurlijk conflict

nam, kwam Martina Balk
met een honkslag in scoringspositie. Met behulp
van een 2-honkslag van
Charissa Koning scoorde

de Tweede Wereldoorlog
speelden Zandvoort en De
Zeemeeuwen een vooraan-

staande

rol in

het regionale

van Zandvoortmeeuwen en
richtten Zandvoort'75op.

de gelijkmaker,

zij

5-5.

run vanTerry van Riemsdijk

In

THB

2000 fuseerden Zandvoort-

meeuwen

de 6e

In

inning verkleinde een run

van Renardel de Lavalette

zaterdagvoetballers zich af

sei-

de achter-

notes op tot 7-10.

de 3e

in

scheidde een groot aantal

is

niet, liep

stand van onze plaatsge-

die 2e inning punt-

bleef

daarmee

ingeschreven voor het

en ZSC

waardoor de

rij

bei-

maar THB

werd.

9-11

slagen op

stand gelijk was, 4-4. ZSC

vaak roemrijke historie van
enkele decennia

strijd

de 2e inning met zes honk-

ten einde gekomen. Voor

zoen 2010/2011. Een lange,

01 juli 2010

•

de jaren

zeventig werd tot twee-

de voetbalcompetitie ver-

in

26

dames

-

ZSC-dames verliezen na spannende

(1)

Zandvoort

we

SOFTBAL

kwam

kreeg echter steeds

met een

de thuisclub

niet,

waarmee de eindstand van

meervat op de Zandvoortse

en Zandvoort'75

Na een fusie in 1940
speelde het nieuwe Zand-

tot SV Zandvoort

eerste zaterdag en zonda-

mondde

voortmeeuwen

gelftal.

voorsprong voor de gasten.

Riemsdijk 2X3-slag,ix4-wijd

Honkslagen van Ter ry van
Riemsdijk en Renardel de
Lava lette zorgden ervoor
dat ZSC in de buurt bleef
van de de Haarlemse dames, 7-9. Omdat THB in de

en kreeg 17 honkslagen te-

5e inning een run scoorde

4slagbeurten.

voetbal.

Voetbal

vele jaren

In

(2)

in

niet. ZSC opende
met honkslagen van Niki

Valkenstijn,

lem/Kennemerland, Overbos

Renardel de Lava lette, Sylvia

I

A.

bestaat voor het eerste

dit

voetbal. Tegenstanders zijn

(Hoofddorp),

ZOB (Zuid-Oost
Amstelveen/

seizoen uit veertien teams,

Beemster),

waardoor er zesentwintig
duels afgewerkt moeten
worden. De uitbreiding is

Jong Hercules (Beverwijk),

een gevolg van de instel-

Aa Ismeeren deAmsterdarnse

van twee zogenaamde

verenigingen TOB, DVVA,

ling

'Topklassen'

in

het amateur-

Sport

Maura

SOFTBAL

Heemraad, Monnickendam,
Hellas

Koper, Wil ma van Riemsdijk

de eerste inning scoor-

FC Castricum, de nieuwe

Haarlemse fusieclub Haar-

door het

is

KNVB West

de 2e klasse

de THB

dis-

ingedeeld

Deze klasse

Het zaterdagelftal van SV

Zandvoort
trict

verdediging.

en detweelingMarcellaen

Martina

de

Het leverde

Balk.

een 4-0 voorsprong op. Het

antwoord van THB

kwam

in

In

dat

de 4e inning

uit in

een voldongen

9-11

feit

was.

Voor ZSC wierp Wilma van

een 5-g

gen. Martina Balk beleefde

een perfecte dag
slagperk
uit 3

met

3

in

het

honkslagen

beurten. Marcella Balk

kwam

tot 3 honkslagen uit

-HEREN

(Zaandam),

Voorland en AFC zaterdag.

Softballers beginnen te laat aan inhaalslag
De softbalheren van ZSC

met

zijn

vrijdagavond op eigen veld

waardoor de achterstand

Pas in de 3e inning

werd teruggebracht tot 13-16.

16-22 afgetroefd door Schoten

2.

voor 14-20. Nadat Schoten

in

de 6e inning de voorsprong

had opgevoerd naar negen
wist ZSC iets te doen aan de 2-16 achterstand, die na de 2e

Golf

Hans Paap is winnaar geworden van het twaalfde
(Kl)ab van der Moolen
golftoernooi op de baan
van Spaarnwoude. Om zijn
goede vorm te onderstrepen
sloeg

hij

ook de langste drive,

De beste dame was
Marja Keur. De twaalfde edigolftas.

tie

van het toernooi kende

prachtig weer.

De

inning

in

de boeken stond. Detwee runs kwamen tot stand

nadat Marcel Paap een honkslag sloeg en Ernesto Vonsee

heel dicht

bij

kwam ZSC

het

waarorganisatorAbvan der

ken van de achterstand.

maakte

Moolen de scepter zwaait.
De barbecue werd uitste-

verse spelers twee maal

kend verzorgd door Dirk

daarmee de

hoofdprijs: een prachtige

Visser en

zijn

echtgenote

Yvonne.

deze slagbeurt

het slagperk. Peter

wegwer-

42 Stablefordpunten en

veroverde

In

kwamen

Danny van

Douma,

Soest, Ed Koper,

vier keer

op basis van

honkslagen, 13-20.

In

't

nederlaag te reduceren tot

de 4e

16-22.

inning scoorde Schoten weer

de 3e inning

door de harde ondergrond,

18,

Wout en opnieuw Van
Soest met honkslagen de

van

Haarlemse slagploeg af te
spurt onvoldoende.

In

tegen de 300 meter! Paap,

met handicap

runs (14-22), wisten Jeroen

de-

kans zag de

stoppen, bleek de tussen-

volgde met een homerun.

bijna 50

deelnemers genoten in de
avond van een barbecue
in het Gemeenschapshuis,

Omdat de Zandvoortse
fensie geen

Van

't

Wout was met

ix3-slag,5X4-wijd en 23 honk-

slagen tegen de verliezende

vijf

werper. Van Soest

de 5e

was de
meteen

Paap en Ben de

inning zorgde Van Soest met

beste ZSC-slagman

di-

Jong kwamen samen tot

een honkslag en geholpen

slaggemiddelde van 1.000

in

een totaalvani4honkslagen,

dooreen 2-honkslag van

uit 5!).

Ruud

In

Bijl,

Bijl

(5

ADVERTEERDERS
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles
in

Zandvoort

ieeft

De adverteerders

in

de krant van deze wee.

wat

zijn:

Tennis

Donderdag

8 juli

orga-

niseert de Tennisclub
Zandvoort een open racketavond op tennispark De
Glee. Deze avond is bedoeld

oud-leden

zijn van harte
welkom. Geïnteresseerden
kunnen tussen 19.00 en
21.30 uur per half uur
meedraaien. Vooraf aan-

(in

alfabetische volgorde)

Administratiekantoor

K.Willemse

Algemene

uitvaart-

begeleiding Zandvoort

Bloemsierkunst

Boom
Café

Strandpaviljoen

Oomstee

Cense en van Lingen

Sentinel Alarm

Elvitaal

Harocamo

Jef& HenkBluijs
1

b.v.

StudionS Dance

Hu goos

Uitvaartcentrum Haarlem

Laurel&i Hardy

Van Aacken

P.van Kleeff

Glaszetters bedrijf

melden kan per e-mail:
recreant.tc@gmail.com

Autobedrijf KariMo

Circus Zandvoort

bij-

of telefoon: 06-18344111

Autobedrijf Zandvoort

Club Nautique

voorbeeld ooit opgedaan

(Nicole
Schaeprnan).
Tennisschoenen verplicht,
leenrackets zijn aanwezig.

Beach ClubTien

Dobey Zandvoort

Riche aan Zee

Woonstichting De Key

Dorsman Assurantiën

Sea Optiek

XL

voormensen
en omgeving

uit

Zandvoort

die enige ten-

niservaring hebben,

in

hun jeugd of wellicht

an de-

1

'

e

bij

vererig rgen. Ook

Bertram

&

Brood

VanderValk&Swart

Pluspunt
Pluspunt

Boomhut

Notarissen

JD

CENSE 15
LINGEN

Archief Genootschap

Oud

/andi*ooi:

BiD134/7

iwv stheipemissers

a.WO

van

Jhr. P.N.

Dr.

2042 PR Zandvoort

Quarles van Uffordlaan 2

Tel:

023 -5 715 715

2

onder

1

kap

uitzicht over

slaapkamers,

Geheel

v.v.

2

badkamers

ca.

Perceeloppervlakte

Vraagprijs:

1

1

5

nrt'

m

?

325

•

Slechts

•

Royale

Amsterdamse Waterleidingduinen

1

het luxueuze
inclusief

Stijlvolle
villa

living,

semi-open keuken, groot balkon aan achterzijde

3 slaapkamers, 2

badkamers

Privé parkeerterrein

aan achterzijde

p loopafstand van dorpskern van Zandvoort

m

;

^360^

uitzicht vanuit dit

Hogeweg

ruime 3-kamer

apparement op de 6 de etage. De doorgetrokken
geeft toegang tot een kamerbreed balkon

aan zowel land-

als zeezijde.

Koninginneweg 9rd

76/5

Bijzonder fraai, licht en ruim 2-kamer (v/h 3) appartement

met een

royaal zonnig balkon op het zuiden, gelegen aan de

rand van het centrum

met

Uiteraard zeezicht!

lift

in

kleinschalig

Aan de rand van het groene hart gelegen ruime 30-er jaren
bovenwoning met balkon (W) en uitgebouwde verdieping.

appartementencomplex

en parkeergarage.

•
•

•

Woonkamer van 12x4 meter met gashaavd

•

Zeer netjes onderhouden

"

2 slaapkamers

•

Lichte

Badkamer met douche, bad en wastafel

•

Royaal slaapvertrek

Gehele appartement

•

Kunststof kozijnen en dubbele beglazing

•

Berging

•

Op

•

Gebruiksoppervlakte ca. 98

•

Gebruiksoppervlakte ca.

Vaste

v.v.

parketvloer

onderbouw

prijs:

m!

€199.000,-

^360^

Lichte

woonkamer met schouw

Ruime moderne woonkeuken

v.v.

inbouwapparatuur

•

3 slaapkamers,

•

Totaal 2

•

Centrum en openbaar vervoer op steenworp afstand gelegen

•

Woonoppervlakte

badkamer met

o.a.

ligbad/douche

woonkamer, open keuken, ruime badkamer

•
•

in

en volledig gerenoveerde (2001/2002M

aan de rand van Zandvoort.

appartement per verdieping

Gebruiksoppervlakte ca. 115

Burg. van Fenemaplein 10/11
(v/h 4)

in

€ 450.000,

Een werkelijk prachtig

woonkamer

(verjkoop, (verjhuur, beheer, taxatie

Zandvoortselaan 43

Recent opgeleverd 4-kamer appartement

appartementencomplex "Huis met de Dolfijnen"

•

dubbele beglazing en kunststof kozijnen

Prachtige ligging, grenzend aan

wWW.CVl.nU

ruime garage voor 2 auto's.

Royale woonkamer, voor- en achtertuin
3

IiiINWWI

huis

lil

Hogeweg 46B

Kuyperstraat 22

Op schitterende locatie gelegen uitgebouwde
woning met garage, oprit voor ca. 3 auto's en
beschermd natuurgebied.

Woonoppervlakte

^ECEEfc

woonlagen

ca.

97

m

J

loopafstand van winkels, restaurants en openbaar vervoer

Vraagprijs:

85m

!

€ 349.000,-

g

Vraagprijs:

€

239.000,-

S5

6 e jaargang

•
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Courant

voor Zandvoort en Bentveld

www.zandvoortsecourant.nl

Actueel
Parkeren

De Key houdt

in

aan de

Oostbuurt

zich

moet

prestatieafspraken

beter

"Volste vertrouwen in

De Key"

Zandvoort viert Oranje feest!

Het college heeft de raadsleden Jerry Kramer (VVD) en

Woningbouwprogramma

Willem Paap antwoord gegeven op hun

"Projecten die

schriftelijke vra-

gen over hun bezorgdheid aangaande woonstichting De
Key. Uit

de antwoorden

vertrouwen heeft

in

De

blijkt

dat het college het volste

opge-

nomen in de prestatieafspraken/woningbouwprogramma tot 2012
worden

Key.

zijn

zoals afgesproken

uitgevoerd. Het woning-

Feest

was het

in

heel het dorp na de schitterende overwin-

ning van het Nederlands

elftal

op Uruguay,

die Nederland

naar de grote finale bracht. Direct na het laatste fluitsignaal,
zich liet

wachten,

liep

Zandvoort

uit

zijn
bij

Key,

tot een financieel krachtige en professionele orga-

niet

doorgaan van het pro-

ject

Sophiaweg en het mo-

gelijk

ontslag van een groot

nisatie, die

dit

besloten heeft

volkshuisvesting

in

Zand-

voort kan blijven uitvoeren.

dat er nieuwe gebie-

komen en dat andere

Doordat Oranje zo ver

voortschrijdend inzicht",

maken de horecagelegenheden met Tv schermen, en

letterlijke

al-

antwoord

dat

Voor het eerst

Ook blijkt

Oranje weer

In

het project Sophia-

niet te zijn afgeblazen.

eerste instant ie

gesproken dat

er

was

er af-

66 nieuwe

in

in

32 jaar staat

de finale van

het mondiale voetbaltoernooi.

Wie de tegenstander

wordt was

bij

het drukken

Er

een prestatieafspraak

appartementen zouden ko-

van de krant helaas nog niet

tussen de gemeente en De

men. Latere berekeningen
echter gaven aan dat die
hoeveelheid schieronmogej k is. Na overleg kwamen de

bekend, echter

partijen overeen dat er ruim-

tijd

Key, die loopt tot

het college

om

goedkeuring

aandefusietussen

en met

2012. Een onderdeel daar-

het

woningbouw-

programma

tot 2012 en een

van

is

li

woningbouwvereniging

woningbouwprogramma

te

EMM

voor na 2012.

menten, waarvan de meeste

en woonstichting De

in

is

voor 50 tot 55 apparte-

de sociale huursector en

wellicht een aantal

&)B nmh,:
Actie

in

de so-

om

Zandvoort,

tijden door. Die zijn ze

ook van harte gegund, want
de wintermaanden hielden
niet over.

Nu afwachten

tot

aan door de feestvierende

zondagavond rond een uur

Oranjefans, een feest dat

of half

tot laat

in

de avond duurde.

elf,

vreugde nog groter en was

wel een

iedere tegenstander over-

het tot diep
in

in

de nacht feest

de Haltestraat. De meeste

of later als er ver-

lengd moet worden. Wel licht

kampioen te worden, moet

velen op

maandag

vrije dag. Mocht het
wonder lukken dan springt

Zandvoort zeker op

tiltl

dat Nederland de wereld-

beker

mee

naar huis neemt!

Beter Mobiel en Trade Ard
Vrijdagmiddag was het

al

feest na de door velen niet

de Goddelijke Kanaries van

TC

c
LAe
co n f611

zijn

gesloten van 10

juli

t/m 18

juli.

(Wel telefonisch bereikbaar)

I

1

.-

Bella Cantara
Opera, operette
en musical
Locatie: Protestantse kerk.

www.autostrijder.nl

in

gekomen,

de

wonnen worden. Het wordt

verwachte overwinning op

Auto Strijder
Zandvoort

vele

is

er na
in

doorkomen

nemen

Bron: www.zandvoort.nl

lekker belegd broodje mol één

Ook toen was

Haltestraat geen

Dinsdagavond was de feest-

Zondag 11 juli 2010
Zangkwartet

van onze heerlijke ambachtelijke

Brazilië.

afloop bijvoorbeeld

wereld-

ciale koopsector.

week 27:

MRoombolercroissants €2,95
• 10 Witte bollen
€2,50

salades en een lekker kopje koffie

zijn er

goede

Sophiaweg

weg

Zandvoort.

De belangrijkste reden van

in

het toernooi

medewerkers

te geven

elftal

af te sluiten voor alle verkeer.

deel van de

is

die straat

uur na afloop van de wedstrij-

den van het Nederlands

van De Key

in

om

een uurvoor aanvang tot een

zou leiden

de opgave van

maalde

het gemeentebestuur, dat

van het college.

was dat

De vragen waren gesteld naden over onder andere het

het besef dat dit

Het was een wijs besluit van

gebieden afvallen vanwege
dus het

dat geruchten de ronde de-

maar door

schijnbaar niemand daarom.

de pleinen zich met feestende dorpsgenoten en hun gasten.

al

gebieden die hierin zijn
genoemd, zullen tegen het
licht worden gehouden. Het
kan

woensdag gewoon werken

tie heeft neergezet,

drukke centrum. Daar vulden de straten en

naar het toch

bouwprogramma na 2012
wordt opgenomen in nieuwe prestatieafspraken. De

den

feestvierders moesten op

Oranje een unieke presta-

wat nog best lang op

Kerkplein 1

Aanvang: 15.00,mr
(kerk open: 14. 30 uur)

www.classicconceits.nl

Kortebaandraverij:

Welke straten worden afgesloten?
Kijkoppag.14

Gemeente Zandvoort

SPOTLIGHTS

FAMILIEBERICHTEN
.

.

Qodin frankrijk

a(s

WATERSTANDEN

023

60 jaar

Onverwacht is overfeden
man vader enteren zwagei

mij n zorgzame

II

Kees en Marijtje
Schuiten-Drommel

.

8

juli

571 57 07

-

Club Nautique £)

,

,

1950

Van harte gefeliciteerd

%ees 'Roos

met jullie 60

jarig huwetijk

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Ho apriii93&

Hoog

Laag

DO

8

01.05

08.40

13.40

21.46

VR

9

02.05

09.54

14.41

22.56

ZA

10

02.56

11.21

15.28

23.47

ZO

11

03.45

MA

W

1 27 juni 2010

'Bon ufo

•Pauiïwn (Tr)

JULI

Hiep hiep hoera
1

Taufette

Sr

'Maxim

Wil (Pierie)
wordt 11 juli 70 jaar!

Hoog

A

Laag

T

Hoog

R

E

12.04

16.16

12

00.15

04.28

12.55

16.56

Dl

13

00.56

05.08

15.16

17.39

WO

14

01.36

05.56

16.06

18.26

DO

15

02.16

06.39

16.52

19.16

Correspondent ie adres
Oranjestraat 4(1
204.2 §S Zandvoort

mams, schoonmoeder en oma

lieve

Van harte gefeliciteerd

met je verjaardag
(De ftegrafenispfecfttigfieidzafpfaatsvinden op

donderdag

8 jufi

de l'offensstraat

is

te

Omdat

Zandvoort afwaar de
,

aanvangen

om

14.00 uur.

ergefeaenfuidtot condoferen

in

de ontvanastüamer van de fiearaafpfaats.

'indien

ugeen Haart
ijefieve

afs

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

op de (tearaafpfaats aan

67

pU'iiniijfn'idzai

'Ua affoop

Fijne dag, xxx!

fieeft

te

kiest!

~ Verzorging

van de uitvaart van overledene ~

~ Begeleiding voor nabestaanden ~
~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~

Van harte

Dag en nacht bereikbaar

gefeliciteerd met je

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

verjaardag!!!

Evert H. Schweitzer

Ma Paap

èescüouwen.

voor kwaliteit

- Regelen en uitvoeren

Lieve (oom) Maarten,

50

ontvangen

deze advertentie

uitnodiging

11

Voor een

stijl voile

en verzorgde uitvaart

Henk en Brigitte
en Lars

Larissa

1

Verslagen hebben wij moeten vernemen
dat onze

(biljart (vriend

KERKDIENSTEN

KEES ROOS

Protestantse
in zijn zo geliefde Frankrijk plotseling

is

overleden

hand

altijd

toe te steken.

io.oo uur

gem Zandvoort
.

ds. mr. l.W.

RK Parochie

St.

Sinds 1992

Verwijs

uw

altijd in

D.

Duijves

de vele gezellige biljartavonden

wensen Paulette en Maxim bijzonder veel
sterkte met het verwerken van dit grote verhes

in

Zandvoort.

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort

onze herinnering blij ven

en wij zullen nog vaak terug denken aan

uitvaartondernemer

Agatha

ïo.jo uur Pastor

www.aap-parochies.nl

Kees zal

.

uzz

-

www.kerkzandvoort.nl

Kees was een bijzonder aimabel persoon en
bereid iemand anders de helpende

'-'.

2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.

Tollensstraat 67,

RK Parochie Antonius

&

Paulus

10.30 uur Pastor U.Tuijn

www.nzn-nederland.nl

Wij

Iets te

Uitvaartcentrum Haarlem

(ver)kopen?

KW

Parklaan 36,2011
Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.

nhaarlem.nl

Addie en Martha

Alex en Gina

Frank en Lotte

Henk en Joyce

Herman en

Hettie en Peter

\Iieke

Michiel en Je^ica

Mike en Hanny

Ruth en Joke

Siepi

Plaats een Zandkorrel

&

fis

£f

£}

f-i

£f

f-i

Zandvoortse Courant

BURGERLIJKE STAND

Nog

•

nummer

27

08

•

2010

juli

COLUMN

steeds geen straatverlichting

25JUNI-1JULI2010
Grote delen van Nieuw Noord zitten

Geboren:
Habra ken,

's

avonds nog steeds

zonder straatverlichting. De Zandvoortse Courant van zo

Linsey Daniëlle, dochter van: van den Heuvel, Daniël en:
Est her

mei maakte daar

Ma rgaret ha, Jean -Louis

Benjamin

nog

er

de tussentijd

in

dochtervan: Weide ma, Guido en: Ryglova.Alena

Mika Rudolph Jacq, zoon van:

Praats, Peter

Wilhelm Anton

melding aan de klachten-

euvel op

lijn

van de gemeente worden

een van de flatgebouwen

bewoners doorverwe-

Wendy

ben...

wekelijks ben te vinden.

blijven

branden.

lossen. Voor
in

De

dag door zou

jaar en drie

De vraag

is

welke instantie

zijn.

klein-

van de peuterklas waar

mogen

Nieuw Noord komt daar nog
bij. De galerij-

nu eens kordaat aan het werk

Vanuit het ouderlijke hu is naar

een probleem

gaat en zorgt dat de straatver-

school)

verlichting staat geschakeld

lichting

aan de straatverlichting, met

nacht kan branden, zoals het

zitten daar baby's", vertelt een

als

hoort?

puk van ruim twee jaar min-

zijn

gevolg dat het ook op de

weer

iedere avond/

Overleden:

al

Sommige

kleintjes zijn

op de crèche geweest.

achtend, "ze liggen nog

Witte geb. Hertzmann, Patricia Peter Joyce, oud 5g jaar

Parkeeroverlast

van Essen, Maria Ernestiena,oud 84 jaar

TIEN

GBZ

dor Sandbergen antwoord gegeven op de vragen van

gunning nog

niet

is

ingelost

antwoordde Sandbergen:
is

"Er

krijgen

School

is

de

fles."

uitgezocht of de herstruc-

anders. Een stap

verder voor elk kind.
stapje verder,

Nóg een

om

het

is

jaar te worden. Er

drie

wordt ge-

raadslid Astrid v.d. Veld. Sandbergen, die het dossier parkeren van zijn collega Tates

voor de Oostbuurt

overnam, moet met een oplossing

komen zodat de buurt

van parkeerders die

er niets te

gevrijwaard wordt

zoeken hebben en de bewo-

tureringsvergunning voor de

zongen. Drie kaarsjes gebrand

bewoners van de Oostbuurt

opeen neptaartenjufmaakt

verlichting biedt van de par-

een prachtigeverjaardaghoed

keerdruk. Dat

is

(volgens het

college, red.) niet het geval.

Houdt van

wieg en

"Er

een

in

Oostbuurt

in

Tijdens de afgelopen raadsvergadering heeft wethouder An-

BEACH CLUB

ik

Twee
maanden. Dan

ze de stap wagen.

beurt weer

Nuon, die op

Beekhuis, Sebastiaan en Busbroek,

groot
Gróót willen ze
tjes

naar de gemeente wijst als

zen naar energieleverancier

Getrouwd:

Als ik later

Dit

woonstichting De Key de

noodverlichting aan zou doen,

alhoewel deze dan de gehele

zijnde de instantie die het

de

en: Luttik, Daniëlle Jean nette

moet

Bij

is.

zou opgelost kunnen worden

is

niets veranderd.

emdeCocq, Cynthia
Tara,

galerijen pikkedonker

als

melding van, maar

al

Geert ruida Frederi ka

Jayden Dwight, zoon va n:

ners

hun eigen auto op een normale manier kwijt kunnen.

voor het feestvarken. Paars of
roze voor de meisjes.

Blauw of

rood voor de jongens.

Maar

de bewoners wordt een on-

de allergrootste stap

is

De Oostbuurt, begrensd door

in

januari van dit jaar op de

acceptabele loopafstand ge-

je vier jaar

Kom voetbal kijken in

de Haltestraat, Kostverloren-

raadsagenda verschenen en

boden, terwijl wijkvreernden

bent

onze gezellige beachclub.

Grote Krocht en de Cornelis

automaten of invoeren van een

oplossing met de herstruc-

Iedere dag geopend

van de brede school, parkeer-

garage en appartementen

oranje!
Koninginneweg, de

straat,

Slegersstraat, heeft
last

voor ontbijt, lunch en diner

Keuken dagelijks geopend tot 22.00 uur
Ook voor feesten en partijen bent u
bij ons aan het juiste adres.

te

maken

met over-

sinds de

voor-

van parkeer-

en

op

al

als

wordt. Poehé! Je

'proef'

geweest op

nog steeds voor de deur van

de basisschool. En bent het

de bewoners staan. Toch over-

stralende middelpunt van de

weegt het

college nu

om

de

"Nu ben

klas.

groot", zegt

ik

een meisje heel stoer

tureringsvergunning te gaan

vier

je

nog

Aan beide voorstellen kleven

communiceren met de bewo-

wel eens gedag zeggen,

mij

nadelen, vond de raad des-

ners/Verder

aan de Prinsesseweg gin-

tijds,

gen verloren waarvoor geen

akkoord met een derde optie:

garage geen vertraging heeft

compensatie kon worden ge-

de tijdel ke herstructurerings-

opgelopen en

vonden. Hierdoor parkeerde

vergunning voor de bewoners.

van

en allerr

1

i

de nau

straatjes van de buurt.

woners hebben
bij

al

ij

-

De be-

regelmatig

tot nu

toe nul op rekest.

Van der Veld verbaasde
erover dat nadien niets
is

gedaan en

over

in

zij

zich

meer

wilde daar-

de afgelopen raads-

vergaderingduidel ijkheid.

waarom de

de vraag

De parkeerproblematiek

dat de

Hij

1

het college aan de bel ge-

maar kregen

men

en uiteindelijk ging

is

Op

belofte

van de herstructureringsver-

zei

de wethouder

bouw van de

dit jaar

in

parkeer-

december

gereed

zal zijn.

verwacht dat de druk op

de Oostbuurt dan minder

worden,

hij

zal

geworden. "Kom

als ze

belanghebbenden systeem.

is

trokken

CARTOON

stellen: plaatsen

twee

blijft

gestart. Veel parkeerplaatsen

023-5713200

www.beachclubtien.nl

bouw

uitermate uitvoerig besproken. Toen lagen er

De parkeeroverlast

is

een kusje brengen
loopt?"

hoor

weg

En

zijn ze.

klaar

om

het lege stoeltje te

bezetten.

We

jarige hulpjes die

de plaatsing van een

noodwinkel voor Albert Heijn

hem geen

extra druk

missen onze hand ige

nendedingen.Gymlesen
veel later,

Wat
weekend van

voort, kan alleen

21

met een

een Scharrenkop?

is
t/m

23 augustus, Culinair Zand-

speciaal voor dit

evenement ge-

drukt betaalmiddel worden afgerekend: de Scharrenkop.

Maar waar komt de naam Scharrenkop

eigenlijk

vandaan?

Dievraagstelden deorganisa-

ten het antwoord schuldig

toren van het culinaire week-

blijven.

end

aan denkt

in

augustus aan

Geen van
weten en

elkaar,

allen bleek het te
zelfs

gerenomeerde

Oud-Zandvoort kenners die

werden geraadpleegd, moes-

de

Het eerste waar
bij

je

het horen van

naam Scharrenkoppen,

vier-

we, meestal

huppelend en zwaaiend, door

de schoolgang zien gaan.

Onderweg naar andere, span-

op dewijkgeven.

NOC MEER VOETBAL

Tijdens het

later,

schoolzwemmen,

muziek of schilderles.

geschiedenisboeken, echter
de betekenis kon daaruit niet

Groot

zijn.

Als je jong bent,

wiljedat.Hebjedat eenmaal

worden opgemaakt.

bereikt

dan kijkje soms met

weemoed achterom.

Ooit

De nieuwsgierigheid naar het

was

antwoord op de vraag wordt

groot.

alsmaar

of opa. Snel, té snel gaat het

groter, evenals

de ge-

dachte dat er toch iemand zou

moeten

zijn die

u die ene,

het weet. Bent

meldt u zich dan

bij

Opeens ben je
Moeder en oma. Vader

je klein.

soms. Daarom kan

ik

mateloos genieten
van kleine kinderen.

c
g
Sf

het Zandvoortse carnaval.

de redactie van deze krant: tel.

Die de hele wereld en

m

Maar al rond 1850 kwam de
naam Scharrenkop voor in de

5732752 of e-mail redactie@

toekomst nog voor

-*

zandvoortsecourant.nl.

zich

is

ze

De volgen-

had het echter

niet over vol ledig verdwijnen.

volgens

langs

de kleine puk staat alweer

Ook

zal

als je

juf", knikt

Traktatie en chocola voor

blij.

juf.

"Ja,

hebben.

u

~

J>

1

Dierenartsenpraktijk

Groenestein

i

/
.iïé'

Mevr. A.C. Dekker

Lukkassen

-

komende

seizoen

keukenpersoneel nodig?Wilt

tijdelijk extra

u alleen betalen

voor

de uren die gewerkt worden? Geen rompslomp

Vrt*K 'Undwdritai lusift uw im-vwa*wi»g röüg 1
hoe wortuMrt u mertap met iw mjKUge polissen?

Spreekuur: ma. t/m

vr.

ma.- wo.-

n&n op uw porswnlijfce wnt

vi-svvrwfcering possen wij

B.v. "Food-Artists"

LfpgtwköK
Heeft u voor het

reisverzekering beh»rt uc uw r«te togwt

^
Oc*

vhb

Schouten

ö^
:

13.00

vr.

-

14.00 uur

avond 19.00

e/o

kosten met ziekteverzuim, vrije dagen en vakantie.

20.00 uur

-

Neem dan

met ons op.

contact

en volgens afspraak
Tel.

www.gsfinancieledieiiBten.nl

Lijsterstraat

7

L^i?-'
vT\\

-

2042 CHZandvoort

Strandpaviljoen

-Tel.

06-47181606 of mail naarfoodartists@vhbbv.nl

(023)571 5847

BOOITl

1

te Zandvoort

'/

"""

Tel.023-5717580

Op onze ouderwetse manier
Goulashsoep
Vissoep

3 soorten vlees

-

Zeebaarsfilet

-

-

-

Palacinka of

Palacinka

€10,50
Als brunch, lunch of diner.

Graag

OMSTEE

De gehele week

tot ziens, fam.

door.

Boom

Café Oomstee

,Jy

Vrijdag 9

juli;

aanvang Z1;00

uur.

12 tuxe appartementen en 2 penthouses

Machteld

Cambridge
Quartet
tafjüiJi" vtSwi /rut Jauta/igces
Macht aM Cambnclga
Oocl/mn op piano (CD'z Ad Fuhdvfc' in Erik
D4QJm.itt 7inl Ft.ijfi Ciiiïi i. A.'ii W.-lo op c-ni\it.y- 4-ft
•.••'(.•'.'"jni.-ivl'c b-j;. -iLjf^jr ijl vr vi'o.'zijdig er crvalft
ÊrfJc

Htvno
Vrljdng fiaug
ti^

El7AN])V0OHTSh:

-

zantivo&n

W)itiMrtrjfl*r.
LI

..

-

I-s

7'..

•

:--.

•;

üyj

.

1

1.

ri

Bl '

iJUPT^i

ZANDVOORT- HOGE WEG
s

die tijdelijk e

Nog 2 appartementen

wijk willet

Dus, ben je op zoek na;

Word dan vakantiebe;

AppprlfimffK *6

n de Zandvoortse Courant

'vï.-^

-

AppiUrtiHffl

US m

J

AtflDSm 1

,

gegevens naar info@zvo-verspreiders.nl

-

Al

uw verzekeringen

bij

één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.

DORSMAN.NL OF

023-57145

30-32-34

te koop!

SA m1 Hocpwm *3ÏO00 WPOVWi,
OpZwd 9.S m Crjapw:^ ÏWO0O cu<t> i v.
ttp ibki

.

;

,

'Pm*
Bel 06-1139 147S of mail je

tulkpn
biflndrt

pariwerplMlBen 3iiQÜD«jïbvapi
0p(r«n-ng [redt gnchwdl
ttfet\ keu» t*jHs «1 unitair

tevwK neg moorfjkheid bM

OPEN HUIS ZATERDAG

17

JUU 2010

TUSSEN 11,00 EN 15.00 UUR.
Remo De Biase Architecten
Adres: Hogeweg 30. Zandvoort

Lo ca li

Bel

..>:

vrijdagmiddag

06-1139 1478

of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Zandvoortse Courant

Hoewel 20 oktober 2009 het toenmalig bestuur van de

van de ZVH

Zandvoortse Vereniging van Huurders (ZVH)

tijd niet

gewone ledenvergadering
ting

alle

in

een buiten-

huurders van woonstich-

De Key aangaf dat het voortbestaan van ZVH aan een
de ZVH nog steeds. Al 20

zijde draadje hing, bestaat

En ondanks dat het

ZVH

interim-bestuur uit een kleine

men

groep bestaat, heeft

jaar!

het voortbestaan van

ZVH

zijn al

langere

Eerlijke vinder

ZVH-nieuwsbrief van juni en

Vorige

door het plaatsen vaneen ad-

rubriek een

de Zandvoortse

in

Met een

Courant.

extra

nieuwsbrief informeert de

ZVH

communicatie met De Key,
de ZVH en de bewonerscommissies. Hopelijk wordt de
impasse waarin men nu

zit

de Keydie heel tevreden

EMM

tijdperk

afgesloten.

Tijdens de fusie zijn duidelijke

om

pende

DeZVHzieterdan ook op toe
dat die afspraken worden nagekomen. Verdere zijn: Het

Voor de kosten, €

bemiddelen tussen leden en

de

in

publiciteit en

communicatie

met leden nog

om

veel te verbe-

de verhuurder

in

geval van

eniging

dan

is

er

te

ondersteunen

de kans dat

eenling eventueel

in

je als

een

sle-

affaire verzeild raakt.

hoeft u het niet te laten. U

bent dan collectief

u

Woonbond

lid

van

en ontvangt

4 maal per jaar het blad

proble menen het ondersteu-

Woonwijzer. Ook ontvangt

de vereniging te besteden en

nen van bewonerscommis-

de nieuwsbrief van de ZVH en

tevens

extra

om

men met
bij

aan te geven dat
zijn

klachten niet

bij

ZVH moet

zijn.

Ook voor

ZVH

om

ver naast,

want van de

eek werd de redactie van

met De

Ook de verhou-

geen gezelligheidsin

En behalve dat Eendracht

de strandhuisjes waar

hij

advies

omenteel woont. Door
eerlijke
ie-

gelukkig maken.

politie

kreeg de burger het

om dit

bij

handhaving

te melden. Echter die zijn

het

in

weekend onbereikbaar

handen ook
zou toch

Een echtpaar

uit

Italië

bezocht vorige week het

Juttersmu-ZEE-um en gaven een
liger.

stig uit

een flessenpost,

de Week van

de Zee 2008
Zij

vrij-

Het bleek afkom-

die tijdens

was.

aan de

briefje

(!)

verstuurd

hadden het gevon-

den tijdens hun vakantie

Normandië. Omdat ze

Jammer

werk. Het
zijn als er

na maart 2011 geen huur-

maandag ongewijzigd!

dervereniging

Al

za

een poosje lag

in

het

is.

Bel:

in

Zandvoort

5731618 of mail:

ndvoortse.hu urders.ver-

eniging@planet.nl voor

Zwanenmeer aan de Frans
Zwaanstraat een dode

meer

schrubkarper te dobberen. Omdat dit unieke
natuurmeertje onder be-

38 diploma's

informatie.

heer van de Amsterdamse

Waterleidingduinen

valt,

besloot boswachter Gerard

in

Scholten, na zijn excursie

dit

over het zeedorpenland-

ge-

licht

jammer

vele

dus bleef de situatie tot

Zwanen meer

Flessenpost

de afgelopen

is

Macht maakt, maken

meer

schap,metwaadpaken bootde dode vis eruit te halen.
Toevallig waren Wouter Egas
en zijn vrienden Stan, Okke

je

en

Tom

zo vriendelijk

om

De geslaagde examenkandidaten van het

Wim

Gertenbach College hebben donderdagavond hun

023-5731618 of per post:

afzender door het zeewater

de klus te klaren.

nader

diploma uitgereikt gekre-

AG

onleesbaar geworden. Het

onderzoek woog de karper

gen. Voor het laatst waren

dan keen

20 kg en was door de vele

ZVH, postbus 287 2040

Zandvoort. U kuntookmailen

echtpaar kreeg

woonstichting De Key gete-

dingen tussen dewoonstich-

naar zandvoortse. huurders.

extra rondleiding.

kend en daarmee werd het

ting en het interim-bestuur

vereniging@planet.nl.

Key.

is

het bestuur

2DJaar uitstekend geweest.

noeg was de naam van de

tel:

Het

vereniging.maardesfeer

de

overhandigen.

situatie

rneton-

nodigvoor-en achteruitgerij.

Na telefonische melding aan

bij

ze het briefje persoonlijkte

vanwege een on-

lige verkeerssituatie

eerlijke vinder die het ki-

Za n dvoort gingen, bes loten

stapte op

kiapt ontstaat er een onvei-

een afspraak te maken.

teboard had gevonden

jaar toch op vakantie naar

werkbaar geworden

uit-

hard nodig. De ZVH doet dan

ook een dringende oproep

de

te bereiken via

is

breiding van het bestuur

inrijden. Als

De ZVH

InzooS werd de fusieovereen-

de straat ook via de

evenement
wordt terugge-

leden te informeren over de

een extra nieuwsbrief

is

men

niet direct

de Key en het bestuur ZVH.

actief.

er voor te

het bord na het

ontstane commotie tussen

niet-leden

de vereniging

Taken ZVH
komst met de Amsterdams

om

u

Om

bestaan,

andere kant kan

Het vorige ZVH-bestuur

is

dat

blijft

Umuiden,

in

Onderlinge communicatie

sies.

de Zandvoortse Courant

maar

oedde dat het board was

(ZVH)

oemendaal aan Zee of

8 per jaar,

aandacht aan

stu ur

ver-

indvoort. Hij zat er niet

aangespoeld

zijn.

commissie of huurderver-

gingvan De Keyin Zandvoort.

teren valt. Reden voor het be-

Remmers

mand

afspraken gemaakt over on-

van een onafhankelijke vesti-

vereniging.

zorgen dat de Zandvoortse

verloren had.

onze oproep kon de

der andere het functioneren

maar dat er
naamsbekendheid zoals

Zonder bestuursleden geen

deze straat

Vereniging van Huurders

vinder uiteindelijk weer

Woonbond naar het funcZVH bracht

niet slecht doet,

meemaakte.

is

evenementen wordt het
verkeersbord omgeklapt zobij

geen bewoners-

naar voren dat de ZVH het

tioneren van de

bij

Kleine Krocht

Normaliter

een éénrichtingstraat, maar

Die zullen niet snel aan een

is

2010

juli

zijn

bewonerscommissie of ZVH

Het onderzoeksrapport van
de

deze

hij

den ken. Als er echter wat fout
gaat en er

08

•

board tijdens het kiten

de krant gebeld door een

snel bijgelegd.

Lidmaatschap
Er zijn genoeg huurders

door Nel Kerknii

kite

in

oproep van

Rob Remmers dat

over het ontstane diep-

tepunt en de vastgelopen

weer

27

Oproep

week stond

in

2010 strijdvaardig weer aangepakt.

nummer

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

goed te noemen. De
commotie bij De Key is ontstaan met de uitgave van de

vertentie

•

Met OOG en OOR
fW^T&E BADPLAATS DOOR

Zandvoortse Vereniging
van Huurders is broodnodig

als

haakjes

al

Bij

vaker het 'haasje'

zij

in

het schoolgebouw

aanwezig.

In

een bomvolle

en snikhete aula werden de

geweest.

Handhaven

38 geslaagden door ouders,

familieleden en vrienden

ZANDVOORT SCHOON!? WAT EEN

Oude college

HITTE!

Natuurlijk

weet de burger

dat het college van

ZANDl' pQH

De plantjes moeten dringend water en het onkruid schiet
omhoog! De gemeente is momenteel met man en macht

1

l'

SOIQQN"

bezig

om

de openbare ruimte op

peil te

door bomen en ander gemeentelijk groen

water te geven en onkruid

weg te

mee
rondom uw won ing
houden. Help

wisseling heeft ondergaan.

diploma te ondertekenen.

Echter op de gemeentelijke

Ondertussen vertelden do-

website staat onder het kop-

centen grappige anekdotes

je bestu

ur>> college

besluitenlijsten, na

halen.

B&W een

B&W >>

maanden

nog steeds een foto van het
In

_

._

— __j.._

_.

zo'n periode

van hitte stinkt ook de groen bak! Gooi

kan gaan stinken

in

alles

wat

de rolemmerdie het eerst geleeed wordt!

Het

is

moeilijk

weekend een

om

in

klacht

het

in

te

dienen. Tot deze conclu-

Q

Overal

is

een oplossing voor.

Samen houden we zo ZANDVOORT SCHOON!?

sie

kwam

een alerte bur-

ger die zaterdagmiddag
j.l.

een bijna botsing

in

de

met applaus ontvangen.
Hierna werden ze groepsgewijs gevraagd om hun

oude

college.

Hoewel het

een kleinigheidje

wel

is,

is

het

'een beetje slordig'. Een

uit

de voorafgaande jaren,

diezonuen dan voor grote
hilariteit zorgden. Na nog
een drankje en een hapje
ging ieder zijns weegs, wellicht

met opluchting dat
zit of met wee-

gezamenlijke foto van het

het erop

nieuwe college moet toch
gemaakt zijn?

wel zorgeloze ja ren.

zo

moed denkend aan toch

^

«r^$gs

Wekelijks de krant lezen op internet?

mdvoortsecoi
F.B. Weenink, huisarts
Kostverlorenstraat 70 a

HOTEL

Hotel

2042 PK Zandvoort
Tel. 5712499

^ü^£/

Restaurant

Wegens vakantie gesloten
van 12 t/m 23 juli 2010
Welke kalende man op
ongeluk/ expres op

fiets

1 juli

's

Grand Café Restaurant

heelt per

%

Waarnemin g en:

ochtends

A t/m

onze 2 grote lichtbruine parasols

K: Dr. Scipio

met Standaard meegenomen?

(tel.

L

Deze stonden voor onze garage

t/m

5712058

Dr. B.

Z:

(tel.

Luxe hotel in hartje centrum!
Na een grondige renovatie

van Bergen

aan de Verlengde Haltestraat/

Mike,

achterkant Hotel Faber.

Na
belt

Wij willen deze met spoed terug!
Hotel Faber, Kostverlorenstraat 15
023-5712825.

Rekreade

Rekreade

in

5453200 (doktersdienst)

tel.

in

Zandvoort Noord

in

Dagelijks geopend van 09.00 tot 03.00 uur

Grand Café Hotel Restaurant XL

ook onze website:

Zie

Kerkplein 8,

www. h ui sartsweenink. nl

Zandvoort, het

is

een echte

het

gebouw van

traditie.

Van

Pluspunt.

12 tot

zijn: in

ik

(bij

sluiten!

Nou

ja, sluiten? Ik

heb

Het

uit

Zondag

is er aan de hand op het strand?
maar gebeuren, je zit opeen luxe cruiseschip en ineens

Lesiey,

Maandag

uur

Poppenkast en volksdansen op het Gasthu

s
V

Dinsdag 20

'N

Nicolo de Piccolo (knutselen)
pech, Floppie wegl (speurtocht)

18 juli

18:30-19:00 uur

Maandag

>.
K,/
\

juli

10 :00-12:OOUUr

Zondag

A

spie in

19 juli

Wat een

Wendy.Kevin, Stijnjorinda en Joyce

Sommie en Jasmijn

18 juli

— 20.00

10-00-12-00 uur

19:00-20:00 UU

Woensdag

ui

5:00-, 7:00 UL

Dinsdag 20

m.i£Si

Flessh! (speurtocht)

Stressh!

Vossenjacht vanaf het Gasthuisplein

(muziekworkshop)

Vossenjacht vanaf het Gasthuisplein

^

Woensdag 2, juli
Ik

Donderdag 22

S.O.Ssh (spelclrcuit)

Crassh! (knutselen)

juli

Een hint van een kind (spellencircult)

2, juli

15:00 -17:00 uur

Poppenkast en volksdai

ig juli

,0:00-12:00
,

Wat een drama! (drama)

v—

00

zal je

kun je geen kant meer op. Lost onze strandjutter het op of wordt het

<u
<u

re
1»

Pluspunt, naast de Vomar)

Thema: Wat

nou gehoord! Het hotel gaat

Kenny, Claudia, Nathalie, Tosca, Dieuwertje,

E
F

euro voor het 4 uurprogramma.

een complete flop? Misschien wordt het door jullie wel helemaal top!

ig. 30

ra

1

de zoon van de directeur woont. Die vertelde aan de receptioniste

dat er een kans bestaat dat het hotel weggaat...

.ss

06-53344660

betrouwbare bronnen gehoord dat de dochter van de slager de buurman kent
die naast

00

|

leuke activiteiten

Zandvoort Nieuw Noord

Thema: Hotel de Botèl
Wat heb

5712252

allerlei

het centrum het jeugdhuis achter de Protestantse kerk aan het Kerkplein,

De kosten voor Rekreade zijn: 50 cent per dagdeel en

(Jeugdhuis achter de Protestantse kerk Kerkplein)

IN

tel.

www.il -zainfvoort.nl

en met 24 juli worden er weer op twee locaties

Centrum Zandvoort

m

Hanny en Max

heten u van harte welkom!

17.00 uur en in het weekend

u

georganiseerd. De inmiddels vertrouwde locaties

2010

ons hotel weer open

is

5719507)

hoor je wel maar

Knorr, Knorr,

ik

zie je niet...

Trssshl (knutselen)

(dierengeluidenspel)

Flassh! (waterspelletjes)

praat wel horr (papier mache)

jul

10:00-12:00 uur

Cookiesshl (koekjes bakken)

Het gevaar van een gebaar (levend "Wie ben ik"en levend "Doolhof")

Splassh! (vuur, water.spons)

de knel (ja/nee spel en estafette)

15:00 -17:00 uur

Nel

19:30-20:00 uur

Poppenkast en volksdansen op het Gasthuisplein

in

,8:30-19:0OU
Vrijdag 23

Vrijdag 23 juli

10:00-14:00 uur Wat een gezeur met de directeur (postenspel
Let op!

/disco)

4 uurs programma, dus brood n

Poppenkast en volksdansen

(Plein

voor de V01

juli

10:00-14:001

Vèahsshl (dierengeluidenspel)
Let op! 4 uurs

programma, dus brood

Zandvoortse Courant

Noord-Holland Biënnale 2010
Dinsdagavond was op het Van Fenemaplein de

van

start

de Noord-Holland Biënnale 2010 (NHBNL.10), een project
waarin kunstenaars uit Noord-Holland de identiteit van de

direct

zij

kunnen

zij

hun

identiteit in

de toekomstplannen verster-

Het boek

gedichten van de auteurs

Mohammed

aan de kust. Op deze manier onderzoe-

zoekers en andere belang-

Helder, Castricum, Zandvoort en

Um uiden. De

'aftrap'

Verlangen naar zee.

10+n

harte

uit

naars

in

om daarover tijdens
gesp rek te gaan. De

provincie Noord-Holland on-

dersteunt de gemeenten
dit culturele traject,

He

ij

Menno Wigman

die

het versterken van de kust-

Benzakour,

de kust

het boek

in

prachtige fotoreportage

kwamen ook

één van de ac-

tiviteiten die

door de kust-

gemeenten worden geor-

Samen

om samen

ganiseerd

denken over de toekomst,
Wat maakt hun kustplaats

struiken en

wel eens

bomen

stil

heeft ook een keerzijde.

gestaan dat

uw

bezoekers.

vervolg van het project gaan

in

uw

Want hebt

u

overhangende tuinbeplan-

aandacht en wijst tevens erop dat de gemeente genood-

handhaven

bij

Francois

het niet navolgen van het ver-

zoek tot snoeien.

korten. Hebt u het voorne-

men om een nieuwe haag

>

50

cm

zijn

de gemeentelijke
beplanting

afstand tot de

erf-

plek.

het beste

tip:

is

is

dat

in

het nais

het

De Zandvoortse Courant
den

om

gebruik te

rijbaan.

Ook

buurt te voorzien van nieu-

ners te verplichten hinder-

we

lijke

riolering en parkeervak-

straten zijn

al

tonen zeer ruimte-

ler

sommige

dan voorheen geworden,

hetgeen betekent dat door
het

den, rollatorgebruikers en

verkeertekens sterk vermin-

is

bomen

is

om

bewo-

of beplanting te

verwijderen of te snoeien.
Natuurlijk legt de
liever niet

op en doet
de

gemeente

deze verplichting

lichtmasten

zij

een beroep op

vrijwillige

medewerking

brieken. Welke precies kan

Je hoeft niet direct

een kleine

Zandvoort

doorgeven aan de gemeente
via het centrale

wel jonge

als

voor de wat

oudere mensen
bij

er plaats

is

de Zandvoortse Courant.

Je kunt onderdeel

gaan

uit-

te

maken van een enthousiast
team dat wekelijks voor de

affiniteit

invullingvan deZandvoortse

een journalistenopleiding

hebben gevolgd maar
met schrijven en
het gebruik van algemeen
beschaafd Nederlands
geschrift

is

in

een

Courant zorgt. Trek eens de

stoute schoenen aan en
stuur een e-mail, voorzien

van naam, adres en tele-

pre.

u

van geen belang, voor zo-

een laterstadium besproken

worden.

foonnummer naar info@
Hoeveel uur

je

per

week

kwijt bent, ligt uiteraard

aan de soort rubriek en

moment

overhangend groen dat een

moeite

deze

of heg door de eigenaar dus-

telefoonnummer 5740100

dus op

smalle stoep nog smaller

periode de snoeischaar ter

danig gesnoeid of wegge-

of via www.zandvoort.nl.

te schatten.

in

in

Meldingen of klachten over
het openbaar groen kunt

juist

men-

Wij zijn op zoek naar

woord en

van bewoners.

op de geplande plek
geplaatst kunnen worden.
Eerst zal de particuliere haag

derd wat zorgt voor onveilige

Het

bevoegd

niet

situaties.

om

lege

er een klein hiaat ontstaan.

arti-

van de Algemene

overhangend groen

bijvoorbeeld

uitwijken voor

is

sen die invulling kunnen ge-

wordt de zichtbaarheid van

moeders met kinderwagens

krant wekelijks weer van de no-

ven aan een aantal vaste ru-

vali-

om te moeten

op zoek naar mensen die mid-

is

Plaatselijke Verordening.

plaatsen de stoepen smal-

is

maken van de

om onze

De gemeente wijst op

Echter zijn op

13.30-16.00 uur

de samenleving staan en die schrijftalenten hebben.

Daarin staat dat het col-

lijk.

noodzaakt

in

de behoefte

dige rubrieken te voorzien,

Verplichting

Het groene hart
In
de Koninginnebuurt
wordt hard gewerkt om de
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www.de-bode.nl

i-ivoninginrichting.nl

>5% korting

Bestel

nu de ZandvoortPas 2010

Achternaam + voorletter(s)
BetreftiO Nieuwe ZandvoortPas (€
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Mini galerie 'Collages des college'
Om

Zomerexpositie

in

de vier maanden wordt de kunst

expositie

vorige

de Agathakerk, 'Op golven van muziek',

in

week zaterdag onder grote

Iedereen

is

belangstelling geopend.

was heter over eens dat het thema

opzich-

in alle

tekort te doen

is

verbeeld.

De Lokale Raad van Kerken

is

de organisator van de tentoonstelling.

het patch-

workwandkleed van

Riet

Slegers een juweeltje, elk lapje stof heeft

ten kunstzinnig

is

de collegeverga-

in

derkamer vervangen. Met een kleine perspresentatie vond

de Agathakerk

op 30 juni weer een wisseling

De

een muziekprint

plaats.

De

is

aan de muziek.

op aluminium van beeldend kunstenaar
en de geweldige beelden van

klei

Patricia

Ramaer

en een brons beeldje

'de

baadster' van kunstenaar Noor Brandt, veranderen de ver-

duinen die haar aanzetten tot
Vrolijke kunst'.
volgt Brandt

een kleine

in

galerie.

bij

Momenteel
de bekende

Wackers Academie Amster-

dam
gaderkamer

inspira-

Zandvoort. Vanuit

is

haar atelier heeft ze een
schitterend uitzicht over de

waardoor het eindresultaat
een ode

maar de grootste
tiebron

olieverfschilderij-

en van herten en de schitterende paardenfoto's afgedrukt

een kunststudie

om

haar techniek te verfijnen.

Werken van professionele

Hoewel ze nu ook beeldhou-

en amateurkunstenaars uit

wen

Zandvoort hangen

uit

in

goede

harmonie naast elkaar en
doen voor elkaar

klei.

Met de uitspraak

"dit
ik

wil"typeert ze duidelijk haar

lood

in

gaat haar voorkeur

materiaal doet precies wat

niet onder.

De schitterende glas

leert

naar het boetseren met

ramen van de kerk geven

kunstuiting.

de kunstwerken een extra
bijzondere toets. De werk-

Patricia

groep die de tentoon stelling

Als kind

ook

inrichtte heeft

dit jaar

weer een smaakvolle
ling

in

de

tekst en foto Nel Kerkm,

die pontificaal

Agathakerk aan de Grote

gen naar

Marina Wassenaar van de

Niet alleen de diversiteit van

Krocht

Lokale Raad van Kerken
opende de tentoonstelling.

de tentoongestelde kunst

28 augustus iedere zaterdag-

zoals

middag tussen 14.00 en

ling

met zaterdag
17.00

Burgemeester Niek Meijer

is

el

met hun

rug-

kaar toe op de ta-

kunstacademie

in

Va ncou ver

werkt ze freelance

fel zitten.

als gra-

fisch vormgever, fotograaf

iedere kunstwisse-

bij

onder de indruk van de

Noor Brandt

en kunstenaar. Ze heeft geen

van de kunstenaars isverras-

uurgeopend. Ook op de zon-

combinatie die bestuurslid

Bij

de veelzijdige beeldend

voorkeur voor de diverse

send. Zo heeft 'zondagschil-

dagen

Margreet Ras van Beeldende

kunstenaar Noor Brandt
maakt niet alleen beelden
maar ook grote en kleurrijke

kunstuitoefening. "Het kan

leu ke

der' zuster En geline

is

combinatie rnet de

muKnubbe

tentoonstelling, waarin
ziek centraal staat.
zal

tot en

allerlei

creativiteit en

gita-

lende Engelse liederen. Het

een

is

Ramaer

Patricia

kunst en legde ze met haar
camera al menig object
vast. Na haar studie op de

Michael Knubbe verschil-

Daarna speelde en zong
rist

is

opmerkelijk maar ookde mix

was

gefacineerd door

vormen van

opstel-

gemaakt.

De zomerexpositie

zaterdagen aanwezigzijn.

door Nel Kerkman

al

Ramaer

van den

Berg (go) drie kunstwerken
ingeleverd waarvan
legd' bijna

'Ei

ge-

nog nat werd op-

gehangen. Zonder iemand

af en toe ook op andere

is

de tentoonstelling

te bezichtigen, na de kerk-

Kunstenaars Zandvoort (BK-

dienst/viering. Vrijwilligers

Za n dvoort) te ke ns
I

wee

r

va

k-

conversatie als

voor ronde vormen komt
daarin duidelijk naar voren.

benoemt

Meijer

Haar

en ze laat zich daar duidelijk

zijn tij-

uit tot

uit. Hij

wijst daarbij

ZO£kplöötJ£
Op dezefoto kregen we

is.

inspiratie haalt ze zoals

ze zelf zegt overal vandaan,

stichting Classic Concerts presenteert

dag een Opera en Belcanto concert

meldde dat de

in

komende zon-

de Protestantse kerk

aan het Kerkplein. Het operakwartet, bestaande

persoon op de foto Jan Kerkman, oftewel

Janbroer

Haar voorkeur

een bepaalde

Musch

(sopraan), Joke

Oud

de Flede rmaus va

werd genoemd.

Dit

werd

geen pen en papier

Hans van Niekerk

kers (tenor) en

daarna bevestigd door diverse mensen

(bariton),

Belcanto,

Italiaans

'schone zang',

is

tot

voor

is

een

artikel

bijzonder grote
In

een aantal bijzonderheden verteld over

jaar van 1940

Jan Kerkman oftewel Jan broer. Rond 1890

opgenomen in het Diaconessenhuis in
Haarlem. Op zijn verjaardag, 13 maart,
overleed hij op 78-jarige leeftijd. Waarmee

voor het eerst deel

uit

van de

reddingsboot bemanning. Gedurende de
periode dat

hij

is

rol

reddingswerk verrichtte,

in

het openbaar.

werd

Janbroer tegen

hij

meer dan gemiddelde

scheidingen maarzelden

voor die

hiermee

In

ziek en

het voorhij

werd

alle statistieken in

ontving Jan Kerkman heel wat onderliep hij

r.

De kerk gaat

me we

ren stukken wil

voor

zieninge

om
om

open. Na afloop

is

pen schaa Icollecte

i in

sanit

de ker

ire

voor-

:.

door de wereld van de

opera, operette en musicals.

speelt.

daarbij van rela-

tief groot belang.

te pronken

hij

toegan-

Klink

geplaatst van

de hand van Theo Hilbers wat uitgebreid

maakte

men de toemeenemen op een

een

hoorders
reisje

grati

raadsel,

Vibrato

van 2001

een zangstijl

klankkleur van de stem een

op heden een

woonde destijds op de Kruisweg 7.
81

is

waarin de aandacht voor de

waar de bijnaam exact van-

daan komt

15.00 uu

er

is

en begint zo idag

14-30 uu

te noteren.

Janbroer,

wordt begeleid

door Hans Weenink aan de vleugel.

maar helaas had ik
meomde namen

bij

Johann

Strauss.

uit Ivera

(alt/mezzosopraan), Ralph Beckeiijk

die mij aanspraken

ze als 'conceptueel'

Het concert

Jan Kerkman had een zoon

die Arie Faggel

niet zo

stijl

belangrijk vindt. Haar kunst

door inspireren.

Opera en Belcanto concert
De

snel een reactie

al

Bos, die

Ramaer, die het hebben van

schilderijen.

nodigt

een gesprek even staakt", legt

en/of kunstenaars

naar de drie koddige beren

door van Joop v/d

elkaar zelfs versterken", zegt

kundig sa men stelt. "De kunst

dens de opening aanwezig
voorvragen.

leeftijd

een

had bereikt

De tekst

Voor de pauze

zal

het ac-

cent liggen op de opera

met

van het gezongene, met

kwartetten, duetten enaria's

uitspraak en interpretatie,

van onder andere Rossini,

staat daarbij
plan.

Het

is

op het tweede

bij

Belcanto niet

Bizet

(Carmen) en Gounod.

Na de pauze worden stukken
het lichtere genre uitge-

gebruikelijk dat er vooraf een

uit

vaststaand programma aan

voerd

gegeven wordt. Aan de hand

sical zoals uit

uit

operette en

Das Land des

tijd.
1

uitleg over

de uitte voe-

Lachelns van Frans Léharen

JSt

mmu&& ZANWOMIS

os

:«;

t

APK
Onderhoud en

£?tfipÉ»tf^n axf

ZE ZIJN ER WEER!
merken

reparatie alle

Occasions

Verse Zeeuwse mosselen

en verkoop

in -

Karim en

natuurlijk bij Mollie

Mo

Curiestraat 10, 2041
F.

023-5733793

I

E.

CD

Woensdag en donderdag
Zandvoort

T.

023-5733792

autobedrijfkarimo@planet.nl

Keuken
Haltestraat 75

Behang- en schildersbedrijf
Arnold Nijkamp

& Co!

www.autob8drijfkarimo.nl
gesloten.

Tel/Fax 571

18.00 uur geopend.
023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

introductie avond

Schrijf je in via

werkzaamheden

www.abnails.nl

www.arnoldnijkamp.nl

of bel 023-5245005.

Administratiekantoor!

Pedicure Beata Visser

Kabel-internet/adsl
installateur helpt

bij

Gespecialiseerd

alie

PC-PROBLEMEN.

Administratie en
belastingaangiften
voor particulieren en ondernemers

Witte Veld 56, 2041

T 023 573 92 72

M

Tel.

voor computergebruikers.

Diabetische en reumati-

sche voet worden vergoed

Met

door zorgverzekeringen.

garantie en KvK.

Beautysalon

MYRNA

Van Speijkstraat

VAN AACKEN

5luns

GLASZETTERSBEDRIJF

Warm hè?

vernieuwen kozijnen

&

schilderwerk.

Paap medische hulp-

vrijblijvende offerte!

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

60

uw bloerawerKen.

Vergoeding

max.i
E, in

600,-

Zandvoort

of direct e omgeving,

voor onbepaalde
Tel.

tijd.

06-51894627

of mail vistabuena@live.nl

vooreen afspraak
5360

thuis: 06-5181

Gratis af te halen:

maandag

Inloopspreekuur:

ZANDKORRELS INVULBON

zoek een 2 kamer

GW

inclusief

via zorg-

verzekeraar.
Bel
bij

ik

app. voor

middelen AANMETEN
VAN THERAPEUTISCHE

ELASTISCHE KOUSEN.

toch een bloemetje!

Petrus 5:7

ï

Gezocht: 2 kamer app.
Hallo,

L.

NU OOK:

Maar

je uit.

avonds.

's

5720108 of 06-48318230

Tel.

levering en plaatsing alle glassoorten.

gaat naar

Zijn hart

Behandeling volgens
afspraak, ook

mag je zorgen
Hem vertellen.

Je

aan

2/101,

2041KL Zandvoort.

Specialist voor al

023-5715921.

/

3ilcerd ^straat 22, Zandvoort.

06-19312574/023-5715963

E kittywillemsei

Haltestraat é} Zandvoort tcL 02.3-57 IZO

06-52461796

02-3-5719666 of 06-44696001.

.sevenforlife.nl

GB Ie Zandvoort

06 45 30 45 31

en reumatische

voet-en nagelcorrectie.

Rep-it, totaal service
bij u thuis of op de locatie w
uhetbesteuitkomt.
Kijk voor meer informatie op mijn

dediabetische

in

Advies en aanleg
(draadloos) netwerk.

Ook avonden/weekend.

kleinbedrijf

bij

A.B.Nailsin Haarlem.

wit-en schilders-

v.a.

* Tel.

worden??
De opleiding tot nagelmet de gratis

Nagelstyliste

styliste begint

72

31

Mobiel 06-54 264259
Vooral uw behang-,

9.00-12.30 Flemingsstraat

zonnehemel
op standaard

AlisunSunstari2lam

55 (Pluspunt)

06-54215224

Auto kopen of verkopen?

Met ZandvoortPas
Met ZandvoortPas
Een part Icu Ne

't

zand

;oi iel

korting op een zandkorrel

Een dure reparatie,

1

Bel

2
3

Geen onroerend goed of auto's
Geen goederen met een waarde boven

kijk

10 jaar ervaring.

Pro-voet
Tel.

lid.

06-46098919.

www.massagebijrosa.nl

Patrickvan Kessel

06-55383624 of

onder de volgende voorwaarden:

Meer dan

altijd

goedkoper!!

65,wordt geplaatst

Pedicure Carla

onderhoudsbeurt, APK of

schade?Het kan

Particuliere zandkorrel €7,50

op

www.autoverkoper.nu

Luister via

4

ZFM

in

Het Laatste Uur,

de €500,-

Geen personeels- of zaken advertenties

Indlen

uw advertentie

niet voldoet

.;..
:

btw,

zondagavond 23.00 uur

Te huur: biertap

5

merken

Alle

Zakelijke zandkorrel €12,50
Met ZandvoortPas €10,-

6

naar het boeiende

bier

levensverhaal van Cor Dees

www.goedkoopdrank.nl

7

Reserveren:

tel.

5738777

aan de

Hiep hiep hoera!

8

Deze bon

In

9

gesloten envelop (met gepast contant geld)

1)

De

2)

Br una Balkenende, Grote Krocht 18

redactie van de krant, Kleine Krocht

Onze

Te huur:

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

SVPElkdjftr.teste enen elke

2

letter

of -ypcr.: :
1

:i: ;'<:;

apart vakje plaatsen

5om2.Voor meerdere

Van harte

centrum Zandvoort.

Toilet,

mams, oma

Wil (Pierie)

wordt n

doeleinden te gebruiken
in

lieve

en schoonmoeder

garage/opslag

fgevenblj:

juli

70 jaar!

gefeliciteerd

en een hele fijne dag.

water en electra

Dikke kus van ons allemaal.

aanwezig. 06-22126281
,«,.

van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of on
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.

Ul5 e In
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Te
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& Oueens Shoes

Kings

Kerkrr)aï:

foto Joop van Nes

Ton Ariesen
Opzijn vrije zondag vertelt dorpsgenoot Ton Ariesen over
passie voor Zandvoort,

zijn

Oomstee en de leuke evene-

café

zijn

die natuurlijk

met een

die

hij

plaat

is

afgedekt, want biljarten

een onderdeel dat veel beoefend wordt.

meegedaan met de

menten

wordt ook

Er

is

ook

dit jaar

regionale 3-banden competitie. Vorig jaar

organiseert voor zijn 'gezelligste jazzhuiskais

mer van Zandvoort'. Maar daar

het niet

blijft

bij!

Onder een

grote parasol op het zonnige terras van strandpaviljoen Nau-

Ton door

omdat

uitgeroepen tot 'gast heer van het jaar'

zijn collega's

ondanks een mager resultaat

hij,

goede gastheer

het biljarten, een

bij

bleef.

tique en onder het genot van een overheerlijk fluitje spreken

Kortebaandraverij

we over

het verleden, het heden en de toekomst.

Ondanks

zijn

het dorp. Zo
Zoals altijd

Want

is

mijn eerste vraag: "Ben je

gezegd

eerlijk

is

voor mij een onbekend talent. Ton
(oorspronkelijk Curtevenne

Holland
hij als

in

Den

is

zijn

geboren op Kortenhoef

Na

Helder.

moette Ton

tor werkte,

zijn

zijn

in

in

om

woonde

op

hij in

Dodo

het Marinehospitaal

tot aan zijn 64e

te krijgen. Daar zijn

in

Corodex

(zijn

om

je

dan nog doen?

stilte zitten

gekeken. Café
ik

ik

is

toch het geld,

niet.

Aan

hangt een

alles

Oomstee geworden", vertelt Ton

coach van Zandvoort

'75 zich

ingezet voor de fusie

tussen Zandvoort meeuwen en Zandvoort

nuchter.

duidelijk een doener, als uitbater

bedenkt

is

het

evenementencomité de meest leuke en gekke
vaste gastenkring. Er

is

'75.

Nu sponsort

bij

muzikaal gebeuren en

is

bele

ramen en

isolatie flink

om

activiteiten

is

lang gewerkt als croupier
eigen zaak

in

Bij

Maar

liefst

70 kinderen kon-

zij

acht jaar

het Holland Casino, maar een

de hand houden leek haar toch aantrekkelijker.

& Oueens

Kings

nencollectie van een
kwaliteit

het

in

goede

duurdere

iets

dames als
Mauro

genre, zowel voor

om

het

in

Oomstee

mogen

zeer

staan

gooien of op stap met een

om

echte piraat
zoeken.

koekhappen, waterballon

het muzikale gedeelte

de schat te

Omi6. 00

uurstartte

met

niet arbeidsintensief

al

genoeg

is,

hoopt Sharon

oktober Kings

aanbouw

in

& Oueens

Fashion te openen

in

het

nieuwe

in

Teci staan er leuke ballerina's

pand schuin aan de overkant

en ander schoeisel, maar ook

de bijzondereen zeer aparte

ma-

in

zijnde

de Haltestraat. Mocht de

oplevering wat later plaatsvinden, dan

de dames- en

is

de

ken een keuze erg lastig.

herenkleding

Sharon weet haar

schoenenzaak te vinden.
De doelgroep is: voor ieder wat wils, van vrije tijd

dusdanig

te

in

collectie

kopen

in

de

maten 34 t/m 44-46, dat
de jongeren met

tijdelijk in

van jong tot

oud met vooral een goede
Batik en

clusieve Italiaanse maatkos-

riode er terecht voor leuke

tuums

begeleider meeging met de schoolkampen.

komstplannen
café

per

zijn,

talent!

antwoordt

nog runnen, dan stop

week van

3

tot 3 uur

wei op een laag
idee!" Een ding

vanTon

's

ik

zeker,

mijn vraag wat

h ij:"lk wil tot

er

zijn

toe-

aan mijn 70e het

mee. Want omdat

ik

4 dagen

nachts werk, komt je sociale leven

pitje te staan.
is

Op

stil

Wat

zitten

ik

daarna ga doen? Geen

komt

in

het

woordenboek

laarzen.

gympen, instappers en
zen. Sharon: "Het

dat

ik

is

bij

laar-

zelfs zo

voor de kinderen vanaf

maat 20 schoentjes hebvan
het zelfde merk en in de-

niet voor.

Bruxelles

25 vrijwilligers.

gen op de springkussens,

zaak

heren. Van het merk

met een paar schoenen of
Mannen kunnen
voor de komende winterpe-

als

Het feest duurde van 12.00 tot 00.00 uur en werd georga-

den de hele dag door sprin-

Kledingzaak
Alsof het runnen van één

tevreden de winkel verlaten

de Ouderraad van de Beatrixschool hebben ge-

Dus toch geen onbekend

met het plaatsen van dub-

biljarttafel te

met hulp van

gaat de

aandacht vooral uit naar
de zeer modieuze schoe-

zelfde

stijl

als die

of moeder."

In

te bedanken en

hij

meldde

tafel

met

snoepjes en koekjes een pro-

dat er volgend jaar zeker

minente

plaats

een 2e editie komt van het

koopt

tevens tassen en

zij

in

basiscollectie van o.a. Antik

Moscow

kledingfiliaal
zal

zij

neemt, verle-

Kings

In

& Oueens

vijf

dagen perweekge-

de sieraden,

Astrelle en Reminiscence,

planning

alsmede stoere

om

merk Ibana
Rouge en hebberig makenren jasjes van het

o.a.

van

Bibi,

Ikki-horloges.

Shoes,

5763362 / 06-22527342.
de zomermaanden is de

middernacht hun draaikun-

iedereen

staat,

Haltestraat 2d, Zandvoort.

zaak

Buurman en Buurmanfeest.
DJ'sTetteroen Raymun do lie-

om

rit

Tel.

sten horen.

podium op

op de

daarna eveneens een

ten vervolgens nog tot aan

het

kleuren. Als het

webshop opstarten. Dan
kunt u zelfs vanuit uw stoel
uw bestelling plaatsen!

kwam

de eigenaar van Bruxelles

straks over ex-

zij

in vijf

optredens vanVanKessel tive
en Buckwheat. Daarna

en Patricia

Pepe.5pecia al voorde heren
beschikt

van vader

de shop, waar

de gezellige grote

niseerd door ON-AIR Even ts

veel inzet en

Voorheen heeft

een aankoop slagen; ook de
wat oudere vrouw zal beslist

in

waar Ton

zeten

Buurman en Buurmanfeest
Bar.

in

met

(28), die vorig jaar

fantastisch ingerichte winkel

Jupiter Plaza.

in

we samen

Afgelopen zondag was de eerste editie van het Buurman en Buurmanfeest

aan zee en Mango's Beach

met haar

gestart

& Oueens

Kings

Aan het eind van ons gesprek komen we tot de conclusie dat

een zogeeen groep

aangepakt. Menig jazzmuzikanten

bovenop de

omarmen! Zo ook Sharon Jacobs

september

tot gekleed en

is

karaoke een terugkerend

de jazzavonden

zijn

geliefd. Ton heeft de geluidsoverlast

vindt het een eer

bedankt

Tennisclub Zand voort.

er

Th alassa de zee ingegaan

strandseizoen te openen. Verder

hij

hij

samen met

hij

maandelijks een Oomstee-

krantje waar allerlei evenementen in staan. Zo was
naamde m bochtentochtopdeschaats,opioapril

ouderwetse badpakken

opvallend dat de laatste jaren vooral veel jonge Zand-

is

passie

niet alleen

als bestuurslid bij

Ton

in

er beslist

het verleden heeft Ton als bestuurslid en

In

Ton/
ik

nog een zaalvoetbalteam. Door tijdgebrek heeft

zijn

Het

voortse vrouwen het ondernemerschap

slippers en sandaaltjes

jaar leeg en

Gastheer

voor

is

prijskaartje."

zo eens rond
al 3

ben eens gaan praten met de eigenaar. Zo ben

uitbater van

mee willen

geweldige evene-

gemeentelijke organisatie

ben geen

Ik

dus heb

Oomstee stond

dit

Zandvoort te behouden.

want echte medewerking vanuit de

overgenomen doordochter Dodo). "Tja,
en wat ga
type

om

in

De grootste zorg

werd

later

we nu al mee
we op zoek

naarbestuursleden die

schoonvader was eige-

naar van het complex dat

druk bezig

bezig. Eigenlijk zijn

werken

ment

de

bij

al

kortebaandraverij naar Zandvoort

50e met pensioen. Daarna
hij

ze

de Nederlandse kampioenschappen

de verzorgende sec-

boven zee-erva ring ging Ton

zijn

werkte

zijn

rond te krijgen voor de wedstrijd op 15 juli. De hekken
moeten geplaatst worden, er moet 90 kub. milieuvriendelijk zand op de straat komen, ze gaan
de ondernemers langs voor sponsoring en
het programmaboekje moetworden gedrukt. "We gaan proberen om in 2012

Overveen. Na 7Jaar onder zee-en
18 jaar

in

Samen met Johan

alles

18e ja

echtscheiding ont-

huidige vrouw

Ton ook actief aanwezig

veel tijd kost.

Beerepoot en diens zwager Willem Harder

beroeps naar de genees kundige dienst

Mol ijn, die ook

is

het bestuur van de Kortebaandraverij

Amsterdam Beach, wat

de provincie Noord-

in

de regio het Gooi). Op

de Marine en tot 1977

bij

Zandvoort geboren?"

in

Ton Ariesen buiten uitbatervan Oomstee

drukke bestaan
zit hij in

opend van 10.00 tot 19.00
uur, en op zondag en maandag van 12.00 -19.00 uur. De
is

om

in

de winter

18.00 uurte sluiten.

Ji>

.

Gemeente Zand voort
Swaluëstraat

Postbus

2,

2,

AA Zandvoort

2040

Gemeentelijke publicatie week 27-2010

ben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande besluiten
beroep gaan

Vergadering college

De

zijn in

week 26 door

in

week

27 vastgesteld.

het college

De

genomen

besluitenlijst

is

besluiten

te zien

in

bij

de

bij

beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een schorsende

De gemeente nee "'t
draverij

2010

veilig

dit

ve'<ee

v

besluit

s

om

de Kortebaan-

en gezellig te laten verlopen. Inwoners en

ondernemers worden

houden

vriendelijk verzocht rekening te

met de genomen verkeersmaatregelen.

werking wordt pas berekt nadat de president van de rechtbank
dat

in

een voorlopige voorziening heeft bepaald.

onverwijlde spoed kunt u een verzoek

Centrale Balie en op de website.

in

de rechtbank te Haarlem, afdeling Bestuurs-

Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen van een

recht,

van de collegevergadering van week 26 en

besluitenlijst

de verdere

ning indienen

bij

om

In

geval van

voorlopige voorzie-

de president van de rechtbank te Haarlem.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen

de Centrale Balie ter inzage U kunt ze

bij

Belanghebbenden kunnen ge-

Ingekomen vergunningenaanvragen

Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan van een

inzien tijdens openingstijden.

kopie van het beroepschrift.

durende een termijn van zes weken na bekendmaking een

Bouw-, stoop- en rectameaanvragen

Voor het indienen van een verzoek

Zandvoort:

wordt

-

Swaluëstraat

aanbrengen verdiepingsvloer

2,

in

ingekomen

tijdelijke

12,

Haarlemmerstraat

4, gedeeltelijk

komen
-

-

vernieuwen garage, inge-

1.

28 juni 2010, 2010-156LV.

Boulevard Barnaart

komen

12,

vei

2010,

om

gedu-

bovenhoek van uw

tot

lil

',sc^oo

.

nge-

Zandvoortselaan

komen 29 juni
-Oranjestraat

ingekomen 30

dranghekken voorzien van

materiaal; inclusief de borden conform

i

;

van 14 appartementen, inge-

-

bestaande bergingen,

-

in

-

in

in

ret ro-

model C01

er Vei kee'Ste-

kens 1990 dienen te worden geplaatst, op de volgende

geheel p aa:;en van 2e ve 'dieping, nge-

165, plaatsen

;n;

van bijlage van het Reglement Verkeersrege

locaties:

brief

en Wethouders, Postbus
schorst

fysieke afsluitingen (middels

ef lec. e

souwen pand

28 juni 2010, 2010-1 57RVF1

de verzenddatum van de vergunning. Indien het
is

dit

de publicatiedatum. U

bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar"

15 juli

rende het evenement:

het
-

is

geen vergunning betreft

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten,
ten behoeve van de Kortebaandraverij

25 juni 2010, 201 0-1 53 Rv.

slopen van een vloer en van de kelder-

Boulevard Barnaart

gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-

making

griffierecht geheven.

Verkeersbesluit Kortebaan dra v erij

Kamerlingh Onnesstraat 20, plaatsen units tbv

huisvesting,
-

voorlopige voorziening

een kantoor.

Ingekomen zsjuni 2010, 2010-152RV.
-

om

is

in

in

uw

richt

de rechter-

aan het college van Burgemeester
2,

2040 AA Zandvoort. Het bezwaar

beginsel niet de werking van het besluit waartegen

gericht. In geval

van spoed kunt u een verzoek

voorlopige voorziening indienen

bij

om

een

de voorzieningenrechter

van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621

2003 BR Haarlem. Een dergel ijk verzoek dient vergezeld te gaan
van een afschr

f:

van het bezwaarschrift.

de Kostverl o ren straat direct ten westen van de Jan Steen-

20~io,20io-i58Rv
12,

gedeeltelijk vergroten

de Jan Steenstraat direct ten noorden van de Hobbe-

komen 30 juni

Sa.

Centraal

telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar v a (023}

juni 2010, 2010-160L.V

-van 5pe jkstiaat

2010, 2010-161 Rv

t/m donderdag 8.30

de Nieuwstraat direct ten zuiden van de Zeestraat;

-

in

de Haltestraat direct ten noorden van de Achterweg;

-

in

de Brugstraat direct ten zuiden van de Zeestraat.

-

in

de Zeestraat direct ten oosten van de Stationstraat;

-

17.00

uure

57401 00, maandag

vrijdag 8.30

ï

-

16.00 uur.

Melding of klacht?
-

Weimarweg

6,

gedeeltelijk vergroten

woning en

tuinhuis,

Bel

ingekomen

01 juli 2010, 2010-162RV.

met de Centrale Meldlijn

(0 23) 574 02 00, óf vul

website het digitale formulier
-

Dr. Joh.

C Mezgersi-aat

-:S.

plaatsen van een dakterras, inge-

-op het Stationsplein

direct ten zuiden

ir

op de

óf stuur een brief naarde

van de Van Speijkstraat
klachtencoórdinatoi".

komen

01 juli 2010, 2010-163L.V

(zuidelijke parkeerterrein);
-

in

de Eltzbacherstraat direct ten noorden van de Zeestraat;

Openingstijden Centrale Balie

Let op.

De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen

-

in

de Verlengde Haltestraat direct ten noorden van de Zee-

Maandag t/m woensdag: 08.30

-

16.00

uur

liggen

bij

Donderdag:

08.30

-

20.00

uur

Vrijdag:

08.30

-

1230

uur

de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien

tij-

dens openingstijden Deze publicatie betekent niet dat u

uw

zienswijze over deze aangevraagde

bouwplannen kenbaar

2.

fysieke afsluitingen (middels dranghekken voorzien van

kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vnistell ng

retroreflecterend materiaal) inclusief de borden "doorgaand

van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden

verkeei gestremd" dienen te

verleend, kan tegen ons

-

in

de Jan Steenstraat direct ten noorden van de Hobbe-

De algemene begraafplaats en

-

Mocht de vergunning

-

of vrijstelling

worden verleend dan

zal

in

de Haltestraat direct ten noorden van de Schoolstraat;
de Kostverlorenstraat direct ten westen van de Konigin-

in

deVerh

Een afspraak

maken meteen

collegelid doet u via het centrale

telefoonnummer. Daarbij geeft
-

:al

."Ti.'aat

dnect zsn zuiden van deTol-

enstaat

Het kan

wilt spreken.

zijn

u

Vragen over een bouwplan?
3.

tevens op

12 juli a.s

de borden E01 van bijlage

I

van het

Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met on-

Kapvergunningen verleend

Voor vragen over concrete of ge wenste bouwplannen

werkeenheid Vergunningverlenir
Parnassialaan

21

te Bentveld, één

keling van andere

bomen en

eik,

belemmert de ontwik-

heesters,

geen he rplantp licht.

43,

derbord "Donderdag
baandraverij 2010

geparkeerde

zaaknr:20io-2579

Hogeweg

één kastanjeboom,

boom

is

aangetast,

a.s."

bereikbaar tussen 08,30 en 16.00 uur

de locatie

vrij

te

houden van

Op zoek naar werk

vergunningshouder voor de desbetreffende wegen kunnen

4.

vanaf 20:00 tot vrijdagochtend 12:00;

parkeren op het De Favaugeplein vanaf woensdagavond 14 juli

een eerder stadium zienswijzen heb-

www.we rken

Dichtbij strand

en zee, maar vooral dicht

bij

i

n za n d voo rt .co

m

Voor het vinden of aanbieden va

Gemeente Zandvoort

(EL

of aanbiede n van vacature?

Werkgevers en werkzoekers maken gebruikvan

met

Belanghebbenden

mensen

is

de

op werkdagen telefonisch

3

geplaatst wordt op de locatie Korte-

om zodoende

auto's;

herplantplicht.zaaknr: 2010/2500

die in

an waarover u het collegelid

dat u eerst naar een vakafdeling

verwezen wordt.

Verzonden besluiten

-

aan de

open ussen 08.00-18 oouur

Collegelid spreken?

in

worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden

bezwaarindienen.

-

ieren begraafplaats

wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie

betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen.

dit

e.d.

Openingstijden begraafplaats

Tollensstraat zijn dagelijks
vrijstelling

maar voor een

beperkt aantal zaken terecht: pas aoorten en rijbewijzen

worden geplaatst, op de volgende

voornemen daartoe een zienswijze

kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u

banen

in

Zandvoort.

Zandvoortse Courant

SOFTBAL

-

Dubbele winst

Kortebaandraverij

softbalsters ZSC

Volgende week donderdag,
verij in

Twee klinkende overwinningen

mee

in

evenzoveel dagen. Daar-

dames softbalteam van ZSC

heeft het

zich hersteld

van de thuisnederlaag van vorige week tegen THB. Eerst

werd Onze Gezellen 6
dag

kwam

later

Haarlem met

in

Flags 2 er

met

•

nummer

27

08

•

2010

juli

PAARDENSPORT

dames

16-1 niet

11-6 verslagen,

een

aan te pas.

de

start in

naar de

de 36e Kortebaandra-

de Kostverlorenstraat, nabij de Koninginneweg,

bovenaan de Zeestraat. De aanvang

finish

13.30 uur en de

maal

15 juli, is

Zandvoort. Het parcours loopt ook dit jaar weer van

gratis,

toegang

is

zoals te

is

om

doen gebruikelijk hele-

mede door de trouwe sponsors Holland Casino

Zeestraat

in

te sponsoren, dit kunt u deze

gang te

week nog doen

laten vinden. Dit jaar

komen weer bekende
zoalsAad
Andries

Pools,

pikeurs

Cees Imming,

Blonk en vele an-

v.d.

dere met hun toppaarden

Zandvoort en Play-in Beheer.

vanaf €

De organisatie heeft weer
het werk gesteld om
grote evenement door-

alles in

dit

aan de

Ondertussen

start.

is

kan

al

om

mogelijk

nisatie.

Het

1.

is

ook

een paard

zelf

via

de orga-

Een paard sponsoren

kost u slechts

€ 60

en met

een beetje geluk kunt u daar

€i8omee winnen. U

kunt

dit

bijvoorbeeld doen als familie

Riemsdijk werd de winnen-

het kortebaanseizoen alweer

of vriendenclub,

Onze Gezellen duurde het

de werpster met 6x

3-slag,

een eindje op gang met ver-

bedrijf. Wilt u

een paard spon-

tot de 3e inning voordat

o x 4-wijd en 11 honkslagen tegen. Maura Renardel
de Lavalette kwam tot vijf

rassende winnaars, maar de

soren neemt

u

grote vraag voor Zandvoort

tact

honkslagen

uit vijf

beurten.

eer strijken?

ZSC sloeg

totaal

13 hits.

in

In

de uitwedstrijd tegen

de eerste runs genoteerd

worden.

konden

Nieki

honk

Valkestijn bereikte het

na een honkslag van

Renardel de Lava

Maura

in

de ie inning scoorde

0-3 werd. Ter ry van Riemsdijk

bracht met een honkslag

Zandvoorters de eerste zes

gens anders

Natuurlijk

tor

drie runs

van Laura Koning,

de 2e inning

in

De gehele slagploeg

kwam

sprong verhoogd tot

11-0.

Renardel de Lavalette en

Flags redde

de spreekwoordelijke eer

gen konden scoren. Nadat

door een punt te scoren,

ZSC

n-i.ZSC scoorde

de 5e inning niet

kwamen

wist te scoren

er

u

in

de 3e

in-

ning nog eens drie runs.

Danny van Dongen pakt
Plaatsgenoot Danny van Dongen heeft afgelopen zondag

In

op het

beurt drie Haarlemse speel-

werd de eindstand bepaald
op een klinkende 16-1 overwinning. Ook in dit duel
werd Wilma van Riemsdijk
winnende werpster met de

geschreven.

de thuisplaat,

3-7.

Honkslagen van Renardel
de Lavalette, Valkestijn en

Wilma van Riemsdijk

zorg-

den ervoor dat de voorspong
in

de 6e inning opliep naar

3-9.

De thuisclub

de twee

helft

kwam

in

van de inning

cijfers 4-0-5.

een totaal van

waarvan

18

uit

woensdag

werd de

laatste wedstrijd

er

7

voorde zomerstop gespeeld.

De eerstvolgende wedstrijd
is op 5 augustus.

6-11.

Wilma van

zodat

partij

dit

co-equipier Henry Zumbrink

e
i

aflegde

won

hij

ship.

de hoofdrace van het HTC Dutch GT4 Champion-

Deze race was onderdeel van de Formido ioo%NL

Midzomerraces die op het TT-circuit werden verreden.

in

een

tijd

van

49.54,5 minuten, had op de

meet een voorsprong van
ruim 5 seconden op teamgenoten Petervan der Kolk/

bij

ZFM

Zandvoort

leeft

De adverteerders

er begin juli

weerde Haarlemse honkbalweek in aantocht. Om bij te
blijven

schenkt ook

dit jaar

ZFM

aandacht aan met een

noot Ricardo van der Ende
in

de hoofdrace voldoende

punten

om

de leiding

in

het

kampioenschap overte nemen. Dit ten koste van leider Phil Bastiaan, die

met

Porsche 997 GT4 niet
aan definish kwam in de
zijn

hoofd race. Ook oud-plaats-

eveneens in een Corvette
C6 uitkomen. Ook Duncan
Huisman deed goede zaken
met zijn door Ekris gepre-

genootJan

BMW M3

hij

La

immers

kwam

met zijn Ford Mustang
FR500C van het Racing
Team Holland niet aan de

GT4. Zo

finish. Hij

de eerste spr int-

de ronde

vloog
bij

in

de zeven-

het aanrem-

raceopzijn

men voor de Gert Toonen-

de

chicane

hij

naam en scoorsamen met teamge-

er

live

verslag
juli

op zaterdag 10 en

17

van af 14. 00 uur en zondag

18 juli

vanaf 15.00

uur.

Willem

Densen en Joop van Nes
de verslaggevers

ZFM

is

uit

de bocht.

Zandvoort
Strijder

d

ing

Jef

Boom
Café

DorsmanAssurantiên

& Henk Bluijs
Strandpaviljoen

Oomstee

de krant van deze week

Groenestein& Schouten
11

Fin.

diensten

wat

zijn

Seven For

Life

Stichting Classic Concert

Uitvaartcentrum Haarler

Van Aacken Glaszettersb

Hotel Faber

Van Houten Beheer
v.o.f

drijf

B.V.

zijn

ter plaatse.

te vinden op kabel

104.5 en ether 10 6.9 f m.

Algemene uih/aartbegele

Auto

in

Dierenarts Dekker

BeterMobïel

Administratiekantoor

Bloemsierkunst

de lokale radiozender

ook minder va-

geweldige spektakel

mee kunnen maken.

Jeroen Bleekemolen, die

schreef

in

is

Zeestraat 37 haar tuin

bruikers zodat
lide dit

eens

plaats in hoofdrace

Dankzij onze adverteerders kunne n wi\ u op de hoogte houden van alles

honkbal

Voor wie nog niet genoeg
heeft van sport

Kunst&

ADVERTEERDERS

HONKBAL
Live

Dit jaar stelt Galerie
Koffie,

ook de totalisa-

Equipe Van Dongen/
Zumbrink, die met een
Corvette C6 de 26 ronden

pareerde

diezelfde inninggeen gras

in

is

weer van de

een gokje kunt wagen,

juli,

overgroeien en bepaalde de
eindstand op

zijn

naam

een

gelijk aantal slagbeurten.

liet

Samen met

zijn

honkslagen

nam

Gisteren,

7e inning 6-9 was. ZSC

van Assen een knappe zege op

ZSC kwam tot

door het

ingaan van de

circuit

Valkestijn er 4 voor

haar rekening

terug door drie runs, waarbij

Rolstoelers

de 3e inning

in

de 4e en laatste slagbeurt

sters over

Willem

bij

Hardervia 06-53580673.

ner-

AUTOSPORT

de gelijkmakende slag-

in

is

Nederland het

maakt het een

het perk en na 6

in

honkslagen werd de voor-

Valkestijn die na honksla-

in

Eventueel kunt u dit ook

beschikbaar voor rolstoelge-

punten, 6-0. De scoringsdrift

duurde ook
voort.

dan even con-

op met Ton Ariesen (06-

53191894} van café Oomstee.

telefonisch doen

stuk moeilijker.

ook nog Charissa Koning

de 4e inning werd deze

met de

het parcours

dat namelijk

te voorspellen,

in

geval en dat

over de thuisplaat, 0-4.

In

is

want definish bergop

Flags
Al in

ZSC de eerste runs. Na zes
honkslagen scoorden de

voorsprong uitgebreid met

dit jaar

Op

Zandvoort

altijd moeilijk

lette. Sylvia

Koper en Charissa Koning
deden dat na doorgeschoten ballen, waardoor het

wie gaat er

is:

maar ookals

Autobedrijf KariMo

CenseenvanLingen

Laurel& Hardy

Beach Club Tien

Circus Zandvoort

Mollie

Bertram& Brood

ClubNautique

RicheaanZee

&

Co

Cocarde

XL Grand Café
Weenink, huisarts

-O

CENSE 15
ranLINGEN

nuggp^
Jhr. P.N.

Quarles van Uffordlaan 2

2042 PR Zandvoort

Tel:

023

Hogeweg 46B

-

Burg.

Recent opgeleverd 4-kamer appartement

in

het luxueuze

appartementencomplex "Huis met de Dolfijnen"

inclusief

van Fenemaplein 10/11

Slechts

Royale

1

Op

semi-open keuken, groot balkon aan achterzijde

Vraagprijs:

1 1

5

Gehele appartement
Berging

m2

complex

•

Woonkamer met

•

Strak afgewerkte luxe

•
•

ca.

98

parketvloer

L-vormige

•

2 slaapkamers,

woonkamer

Complex met

is

pjvfcffig

V\0

onderbouwen

Berging

•

Vrijwel geheel

de

dichWVjTen

Aft*

lift

•

in

(vh 2 kamers),

badkamer met doucb^tO

parkeerterrein

vo*zi0van dubbele

beglazing

•

Speciale zelf*^(l^ende coating op de ramen aan zeezijde

•

Gebri\(i$)ervlaktE

ca.

90

m7

(incl.

het balkon)

Garage Van Kinsbergenstraat 10A

Haarlemmerstraat 41

{Villa Asteria,

2007} met

in

een

Dit vrijstaande herenhuis

open keuken

v.v.

(bouwjaar

ca.

apparatuur

Glas

•

Luxe keuken, luxe badkamer, 4 slaapkamers

in lood,

Stijlvolle

Geheel voorzien van dubbele beglazing

in

garagebox

2008/2009

hoge plafonds met ornamenten, antieke schouwen

•

Dubbele garageplaats

is in

(Z)

•

de afgesloten parkeergarage;

€ 33.000,-

•

achtertuin

met loungegedeelte en

ca.

130

m

;
,

Mezgerstraat

Afmeting 5.15

x

Bouwjaar

Geen

ca.

in.

2.90 meter

Perceeloppervlakte

jacuzzi

21m 2

1980

electra

Geen wateraansluiting

Parkeerplaats op eigen terrein

Woonoppervlakte

Garage gelegen tussen de Van Speijkstraat en
Dr. J.G.

•

Balkon voorzijde, dakterras achterzijde

Woonoppervlakte

1900)

geheel gerenoveerd.

lift.

verspringend plafond (tot ca. 3.1 2m)

3 Ruime slaapkamers, royale luxe badkamer

Vraagprijs:

•

mz

•

vraagprijs per
•

van Heemskerckstraat 17

gelegen en heeft een zonnig balkon (ZW).

€ 470.000,

Luxe en speels ontworpen penthouse gelegen

•

v.v.

onderbouw

Woonoppervlakte

Zeestraat 60F
kleinschalig

in

(ver)huur, beheer, taxatie

Het appartement op de hoek van de Ie verdieping

•

Badkamer met douche, bad en wastafel

aan achterzijde

loopafstand van dorpskern van Zandvoort
ca.

als zeezijde. Uiteraard zeezicht!

2 slaapkamers

badkamers

2

Jac.

ruime 3-kamer

vvww.cvl.nu Wtoop,

geeft toegang tot een kamerbreed balkon

Woonkamer van 12x4 meter met gashaard

appartement per verdieping

living,

Privé parkeerterrein

Woonoppervlakte

dit

apparement op de 6 dE etage. De doorgetrokken

aan zowel land-

3 slaapkamers,

LiINWWI

huis

MUM

Een werkelijk prachtig uitzicht vanuit
(v/h 4)

woonkamer

ruime garage voor 2 auto's.

M

«HEI

5 71 5 71 5

perceel oppervlakte

300

m

;

ca. 140rn 2 (excl. 2 terrassen)

€619.000,-

@

Vraagprijs:

€

795.000,-

&

Vraagprijs:

€

27.500,-

6 e jaargang

15 JULI

•

week 28
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Het wekelijkse nieuwsblad

Courant

voor Zandvoort en Bentveld

www.zandvoortsecourant.nl

rtCTUEEL
Nieuwe

J.

voorzitter

Henk

Esselink

Zandvoortse strandpaviljoens vallen
Het nieuwe jaar on d paviljoen Club Nautique
r

de prestigieuze
2010

viel

prijs 'Beste Service' in

de eigenaren Maarten

is in

Dewinnaars
rieën zijn

de verkiezingen voor het beste strandpaviljoen

Keislair

en Wei ner Coenraad ten deel!

In

de prijzen

in

de prijzen gevallen. Niets minder dan

uit

de verkiezing

in

II

dezecatego-

Beachclub Royal

Hoek van Holland voor
De
uit Ameland

Gelaten sfeer na verlies

De

een feest begonnen zondagavond, eindigde rond half

als

elf in

het

een domper van jewelste, nadat Oranje de finale van

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

Sfeer en strandpaviljoen

Beste Strandpaviljoen 2010 was een schitterende 3e plaats weggelegd.

Buren van Nes

ten hadden heilig geloof

lijk

De verkiezingen
gezamenlijk

in

een overwinning van 'ome' jon-

gens, waarschijn lijk gebaseerd op de

voor Duurzaamheid.

wens om nu dan einde-

een keer wereldkampioen te worden.

een

zijn

initiatief

van

Strand Nederland, Koninklijke

Horeca en Nederland

5choon en worden georganiseerd

om

de kwaliteitvan

de strandpaviljoens aan de

Nederlandse kust te promoten en de aantrekkelijkheid van het Nederlandse
strand te vergroten.

oordeling

Vooges

komen zou en allemaal
Het mocht echter niet zo

energieopdoen voor de fina-

de categorieën 5choon en

nogtwee

strandpaviljoens voor een

thuis, volle

beoordeling ter plaatse en

sen

Service, werden er

Noordwijk werd gekozen
tot 'Beste Strandpaviljoen

(NBTC).

2010'.

Naast de verkiezing van het
beste strandpaviljoen en

paviljoens streden ook

een

prijs in

om

de deelcategorie-

en Sfeer en Duurzaamheid.

viljoen2010.nl

om

bezoekers naar

mening over het

warme

nacht

zo mooi, getuige de foto
dit artikel. Feest

in

bij

op straat en

kroegen enterras-

afwachting van wat

le in

Brazilië,

want

zijn:

het hol

in

van de Goddelijke Kanaries
het veel mooier

om

OPTIEK

J

paviljoen

te vragen.

^^b^***"^M
1

Si iAOPTIi :k

ffTff

w-**

zichtbaar beter
'Onze vakantie
Tel.:

naar Spanje hebben

we meteen afgeblazen'

023-57 12174

Vrijdag koopavont

1
^

Blik

op het

terras

Welke straten worden afgesloten

1

van Nautique

tijdens het salsafestival? Kijk

"
r

\

Q

is

wereld-

kampioen te worden.

hum

1

Oranjekoorts
nog niet over

in

de overtuiging van de winst.
Zandvoort kan weervierjaar

andereprijzen uitgereikt. De

in

zich

in.

manager Nederland bij het
Nederlands Bureau voor
Toerisme & Congressen

de

op

inwerken en stroomden de
Vooraf was het nog allemaal

van der Padt, vestigings-

prijs in

se fans de nederlaag

straat op, de

een prachtige 8e plek!

kreeg de eerste

Gelaten lieten de Zandvoort-

Daarnaast
bezochten promotieteams
van Strand Nederland alle

eveneens prestigieuze ca-

Strandpaviljoen Bries

be-

juli

een stem kon uitbrengen op

tegorie 'Schoon' en overall

De

gebaseerd op

dat van april tot begin

de website www.strandpa-

De prijzen werden
donderdag 8 juli uitgereikt
door juryvoorzitter Cees

Strandpaviljoen

is

de mening van het publiek,

op pag

21

:

FAMILIEBERICHTEN

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

om wat was

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~
~ Verzorging van overledene ~

Omdat
Verdrietig

dankbaar voor wat

is

en nooit meer zal zijn,

geii'eest en altijd blijven zal.

WATERSTANDEN

u voor kwaliteit kiest!

- Begeleiding voor nabestaanden ~
- Persoonlijke

Moegestreden

ü

aandacht voor

Uw

en

dierbare ~

023

571 57 07

-

Dag en nacht bereikbaar
Mijn lief, onze vader, schoonvader en opa

Piet

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

van Vechgel

$

Club Nautique

Evert H. Scfaweitzer

mei 1932

Soerabaja, 15

Zandvoort, S

Jeaime van Vechgel Julie

juli

Voor een

2010

Hofman

IN

stijlvolie

ci\

ver::orgdc uitvaart

MEMORIAM

Hoog

Lieve jaap, paps en ova

2 jaar

Frans en Marianne

hen je weg van ons

2 jaar heb je

Linda

ons verlaten

we je

2 jaar zien

meer

niet

moeten we je missen

Co rre sp o ndentie a dres
van Vechgel - Hofman

2 jaar

Ha s eb roekstra at

2 jaar geen gezellige bezoekjes

2 jaar vol verdriet

J.C.

2041

NH

W

10

2 jaar niet

Zandvoort

meer

om jon

meer

lachen

Hoog

Laag

Hoog

Laag

A

T

E

R

DO

15

02.16

06.39

16.52

19.16

VR

16

03.05

07.25

17.32

19.58

ZA

17

03.56

08.19

16.04

20.49

ZO

18

MA

JULI

en Piet

Mark
Bart

04.40

09.15

16.55

21.45

19

05.34

10.16

18.05

22.45

Dl

20

06.45

11.19

19.26

23.56

WO

21

07.44

12.40

20.36

DO

22

09.04

13.56

21.45

01.06

2 jaar zonder jon

De crematie

SPOTLIGHTS

heeft reeds plaatsgevonden.

We honden

van je

Dicd, Monique,

Rob

en Sven

bhanwwannendabinefljenwof

Mc:

jndenTuoc srcun wilkniiin.

de «W inent HOOt dr-indei Lilt
bciek*ntn door hulp, mcdekvtn of

TOlJ
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lij rkci

::li.
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ui.
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KERKDIENSTEN

-

Protestantse gem. Zandvoort

n

overlijden vun onze Ifcvc zuscei,

ntKMMaUm UUK M" nicln

10.00 uur ds. W.M. Schinkels hoek

RK Parochie

St.

uit

Bennebroek

Agatha

10.30 uur Pastor D. Duijves

Trijntje Betje r-

Kaper

RK Parochie Antonius

&

Paulus

10.30 uur Pastor C. van Polvliet

Gaéy
Wij

lij

n

bed tbnkbjnr viinr alle RCUIl
mochten on rvaiiften.

COLOFON

dit wij

M Jijrïcri en

'UZZ

Lydia

Miiidk-cm

UiT% AAiiTZORt;c:EN"TRUM
r

Mjllliij)

Verschijnt iedere donderdag en

Zandvoort

Sinds 1992

uw
Tandvnnrt,

huis-aan-huis bezorgd

Kantooradres:

Maarten

juli

uitvaartondernemer in Zandvoort.

Tel

023 - 5732 752

in

•

2042 JN Zandvoort

info@zandvoortsecourant.nl

Advertentie acquisitie:

20 Hl

wordt GRATIS

heel Zandvoort en Bentveld!

Kleine Kracht 2
•

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00

-

17.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

den Brand-Kinderdijk
06-4342 9783 letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Letty van

Tel.

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort
Onze

allerhefste,

eigenzümige en bijzondere tante

2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.

Tollensstraat 67,

Lek

www.uzn-nederland.nl

2010 overleden

Uitvaartcentrum Haarlem

Stella

Bladmanager: Gillis Kok
Tel. 06 -460460 26
gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes
06-1448 2685 'joop@zandvoortsecourant.nl

Tel.

Vormgeving:
Is 11 juli

Zij is

een grote steun voor ons geweest.

Wij zijn dankbaar voor alles

wat ze

voor ons betekend heeft.

We

Kleine Krocht 2

KW

Parklaan 36, 2011
Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.

zullen haar liefde,

-nhaarlem.nl

IR
-

Druk: Dijkman

Design Zandvoort

2042 JN Zandvoort
offset

Visseringsweg 40

-

Diemen

Verspreiding: ZVO
Tel.

06-1139

Verspreiders

www.zvo-verspreiders.nl

H?^

Uitgever: Zandvoort Press

B. V.

Oplage: 9.250 exemplaren

warmte en wijsheid erg gaan missen.

www.zandvoortsecourant.ri
Kika de Leon en Jaap Akkerdaas, Marjolein de
Leon, Mirjam de Leon en Frank Hooghiemstra

advertenties en/of teksten uit
toegestaai

'.r

uitdrukkelijke

toestem mingv;

nummer

Zandvoortse Courant

BURGERLIJKE STAND
2 JULI

Tropische

-9 JULI 2010

Geboren:
Noa Loïs, dochtervan:

heeft voor

ongemakken gezorgd. Vooral op zaterdag, toen de

veel
Kuling, Ru tger Peter en: Corper,Tamar

Zandvoort op de hoogste waarde van

Jennie Elisabeth

temperatuur

KimberleyArianneSylvia: dochter van: van Denderen, Merel

jaar

Elisabeth

denvol werk gegeven.

in

kwam

Shania, dochter van:Ceulen,Rutger en:

Klijn, Patricia

(32,8°C) heeft het

onweersbui

die

Zandvoort

last

zorgde. Zondag, toen het

een paar graden koeler was,

José

Teun Jeroen, zoon van: de Vries, Jeroen en: de Koker, Paulina

vlaggetjes en andere aanver-

wante
is

adhesie betuiging voor het

Een

man

die overzicht heeft

strand afgelopen

weekend

Ernst Brokmeijervan

Getrouwd:

hem was

Volgens

Ramize

Het

in.

wel genoeg geweest met de

hadden de hulpdiensten het

over het gebeuren op het

Schreuders, Ron en:Schrama,Brigitta Maria

de kast

artikelen

Nederlandse

Ondertrouwd:

Overleden
Van Vechgel,

mij...

Volgens mij kunnen de oranje

aanmerkelijk rustiger.

Dani John, zoon van: Lovers, Ou inten John en: Kul ing, Sarah

Idrizi,

Volgens

in

de late avond trof en die her
dit

de diverse hulpdiensten han-

Angela

Jasar.Amet en:

2010

15 juli

•

door de zeer zware

en der voor grote waterover-

kwam

28

warmte zorgde voor veel ongemak

De tropische warmte van afgelopen weekend

is

deZRB.

het op za-

moet

ik

elftal.

Trouwens,

bekennen dat

eerlijk

zowel mijn man

als ik

geen

echte voetbalsupporters

we

Natuurlijk volgen

maar

letje

zijn.

het spel-

niet echt overtui-

we aan

terdag aan merkel ijk drukker,

gend. Zo waren

mede omdat op het heetst
vandedagdevloedopkwam

ning op Kreta en daar stond

zetten en de zonaanbidders

het voetballen op een laag

het

:

Pieter Alphonsus,

Bruchhaus, Sophia Berta Ch

oud 78 jaar
oud 98 jaar

ten.

TIEN

De ambulances werden 6

GEOPEND VOOR ONTBIJT, LUNCH EN DINER

Keuken dagelijks
geopend tot 22.00 uur

oktober 2009

is

stichting

boten op het water en met

die afgeblazen

de nieuwe Landrovers werd
langs het water gepatrouil-

Thuis

Annie

Wel moest de redboot een

en hadden geen behoefte

Poulisse van de KNRM
moest opkomen omdat er
een alarm werd ontvangen

tweetal keren hulp bieden

"We hebben wel het
hele weekend veel EHBOhandelingen moeten ver-

aan een vaartuig dat voor

richten, zoals een splintertje

het genot van een hapje en

Que Pasa in moeilijkheden
was gekomen. Uiteindelijk
werd de boot, waarvan de

verwijderen, of een pleister

drankjevolgden

op een wondje plakken, dat

tingen via de radio

is

'red boot'

zwemmer
zijn

die

in

geko-

men. De Annie Poulisse

lag

om

iS.oo uur

ter.

Ook de Zandvoortse

in

het

wa-

zoek naar vrijwilligers

om

middelaar te worden.
de praat te krijgen en hen

ken.

zijn

tot bemiddelaar

in

het op-

De

vrijwilligers krijgen

een kosteloze opleiding. Wie

gezellig druk

verliep alles

op

rol-

TV.Ach,zo heeft iedereen

aldus Brokmeijer.

letjes",

weer

ernstige

wateroverlast

moeten

en binnen de kortste

los

keren stonden de straten weer blank.

Wat nog

stond.

Bij

zijn

door de gemeente over

nieuwe project

moeden

al

onze problemen niet zou
oplossen maar misschien

watermassa waardoor het water de huizen bereikte.

zelfs

gemeente dat men sneller
zal starten met het afsluiten

is

ons toegezegd door de

van de straten
last

om

bij

waterover-

ramptoeristen te

weren maar verscheidene
telefoontjes van de bewo-

kwam

dat het water de tui-

nen instroomde en daardoor
de huizen bereikte, deerde
deze bestuurders schijn baar
niet",

aldus een bewoonster

van de Koninginneweg die

anoniem

wil blijven.

ners leverden niets op. Pas

toen het water

uit

de straat

verdwenen was kwam de
gemeente met afzettingsborden. Daarvoor reden

"Dit

miljoenen kostende

project heeft voor de

bewo-

nersvan de Koninginneweg
en de Van Ostadestraat he-

sommige automobilisten

lemaal niets opgeleverd. Van

door de Koninginneweg
met een rotvaart om zo op-

tevoren bestond

bij

ons

angst hiervoor omdat

al

de

er

de

spuitende fonteinen tot ver

laatste jaren, na de aanleg

boven hun autodak

verergeren. Helaas

kwam dit vermoeden zaterdagavond uit, terwijl
het project nog niet eens
klaar is. De wateroverlast
komt vanuit de Zeestraat
zo de Koninginneweg ingestroomd en nu zelfs
ook nog uit de Emmaweg
komt een stroom water.
Nog meer belasting voor
de Koninginneweg dus.
Als deze straat dan helemaal vol staat, loopt het
over de drempels de Van
Ostadestraat
dat de

in.

Misschien

gemeente ook

rotje af

om

zijn

zijn

vuvuzela

gevoelens

kwijt te kunnen. Prima!

dit

rees het ver-

spoedig dat het

erger

"Er

op

luid

WK-toeteren een ander steekt

de toelichting

was: 'Ramptoeristen' reden met hun auto's hard door de

meerinformatiewenst, neemt

GROND VOOR NIEUWE KAZERNE

een blaast

een

Zandvoort, tel. 023-5698883.

CARTOON

te
re-

seconden eerder dan op de
eigen manier van genieten. De

contact op Buurtbemiddeling

proberen

gehad en

Opnieuw wateroverlast Koninginnebuurt
Zaterdagnacht hebben de Koninginneweg en de Van

lossen van conflicten tussen
Zij

commentaar

het

sultaat van de radio altijd 15

zo vaak moest uitrukken

buren onderling.

de ruziënde partijen weer aan

om

Heerlijk

op de ouderwetse manier
volgen daarbij was het

muiden

brandweer

zelf

een oplossingte laten beden-

om

detuin.

in

hebben we het

IJ

aanwezig maar toen ze aan

Ostadestraat
een

Medebewoners

zijlijn

we de verrich-

zaterdagavond na, toen er

verwerken. Het onweer barstte
is

Op de actie van

gekomen volgden we

het spektakel langs de

voor de buis te zitten. Onder

een zwemmervermistwerd,

naarde haven van
gesleept. Dat de

uit

buurtbe-

gratis en onpartijdige dienst,

die opgeleid

soort dingen.

het prima.

waren geraakt,

accu's leeg

Meerwaarde gestart met het

men op

Zandvoort die het leuk en interessant vinden

Buurtbemiddeling

leerd.

op sleeptouw genomen en

Reddingsbrigade was daarbij

project 'Buurtbemiddeling Zandvoort'. Ter aanvulling van

het bestaande team

problemen mee en vonden

de actie deel wilden gaan

nemen, werd

omdat de vermiste zwemmer zich al had gemeld.

problemen zou

023-5713200

www. beachclubtien. al

alle

Wij hadden daar geen

keer opgeroepen, de brand-

over een

Buurtbemiddelaars gezocht

De brigade had wel

pitje.

weer moest er io keer aan
te pas komen en de bemanning van de

Ook voor feesten en partijen bent
u bij ons aan het juiste adres.

In

kwamen te zit-

hut opmutje

BEACH CLUB
IEDERE DAG

begin van de voetbalhappe-

rist ine,

zijn

verantwoordelijkheid wil

Minder leuk

het als je

is

mand anders

ie-

overlast be-

zorgd. Na de finale tussen

Nederland-Spanje fietste

was du ide lijk aanwe-

ba kater
I

Overal stonden en lagen

zig.

op de stoep, dweil-

bierflesjes

den oranje attributen
goot en waren

bloemen

uit

uit

de

in

balorigheid

de planten bakken

getrokken. De gemeentelijke

opruimploeg had

den

vol

aan

om

er zijn

han-

de troep van

een ander op te ruimen. Als
dan zo sportief bezig bent

je

vraag
dit

ik

me toch

af

waarom je

doet? Of was de kater van

het verlies zó groot dat je kot-

sent je gal moest halen.
er

met mijn oranje

Ik

kan

pet-

uit te

van de opvangtanks onder

nemen om

een

Ü
Ë

creëren. Dat hierdoor zo een

het Zwarte Veld, steeds

een verbetering voor deze

ander je rotzooi niet

*£

waterverplaatsing op gang

enorme wateroverlast

straten?", vraagt

opruimen.

ont-

te zorgen voor

zij

zich af.

ik

vroeg door het dorp. De voet-

je niet

Prima!

bij.

Feestvieren?

Maar

laat

J-

J>

1

1
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Nu aanmelden voor nieuwe cursussen:
Stijl dansen

f VA*h

^
Oc*

.iïé'

van het schooljaar 1980-1981

Alle klassen

op vakante?

HirrHTfcQrt
:

Zaterdag 18 september
Reünie Jaap Kiewiet Mavo Zandvoort

Schouten

Groenestein

undwdriHi herfl uw imvwa*«i»g rörtg 1
crvelflp met iw Huidige polissen?

hoe wortuMrt u

vi-svvrwfcering possen wij

- Balk oom - Lat in America

Voor diegene die
meld

Gratis proefles.

zijn:

zijn

Weet iemand waar deze personen zijn neem svp
contact op met: Suzanne Cats-Koper 06-23469743

HUGOOS

AjRfch

restaurant

Keuken dagelijks geopend

-

^1

café

BY CHRIS KUIN

vanaf 12.00 uur

Naast onze a

Zomer menu

&

op de hoogte

nog op zoek naar: EstherWillems en
Jan Meyer (beide uit klas 1a), Henk Koning (klas 2b),
Marleen Luik (klas 4a), Alex Smit (klas 4b).

www.gsfinancieledienBten.nl

voor lunch

ai

aan op de website: http://www.trlple4t.nl/jkmavo

We

Voor jongeren en ouderen

n&n pp «w porswnlijl* wfn

je

LA GpNTANELLA

carte kaart:
voor € 22,50

la

diner

pizzeria/ rlstorante itatiano
direzione:

Gekookte mosselen

Alfredo Caramante

Passage 2-4 Zandvoort
Tel.:

023-5716785

op klassieke wijze

L^^>
tfir\]

Strandpaviljoen

BOOITl

1

Mango

te Zandvoort

Sj

j-ijfcttfe

HAROCAmO

«**

ijs

Geenzin om Ie kokkerellen.' Gewoon Haiocamo even bellen!

Tel.023-5717580

Ook voor feesten en

Op onze ouderwetse manier
Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of
Vissoep

-

Zeebaarsfilet

-

Graag

De gehele week

tot ziens, fam.

Ook de

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

door.

Boom

Wij bezorgen voor ieder wat wils, zoals broodjes, saté,
spareribs, diverse visgerechten of een uitgebreid diner.
U kunt het zo gek niet bedenken!

Let op: Wij bezorgen gratis!

Dinsdag gesloten

Palacinka

€10,50
Als brunch, lunch of diner.

partijen

senioreninenu's a

Brasserie restauranl
Kerkstraat

0ZANDVOORTSE

Er
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bezorgers gaan

Daarom

in

zijn wij

invallers die tijdelijk

op zoek

zijn
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€ 10,--
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Mackintosh

dam van

een wijk willen verzorgen.

a

ook altijd
wat in Oomstee..!

i»r

Bar on (verwa imsj terras..

deze periode op vakantie.

daghap

is

i

BII|irtin

De zomervakantie is begonnen. Veel van onze vaste

7,— en de

Bel: 5712102
kijk voor meer info:
WWW.harocaino.nl

9.00 tot 22.00 uur

Courant

T

€

Harocamo

2042 je Zandvoort

14.
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Mee heien üa^afson Nick vin don Bos
Mennn Veciendail slagwerk.

pin*,

Café Oomstee
Dus, ben je op zoek naar een leuke zakcent voor de zomer?
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Autoverzekering
vanaf € 6,- p/mnd

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

startkorting tot

65%

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Zandvoortse Courant

Nieuwe

voorzitter Alzheimer

Met

Zuid-Kennemerland
Sinds enkele

maanden

adviseur van de

heeft

Henk

Esselink, senior beleids-

gemeente Zandvoort het voorzitterschap

van Alzheimer-Nederland

afd.

Zuid-Kennemerland overge-

nomen van Ger Mulder.

in

#^t>E

samenwerking met OOK

in

over.

e*

het ouderenwerk heeft

gezegd

>Het ouderenwerk
niet

vreemd want

is

Esselink

tijdens zijn

studie sociaal-culturele

tenschappen raakte

hij

Na 20 jaar ervaring

we-

betrok-

om

in

ners, familie

en andere belang-

stellenden

hij 'ja'

als voorzitter

een

is

Nieuw bestuur BKZ

het Alzheimer

het bestuur net zoals

in

heeft

2009

taak, welke

met

hij

veel inzet vervu Ide, overgedra-

Pauw' over het Spaarne voor

Udo

mensen metdementieen één

wordt vanaf eind augustus

en hun mantelzorgers.

van hun partners. Opgave voor

het Alzheimer Café

in

Zand-

Kerkplein heeft op 30

land@alzheimer-nederland.

haarzomerbazaar met

80 personen dus
geboekt, er
lijst.

Kennemerland organiseert dit

Labyrint)

is

plaats aan
is

snel vol-

wel een wacht-

(Bron: informatiernagazine

se kraampjes

de

jaarbesloten

certificaat

van

S.

Al

&

Voor de communicatie

man

is

Herbert Willems de

nementen worden verzorgd
door Nelleke de Blaauw en
Xandra Algera

algemeen

is

bestuurslid. Inmiddels

het

is

Protestantse kerk

28 augustus van 14.00 uur

markt op

augustus. Dus

tot 16.00 uur opengesteld

de

spullen die

allerlei

meer

gebruikt. Deze

maandag 19 juli en
maandag 26 juli van 13.30

leuke

allerlei

15

evenemen-

houdt deze dag alvast

in

jeugdhuis achter de

Poppentheater

Bazy hebben met

06-14401006.

nen nu hun Nederlandse paspoort aanvragen, hetgeen ze

Zo een naturali-

satieceremonie

is

sinds

2006

door Den Haag verplicht ge-

kerk.

Gemeente Zandvoort

steld.

organiseert regelmatig een

Het

jÊANDVOOHT
.vCHÜtW?

is

verheugend te constateren dat steeds meer honden-

bezitters zich

houden aan de spelregels

zó groot maar toch

een afvalzakje

bij

als het

gaat

om

geven op het beroemde

Knipscheerorgel. Toegang

om

in

is

Zandvoort te realiseren

is

schaal collecte aan het eind.

uitgekomen. Ze haalden

in

april tijdens

in

aanvaring

kwamen. De boten waren ongeveer 40 metervan de kust

was

een poppentheater

een Tv-wedstrijd

stemmen
en werden genomineerd.
het hoogste aantal

er een

open-

op

brigade de primeur en ont-

zoek gegaan naar een geschik-

vingen van de landelijke

vijf. In

het ongeval

Ondertussen

zijn ze driftig

hebben ze

gevonden! Het bovenzaaltje
van het Zandvoorts

Een g-jarige jongen

is

liep

een

nekklachten.zijn

moeder had

een gekneusde

pols.

Museum

een perfecte locatie en de

ruimte

is

geschikt voor 30

kinderen. De opzet

is

om van-

Reddingsbrigadeen sponsor
Interpol

worden
tie

als eerste

in

weer

derde woensdagmiddag van

te herenigen.

maand om

13.30 uur

met

zie-

het theater te beginnen, de

kenhuis verlaten. Een van de

kosten

cent en begeleiding betaalt

derzoek

in

politie

beslag genomen.

verzoekt getuigen

van de aanvaring contact op

nemen

via

0900-8844.

1.

zijn

voor kinderen 50

Donderdag

22 juli

€

wordt na

met

snel

als doel

kinderen

met hun ouders

af september iedere eerste en

de

de gratis

de zomervakan-

uitgedeeld

om verdwaalde

Beiden

motorboten isvoornaderon-

te

is

06 polsbandjes. De bandjes

vooronderzoek naareen

de

De

Samen houden we ZANDVOORT SCHOON!?

is

te locatie én die

bij

blijkt

Gemtunit' Zandvoort voor die sporadische gevallen dat er een ongelukje plaatsvindt
staan er op talloze plekken handige zakjesautomaten.

wel

bemand met twee opvaren-

Op de

bandjes

kunnen de ouders hun mo-

zich te hebben.

meer dan voorheen wordt hondenpoep opgeruimd! En

gratis

06 polsbandjes
In
het weekend had de
Zandvoort se Reddings-

den en de andere met

twee opvarenden gewond.

den na behandeling het
Veel

15.00 uur een orgelcon-

zondag omstreeks 14.00
uur twee rubber motorbo-

ziekenhuis vervoerd en konaltijd

Jacobs en Maaike Cappel

om
cert

gebeurde het dat afgelopen

zijn

het baasje bijna

zal

augustus Cees Verschoor

bult op zijn hoofd op en had

openbare buitenruimte. Als de hond wordt uitgelaten

diverse mid-

augustus

ten met elkaar

totaal raakten

Fikkie..

15

Willem Jan Cevaal en op 29

De grote wens van Wendy

verwijderd. De ene boot

dergelijke plechtigheid.

Geef mijn portie maar aan
Zandvoort Schoon!?

is

Ook zal op

dagen het orgel bespeeld

naar

Aanvaring
De zee

met

de mo-

over de geschiedenis van de

worden. Op

succes de verplichte inburge-

direct deden.

is

ding door Siem van den Bos

het

kerk.

u niet in staat zijn

u bellen

vanaf

is

tot en

gelijkheid voor een rondlei-

het persoonlijk te bren-

gen dan kunt

juli

voor het publiek. Er

vrij!

u

Magdalena en de

ringscursus gevolgd en kun-

Een extra tip voor de bezoekers van Zandvoort. De

ten waaronder een kunst-

feest.

uur tot 15.30 afgeven

heer

PR

roep voor

om
D.

Ras.

aangewezen persoon, de eve-

de Bazaarcommissieeen op-

Mocht

Mevrouw

het

Om

beel-

is

dend kunstenaar Margreet

zaterdag 17

wat dat betekent. Beiden hebben van de locoburgemeester een

Nederland en natuurlijk bloe-

ma-

Protestantse kerk

met

stil bij

in

te

Hoort en zegt het voort!

ken.

Rondleiding

nieuwe bestuur hard bezig

kunt

ontvangen.

dit

om tegel ijk met

organiseren, dus

D.

Nederlanderschap, een mooi boek over hoe het hoort

welkom

mee

de primeur

kramen extra te vullen doet

vrouw

een korte ceremonie stond Taates

rondom

de bazaar het Santekraampie

u niet

Al Bazy. Tijdens

juli

diver-

De Rekreade heeft

kerk.

Onlangs heeft locoburgemeester Tates twee nieuwe Nederlanders verwelkomd, meS.

en

in

wordt dubbel

Magdalena en de heer

Het secretariaat

Geisler.

ter van de vereniging

te

Twee nieuwe Nederlanders

het

in

iedereen van harte

ook vervangen, penningmees-

De Protestantse kerk aan

5311482 of email: zkennemer-

De boot biedt

is

om

gen aan de nieuwe voorzitter

de boottocht kan vanaf 9 juli
bij Hans Houweling tel: 023-

voort. Alzheimer afd. Zuid-

men

zijn

een boottocht met de 'Ad riaen

nl.

nieuwe

theater vertoont. Natuurlijk

Voorzitter Paul Olieslager

nen leveren aan het welzijn

1

opend. Na het dansen wordt
de poppenkast

wisseling plaatsgevonden.

waardevolle bijdrage te kun-

de oprichting van het

bij

vereniging BKZandvoort

Bij

heeft onlangs een bestuurs-

19 sep-

Op

Alzheimer dag organiseert

Anton Pieckhofje en schreef

ken

BADPLAATS DOOR

van mensen met dementie

Alzheimer Zandvoort
Momenteel is er een zomerstop maar vanaf
september is er weer iedere eerste
woensdag van de maand

2010

tijdens de Wereld

moetingsplaats.

tember

15 juli

•

part-

Café een fijne en gratis ont-

daar een beleidsdocument

28

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

Zandvoort en Pluspunt. Voor

mensen met dementie,

nummer

•

OOG en OOR

telefoonnummer en
naam van het kind schrijmoet men wel

biele

de

ven. Uiteraard

zorgen dat het mobieltje

het volksdansen (19.30 uurjap

opgeladen! Ook

het Casthuisplein het poppen-

post

theater Rekreade officieel ge-

bandjes aanwezig.

in

bij

is

de EHBO-

de Rotonde

zijn

de

wü

)

oo®

uw

huis wel
genoeg?
Wij kunnen

Is

THOMAShuis

veilig

THOMASHUIS ZANDVOORT
zoekt een vrijwilliger
Voor het vervoeren van een aantal van onze cliënten
van en naar hun activiteitencentra.

verzorgen

dit

Wat houdt de

functie in? Met één van de auto's van het Thomashuis
Zandvoort één of twee van onze cliënten 's morgens wegbrengen naar hun
activiteitencentrum in Hillegom en Nieuw-Vennep. En/of in de middag
daarvandaan ophalen, 's Morgens is dat tussen 8.30u en 10.30u,
's middags van 14.30u tot 16.30u.

Ben

vaker) te doen? Dan kunnen

§

B.V

•
•

24 uur 365 dagen services
www.sentinelalarm.nl
erkend ü>Q(

allo No20r-|,ind&e >ci ïefcertrtgsfflastHtwpp^

Rekreade

Rekreade

in

in

Zandvoort, het

Zandvoort Noord

in

het

is

een echte

gebouw van

traditie.

www.thomashuiszandvoort.nl

Van

Pluspunt.

12 tot

zijn: in

en met 24 juli worden er weer op twee locaties

IJj

si

(bij

Thema

/

teh tseef, kle prod teod eeml

koo?

£*Y

ynneK, aidualC, eilahtaN, acsoT, ejtrewueiD,

eimmaS ne

Poppenkast

e>-

:

Een schurk

Zij
als

Pluspunt, naast de Vomar)

vreest voor het feest!
vader, dat wil je toch niet? Helemaal als

van de feesten niet

Lesley,

vl

ut

leuke activiteiten

euro voor het 4 uurprogramma.

ziet.

Misschien weten

jullie hier

hij

de vreugde

een oplossing voor?

En gaan onze feesten dan toch nog door.

nijmsaJ

Zondag 25 juli

1

Zandvoort Nieuw Noord

Centrum Zandvoort
Thema: Andersom - Mos red na
Ni teh dnal reih tein rev ijbthcid

allerlei

het centrum het jeugdhuis achter de Protestantse kerk aan het Kerkplein,

De kosten voor Rekreade zijn: 50 cent per dagdeel en

(Jeugdhuis achter de Protestantse kerk Kerkplein)

o

3

E-mail reina.thomashuis@live.nl

,'%t~.

georganiseerd. De inmiddels vertrouwde locaties

2010

hulp erg goed gebruiken!

van een rijbewijs B
Je kunt komen aan een verklaring van goed gedrag
Je bent in het bezit

Solliciteren of informatie?
Thomashuis Zandvoort, t.a.v. R. Cornelisse, Zuiderstraat
2042 GA Zandvoort. Tel: 023-5715769

023 5291987
J^

we jouw

Wat heb je nodig?

t

UurroVmi

een betrouwbaar iemand op wie de cliënten kunnen rekenen en heb
en tijd om dit voor een langere periode een paar keer per week (of

jij

je zin

SENTINELTf/ALARM

Wendy,

Kevin, Stijn, Jorinda en Joyce

volks dansen op het Gasthuisplein

Poppenkast

IN

1

Nepol (knutselen)
Feestbeest? (knutselen)
Pas op voor je teen,

ik

loop e

end heen (dansspellen)
Trek in een gesprek

Peons (levend mastermind)

<u
IN

Door je faam

krijg je

(;

De koeien hebben staarten

(tl

een nieu
Oranje boven (oud hollandse

uitenstebinnen (maskers en hoeden maken)
Ho, ho, ho,

>rama
ig. 30-20. 00

uur

in je

Poppenkast

Donderdag 29

juli

Vrijdag30 juli

(4 uurs

pyjama (drama en modeshow)

Geen

ksdansen op het Gasthuisplein

ieMosrednafeestdag (playbackïhn

18.30-19. 00 uur

oud-Mosred naspellen)

partij

Geen feest
11.00-14.00 uur

programma, dus brood meenemen!)

SANTEKRAAMPIE"" GROOT SLOTFEEST op

50 cent per dagdeel en 1 euro voor het 4 uurs programma

Vrijdag jo

het Kerkplein!

zondere

Poppenkast en volks

levend stratego)
okkelspel)

en

in

Noord (VOMAR)

Donderdag 29 juli

00

o

Merry X-n

juli

als

jij

niet bent geweest! (speurtocht en x -factor)

(4 uurs programma, dus brood

meenemen

I

11.00-14.00 uur

SANTEKRAAMPIE""GROOTSLOTFEESTophet

50 cent per dagdeel en

7

euro voor het 4 uurs

programma

Kerkplei

nummer

Zandvoortse Courant

de gemeentelijke advertentie van week

voor 100 stuks

bomen

bij

stond een aanvraag voor een kapvergunning

en de ZRB. De remise wordt

het zuidoostelijk deel van de algemene begraafplaats, gelegen

voornamelijk gebruikt voor

aan het fietspad. De reden van de kap
weerkazerne.

Omdat

is:

21

plaats

bomen

het best veel

maken voor de aanleg van de nieuwe brand-

zijn,

gaven Hilde Prins beleidsmedewerkster

groen en Folkert Bloeme projectleider brandweerkazerne des gevraagd extra informatie.

28

2010

15 juli

•

EVENEMENTEN AGENDA

Nieuwbouw brandweerkazerne
In

-SPOOR

Jazz café

16

5 bij

café Alex,

aanvang 21.00 uu

de stalling van de boten en
auto's van de reddingsbri-

17+18 Galerie

kelijke

De Buzzzhalte

-

Expositie

De

Zee,

gratis entree, 13.00 -17.00 uur

gade, de stalling van brand-

weervoertuigen en een
ambulance en alle noodza-

17-24

ZFM 20 jaar

live- Raadhuisplein

voorzieningen zoals
Muziekpaviljoen

18

een wasplaats voor auto's.

Groot

Groene buffer

Dick de Witte

-

Feest,i3. 30-15. 00

18-30 Rekreade

Jeugdshow

uur

d iverse locaties

-

Eind 2007, zijn enkele graven

geruimdom meergrond

(tot

23+24

Salsafestival

aan de dieren begraafplaats)
beschikbaar te maken voor

10.00-16. 00 uur

De huidige groen wal beu it circa 4100 m3 grond

en zal plaats

nieuwe aan

25

te leggen

m

3

wal

31

is

circa

1000

m

!

teraad besloten dat voor de

Zand voort se brandweer een
nieuwe kazerne moest worden gerealiseerd.

Er

waren

3

Met in achtneming van het
Programma van Eisen en
de wens voor een stalling
van een ambulance was de
locatiekeuze begraafplaats
snel gemaakt.

Hoewel per

medewerkers

mogelijke locatieopties: de

2008

waterzuivering, de remise

van het korps Zandvoort

alle

en direct achter de algeme-

(vrijwilligers

ne begraafplaats met mo-

dienst

gelijk

een uitrukpost

in

het

zijn

en beroeps]

in

van brandweer

Kennemerland

blijft

de ge-

de hoek Linnaesstraat

bij

afgevoerd.

Om

buiten het zicht van de be-

graafplaats te realiseren

waar nu de

een groenwal erg belang-

langs het spoor.

Om

wordt

ruimte

Omdat

rijk.

ver naar achteren geplaatst

wordt, moeten de dennen,
populieren, esdoorns en

alleen

uitzon-

in

maken van

het fiets pad. Het

dak van de kazerne komt op
7.70 meter,

andere begroeing. De
taal

de maatvoering

zijn

me-

ook

in

beaamt

best veel, dat

meente Zandvoort verant-

van de remise

woordelijk voor de huisves-

ter x

49 meter, op basis van
het voorlopige ontwerp.

ons dat het aanbrengen van

Naast de remise komen een

dit

kantoor, instructieruimtes,

van enkele hoge

den worden, daardoor komt

hun

aan de Tolweg

locatie

eventueel

aanmerking

in

Afmetingen
van de kazerne
De nieuwbouw is

is

21.20

kantine voor gemeenschapgesitueerd

pelijk

gebruik brandweer

creatiefste

to-

tiging.

de brand-

Kaders en vatbaar geluk,

100 stuks aan bomen

(ZRB) dat ze ook

in

-

Museum

Wie wordt de
ondernemer

ie-

pen plaats maken voor een

Zandvoortse Reddingbrigade

centrum. Later besloot de

weerkazerne gehuisvest wil-

Zandvoorts

de huidige wal

later het

brandweer

derlijke gevallen gebruik zal

13.30-16.00 uur

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

is

fietspad verlegd waarbij de

te creeëren

t/m 8-8 Eva's Huis

de kazerne

en het spoor, ten zuidoosten van de begraafplaats
fietsroute loopt

Latino,

Swingsteesjun -Strandfeest voor 25+
bij Richeaan zee, aanvang 21.00 uur

nodig. De

overige grond zal worden

voor de nieuwe uitrukpost.

2005 heeft de gemeen-

Duo

-

30 Santé Kraampje-Gasthuisplein

uit

grond.Om

het bouwterrein opte hogen

In

Muziekpaviljoen

maken vooreen

ongeveer2i50

door Nel Kerkmon

Kunst- en Boekenmarkt -Gasthuisplein,

25

de nieuw te bouwen kazerne.

staat

Prins,

maar

ze verzekert

De gemeente Zandvoort

zal in

het najaar voor de tweede

keer de wisseltrofee overhandigen aan de meest creatieve

ondernemer. Dit jaar

de focus op de uitstraling van het

ligt

landschappelijke beplanting

najaar en het behouden

bomen

recht doet aan het groene

karaktervan de omgeving.

bedrijfspand en het doorzettingsvermogen.

lemaal dat

we nog

nomisch mindere
het

bij

steeds te

tijd.

Ook

is

We weten

maken hebben met een

is bij

de winkels,

horeca, op strand, de hotels en de pensions. Het

Cursus faalangst verminderen
Hij

kan het wel, alleen

u een kind

bij

wie u

ge! in ieder geval

dit

hij

denkt dat

hij

het niet kan. Heeft

herkent? U bent beslist niet de eni-

bent u welkom

bij

Pluspunt voor een

of deze training voor
of haar geschikt

in

één woord heet,

kan verminderen.

Kenmerken van een kind
met faalangst zijn onder

De trainingen bestaan uit
presentaties, groepsge-

andere: wegkijken, blozen

sprekken, ontspan nings- en

of veel
ren als

met de ogen knippeeen opdracht wordt

gegeven, veel friemelen of
wiebelen

bij

het

maken van

expressieoefeningen.

groep
in

leert

uw

uw

In

de

kind dat het

zo een situatie ontspan-

nen en effectief kan ope-

niet

genoeg. Als ouder en

leerkracht kunt u leren hoe

worden en

verzet gaan

opdrachten.

bij

in

matie over het kind na

ie-

deretrainingsbijeenkomst.

Deze training wordt verzorgd door Janneke van
Wonderen en Ageeth
Bosma. Ze bestaan uit io

Greeven makelaardij

2009 uitgeroepen

in

is

tot de

het toerisme een stap verder

Welke Zandvoortse onder-

kunstenares Noor Brandt. De

gemeenteverkiezingen

zijn

achter de rug en het coalitie-

akkoord 20io-20i4is bekend.

maandag

Daarin staan de standpun-

hoe

u

uw

kind motiveert

voor zo'n training. Het

is

uiteraard belangrijk dat u

ouder en leerkracht ook
de training datgene

20 september

om

15.30 uur

en duurt tot 17.00 uur.

Meer

waar deze

voor staat. Belangrijk

het uitgangspunt

om

cursusinfo@pluspuntzand-

accentte leggen op het ver-

voort.nl. Inschrijven kan

blijfstoerisme.

de balie of op www.plus-

wat uw

puntzandvoort.nl.

Ouders

coalitie
is

doet wat samengaat met
kind leert.

ten omschreven

informatie kunt u krijgen via

bij

ondernemers en inwoners
willen brengen.

nog tot het eind van 2010
de bronzen sculptuur van

wekelijkse bijeenkomsten

U kunt

weten

de gemeente samen met de

meest creatieve ondernemer

van anderhalf uur. De eerste

u

de

echter

van Zandvoort. Daar staat

training start op

u faalangst herkent.

als

durft of brutaal

en de docent krijgen infor-

helpen het te voorkomen.

tijdens

kan of

is

is

de bedrijfsvoering het hele jaar rond te

Maar ook moet

reren en daar gaat het dus

iets niet

ou-

tijdelijke training

om. Voorafgaand is er een
intakegesprek met uw kind
om in te kunnen schatten

zij

hem

als

een

een opdracht, vaak aangeven
of

U

om

in

laten slagen.

kind zullen hierbij

betrokken worden, want

dat

hij

is.

der en ook de leerkrachten
trai-

van
ning die faalangst, zoals dit probleem

de uitdaging

Pluspunt

bij

al-

eco-

het een vertrouwd beeld dat

mooi weer een stuk drukker

het

Daar liggen

ookde kansen voor de ondernemers in Zandvoort, omdaT

nemer vindt u het meest
daarmee omgaan?
Maak uw mening kenbaar
uw nominatie te sturen
creatief

door

naarde bedrijfscontactfunctionaris van de
Hilly Jansen.
bedrijf,

tie

gemeente,

Noteert

het adres,

uw

u

het

motiva-

en eventueel de website

en tevens

uw adresgegevens

en stuur die per e-mail naar:
h.jansen@zandvoort.nl.

J>

ROYAAL PENTHOUSE IN HET CENTRUM VAN
ZANDVOORT
12 luxe appartementen

Ilogeweg 39-1
>.
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OPEN HUIS ZATERDAG

17 JULI 2010

TUSSEN 11.00 EN 15.00 UUR.
Remo De Biase Architecten
Adres: Hogeweg 30, Zandwgort

Locatie:

F««
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NIEUW

K*3
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NIEUW

NIEUW

NIEUW

De vernieuwde website van de Zandvoortse Courant

i^r

08

*6

„lUW."""

Het laatste nieuws

uit

Zandvoort

» Reageren op het nieuws
» Een tip geven aan de redactie
» Wekelijks de krant digitaal lezen
» Actuele evenementenkalender
» Zoeken het krantenarchief
in

www.zandvoortsecourant.nl
Ook voor:

en natuurlijk de actuele aanbiedingen

...

het doorgeven van een bezorgklacht

...

...

het opgeven van een Zandkorrel of Spotlight

voor de ZandvoortPas

nummer

Zandvoortse Courant

Politiek interview
Hoewel

Zandvoortse politiek
stellen.

Michel

is,

willen wij

hem

in

de

toch aan u voor-

Demmers was de voorgaande raadsperiode

om

spectrum

15 juli

•

2010

de identiteitals badplaats

ontkennen dan eens opge-

te

houden

in zicht,

maar

dat je de realiteit

is,

omarmen, als men maar

kunt
niet in het Zandvoortse politieke

28

Brasserie Plaza

gemeenteraadslid niet bepaald nieuw

dit

weet hoe er meeomtegaan."

voor anvang van de recente gemeenteraadsverkiezeingen
heeft

zich bij zijn partij.

hij

(CBZ) weer op de

Gemeente Belangen Zandvoort

kieslijst laten

plaatsen en

kwam met stip

Demmers

i

terecht. Hij

werd dan ook opnieuw

in

de Zandvoortse

raad gekozen.

van mening dat

het Middenboulevardgebied

op

op

is

nummer

op de

1

van

lijst

aan te pakken projecten staat.
"Het Middenboulevardgebied

moet inhoud geven aan de
Kwaliteitsbadplaats Zandvoort die onderscheidend
en baanbrekend

met een

alleen

Dat kan

is!

degelijk en

consistent bestuur, waartoe

CBZalopi^

amen-

aprilvia 2

dementen en een motie, een

Wat een

gezellige plek

nog even

uit te rusten

om

na het winkelen

met een

bij

de vele leuke winkels

in

het Jupiter Plaza

lekker kopje koffie en een stuk van de befaamde, door

Samen met echtgenoot

Uschi Rietkerk zelf gemaakte, appeltaart!

Nick

is zij in

augustus

voorzet toe gegeven heeft",
zegt

2009

hij.

gestart

gangspunt

Demmers

geeft als toekomst-

gendeaan:"Gezien de huidige
Zand-

Exploitatie Mij. en de Casino-

gang van zaken en de conjunc-

stichting, na een vergadering

tuur vrees

in

geboren

is

in

Heemstede

Dordrecht,

en Den Haag, zich weer

Zandvoort gevestigd.
zoals

Hij

is,

zelf zegt, alleen-

hij

wonend

in

en heeft een leuke

vriendin

Den Haag.

in

Hij

studeerde aan de Hogere

Den Haag en

Hotelschool

in

studeerde

Breda Kwaliteits

in

en Verandermanagement.
Hij

heeft

met

veel plezier een

is

hij

heel helder:

"Een besluitvaardig lokaal bestuur, dat beleid

omzet

met een consistent
ik

wederom

mag

da-

in

den, dat slagvaardig kan

zijn,

beleid.

mijn steen-

bijdragen aan een

circuit

op termijn

qua vernieuwing en

diversiteit

Dat het

het beste van Europa wordt

en

de lokale

mentstage

ik

politiek

mijn

liep

bij

in

manageBouwes

om te genieten van

de vele eetmogelijkheden.
Uschi: "Nick

maakt

alles zelf

plekke afgebakken Frans

brooden

redelijke prijzen.

echter dat er dan een inves-

en gewaardeerd."

teerder

gevonden

is

een

die

wereldklasse hotel met con-

's

Morgens

men genieten van een

kan

keur aan

'fair

trade' koffie- en

heerlijk borrelhapje, zoals gar-

nalen- of geiten ka askroketjes

van de gerenommeerde kok

grond

theesoorten, zoals café latte

Cas Spijkers. Mocht u

Het boulevardgebied

of latte macchiato, vergezeld

feestelijks te vieren

ook

de winter een genoe-

van lekker gebak, variërend

in

verblijf biedt

voor zo-

als bezoeker.

Dat

een vooru itstrevend en toe-

Nieuw Noord, het

ligt

voor

bedrijven-

en het Waterzuiveringsterrein.
En...

door specifieke

bouw

en

van de eerder

genoemde

ap-

peltaart tot Schwarzwalder
Kirsch, citroen bavarois of
klein

Limburgs

goede

die

treft:

vlaaitje.

een

Wat

kwaliteit koffie be-

Beiden hebben speciaal

lesgehadvaneen barista,een

nd-

een Frans

Bij

(€16 per fles) pasteen

trekt.

gresfaciliteiten uit de

la

natuurlijk de klassie-

ke lunchgerechten tegen zeer

wijntje,

komst bestendig plan

ders.

nog voldoen-

ducten en dat wordt geproefd

er

hoort",zegt

de ruimte

er

klaar van uiteraard verse pro-

gen tot

pecten van duurzame kust-

1976, toen

Zeeweg en
Ik hoop

wel bewoner

ontwikkeling en de (zee)wa-

Er

ligt.

te veel behoudende, niet

proactieve spelers die niet ver-

hebben. Zo

Gulpener

van milieuvriendelijk geteelde

is

de Zandvoortselaan.

vinden van nieuwe investeer-

terproblematiek die daarbij

in

zijn

ciale bieren in huis

tend gebruik gemaakt wordt

gerookte zalm met ter

der kijken dan de

deze raadsperiode wil

van de Middenboulevard en

ben geïnteresseerd ge-

het uitgebreide lunchme-

(ook van geitenkaas!], carpac-

onszelf, raad en college,

hij

een bijdrage leveren aan het

hij.

uit

nu met bijvoorbeeld een club-

bevinden zich

wat

geslaagde herstructurering

be-

in

sandwich,i2-uurtje kroketten

is,

VVD ben ik terechtgekomen
bij CBZ en daar gebleven",
herinnert hij zich. Opde vraag

alle as-

zich

in

het grote ter ras, dat juist

de winter vooral voorouderen

cio of

bereiken

en qua prijzen willen wij niet het

een aanwinst

zestig goedzittende stoelen en

openbaar

lokaal

Op

ook binnen

tje

raakt

dat er niet heel erg

gek op zeilen.

heeft

is

"Ik

ik

gevonden, voor zover die aan

Demmers
kwaamd in

plezier

zich hier thuis voelen

denstandsvereniging. Via de

de Albatros geëxploiteerd.

ik

moet

de kan halen."

uit

veel vooruitgang plaats heeft

Dat

bestuur en

"Iedereen

is:

enigszins Franse sfeer ingerichte brasserie, waarbij het uit-

dat voorjaar met de Mid-

in

groot aantal jaren restaurant

"Nu vind

in

voor over 4jaar het vol-

visie

Demmers

voort en heeft via omzwervin-

gen

onderste

met deze

dan

is

iets

hebben,

de high tea zeker een

aanrader. Voor

€

14,95 P-P-

worden scones, brownies, danis h pastry,

tuurlijk

minimum
is

sandwiches en na-

thee geserveerd. Het
aantal personen

vier en reserveren

is

beslist

bestaat hun assortiment uit

hopen

bier,

waarbij uitslui-

gerst, en zijn vele soor-

ten Jopen bier

uit

Haarlem

verkrijgbaar. Vanzelfsprekend

kunt

u er

warme

gerechten,

zoals lamskoteletjes, saté of
biefstuk van de haas eten.

De

meeste producten komen

uit

de regio, waaronder de speciaal

gemaakte chocolaatjes

van Willemsen! Samen met
de kralenwinkel

Coronne

La

worden op aanvraag ook
workshops kettingen maken
georganiseerd.

den

zijn

Plaza en

welkom
worden

ja,

ook hon-

in

Brasserie

zelfs

met een

koekje ontvangen.

gewenst.

Dat het recroduct

prijsmaatregelen Zandvoort

vakman of -vrouw,

een grote bijdrage levert

aa nt rek keiijker wordt voor ge-

toelegt op het bereiden van

Uschi en Niek hebben er be-

2042 LM Zandvoort. Telefoon:

aan de aantrekkelijkheid van

zinstichters, die vooruitgangs-

espresso en cappuccino.

wust voor gekozen geen

023-752577'-

Zandvoort buiten het seizoen

geloof hebben, en de

blijft.

om... Dat die

siedie

eeuwige discus-

mensen aanzwengelen

grijzing

met ver-

gepaarde klagers doet

tap te installeren

Van

n. 30 uur tot 17.00 uur kan

een keuze gemaakt worden

stilvallen."

De ZandvooTtse Courant wordt huis-aan-huis verspreid. Mocht het onverhoopt een keer

Brasserie Plaza, Haltestraat

die zich

bier-

("wij zijn

geen kroeg"), maar dat wil
niet

zeggen dat

zij

geen spe-

sloten,

week kunt
uur tot

6,

Op maandag gemaar de rest van de
u er

vanaf 09.30

circa 21.00

uur terecht.

POLITIEBERICHT

gebeuren dat u de krant niet heeft ontvangen,kunt ubij de volgende afhaalpunten terecht:

A FHA ALPUNTEN

Gemeente Zandvoort

Dronken tractorchauffeur aangehouden

•

Centrale balie

•

Br una Balkenende (Grote Krocht)

Vorige

•

G reeven Makelaardij (Oranje buitenhuisje)

tor

•

Pluspunt Noord (Flemingstraat)

•

Shell Duinzicht

met daarop een speedboot
slingerend over de Van
Lennepweg. De bestuurder
kwam op een gegeven moment op de verkeerde weg-

(pompstation

Voor structurele bezorgklachten: ZVO-verspreiders, tel. 06-1139 1478 of w

Dr.

Gerke straat)

o-verspreiders.nl

week reed een tracmet aanhangwagen

helft terecht. Vlak

voor de

rotonde ging het corrigeren
van de tractor maar net goed.

dronken te hebben.

Hij blies

570 LJGL, bijna drie keer de
toegestane hoeveelheid. Hij

Politieagenten die het zagen

heeft een rijverbod gekregen

gebeuren hielden hem aan.

van zes uren en

De bestuurder, een

55-jarige

wordt ingevorderd. De

politie

Zandvoorter, bleek teveel ge-

maakt proces-verbaal

op.

zijn rijbewijs

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

VAN AACKEN

APK KEURING

GLASZETTERSBEDRIJF

merken vanaf €

Alle

grote beurt gratis!

vernieuwen kozijnen

&

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

waarvan

Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571

autob*driltzandvooruil

een kringloopwinkel

schildersbedrijf

schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
iris

Het Pakhuis,

Behang- en

NU OOK:

vraag naar de voorwaarden
Bij

ZANDKORRELS

levering en plaatsing alle glassoorten.

29,-

Mobiel 06-54
Vooral

uw

31

glaswerktot meubels

behang-,

en van kleding tot boeken.

wit- en schilders-

werkzaamheden

TAPASBAR

P1R1P1

Beautysalon

De winkel

-

Flemingstraat 55

.

Huiselijke sfeer

-

2041KL Zandvoort.

GARAGE/
OPSLAGRUIMTE

Te huur

afspraak, ook's avonds.
Tel.

•

Plezis

Medewerkers bediening m/v
ervaring gewenst

023

-57 40

330

.

info@pluspuntzandvoort.nl

.

T:

VW

033-57

F:

16

Voor meer info: 0235712537

Info

vergoeding

CSZZHI3SH!
Administratie en
belastingaangiften

023-5739234
Koerier gezocht

m

vooreen afspraak

Vanaf

Met vriendelijke groeten van

Tel

Hattastraat 65 Zanckoort

Witte Veld 56, 2041

tel-:

M 06 45 30 45

T 023 573 92 72

GB te Zandvoort.
E kittywillemse@planet.nl

31

02>-?7 120 éO

023-5738777

Flemingsstraaf

Robin Rijbewijs!!!

55 (Pluspunt)

Zandvoort heeft
er

Een dure reparatie,

ons allemaal

IBV rijbewijs

OHDbv
www.goedkoopdrank.nl

Inloopspreekuur:

maandag 9.00-12.30

voor particulieren en ondernemers kleinbedrijf

9 MtgqstHS-

21 jaar,

thuis: 06-5181 5360.

Auto kopen of verkopen?

maandag

o.g.

via

zorgverzekeraar.
Bel

m2

p/maand

Greeven

Telefoon:

SLECHTZIENDEN
i.d.m.

3

bij u

Van maandag 19 juli t/m

565,=

Makelaardij

PRODUCTEN VOOR

aa"

Z' voort,

groot ca. 65

paap medische
hulpmiddelen

B65

www.pluspuntzandvoorl

IAdministratiekanto

vW"vi9

centrum

in

€

• Afwassers

Zandvoort

5720108 of

06-48318230

L.

2041

geopend

Info: 06 -53693409
Noorderduinweg 48,

(Corodex) Zandvoort.

2/101,

Behandeling volgens

Zijn op zoek naar:
BSO De Boomhut biedt professionele opvang voor uw
U kunt met een gerust hart afwezig zijn.
Spelen met andere kinderen

is

op don-vrij-zat 10-17 uur

MYRNA

Van Speijkstraat

is!

Van serviezen en

www.arnoldnijkamp.nl

GRAND CAFÉ DE VIER GEBODEN
&

pluspunt

alles

te koop

72

2 &4 2 59

rijschool

APK of schade?
Het kan

een geweldige

Dankjewel

onderhoudsbeurt,

je bent

bij!

Paul vd Oord,

een kanjer!

Bedankt!

altijd

goedkoper!!

ZANDKORREL s INVUL B ON
Met ZandvoortPas
1

of

1201712 Loods.

06 17960995

merken

meer dan 10 jaar

bier

Pro-voet

Reserveren:
tel.

Geen personeels- of zaken advertenties

niet voldoet

bij

Anna na 18.00

Tel.

5

(excLBTW)

lid.

0646098919

www.massagebyrosa.nl

5738777

Li,

Li,

Li,

Li,

Li,

Li,

Li,

*1

*I

*I

*1

*?

*1

*I

6
7

aan de

8
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon

In

9

gesloten envelop (met gepast contant geld)

1)

De

2)

BrunaBalkenende.CroteKrochtlS

redactie van de krant, Kleine Krocht

fgevenblj:

SW E»; queeste

en

et>

elke letter

ofspatie

in

een apart Vakje plaatsen

2

"Vliegen en

"«
van welke saiü dan 0-

;.

oniitaan door verkeerde of on Ulr e

van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.

In

weer opstooji"

oud
Te

*.

D-e

mtdemtrktfi van het Zefttoöatïs Museum
nnjistn jMi

Q.

uur.

ervaring.

3

4

de €500,-

uw advertentie

Info

Pedicure Carla

2

Geen onroerend goed of auto's
Geen goederen met een waarde boven

Indlen

van 80

op

Te huur: biertap

onder de volgende voorwaarden:

Zakelijke zandkorrel €12,50
Met ZandvoortPas €10,-

kijk

www.goedkoopdrank.nl

€5,-

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst

Loods gevraagd

van Kessel

06-55383624

Alle

Particuliere zandkorrel €7,50

Met ZandvoortPas

korting op een zandkorrel

Bel Patrick

www.autoverkoper.nu

,-i>i

sneJ herstel

Zandvoortse Courant

0OOO

%if

Opnieuw genieten

jazz behoort.

De zangers verdienen zonder

Na de pauze was het

optreden van het operakwartet Bella Cantara. Vooral door

meer eveneens een compliment voor de wijze waarop
de diverse stukken werden

toire

het

als vorig jaar

warme weer was de

slechts voor

de

heerlijk koele Protestantse kerk

helft gevuld,

wat

beslist

een gemis was

voor de thuisblijvers!

uitgevoerd: geen statisch ge-

die

Oud

met verve ten gehore

gezongen 'Perhaps

en Van Niekerk en

Ivera

Musch

(sopraan), Joke

Oud

dezelfde opera door

altijd),

het officiële

(bariton)

Massanetwerdophumoristi-

door Andrew Lloyd Webber.

opendesterkrnet'Pria didivi-

sche wijze door Musch en Van

Hans van Niekerk

derci' uit deopera'L'ltaliani in

Algeri'

van Giaquino Rossini,

Niekerk een duet uit
di Figaro'

'II

Nozze

van Mozartvertolkt.

van de Olympische Spelen
in

opera

thema

Barcelona

uit

in

met haar geweldige

maar zonder

toegift, uit de
in

Rossini,

kwam

Veenendaal.

Egypte van
Cantara

Bella

Machteld Cambridge

op

alle

negrospirituals, uitbundige

het

gospelsongs, geladen blues-

publiek ogenblikkelijk te

melodieën en meeslepende

boeien. Ze heeft een pakhet

ballads. Daarnaast worden
swingende jazzstandards

krijgt

door haar gezongen reper-

en feestelijke Caribische

toire

weet

Waar kun je de zomer beter vieren dan

palet aan klankkleuren te
realiseren. Een

BNN-programma

'Nu

in

eigen land vroeg

we er toch

om

een

reis

is

optreden van

ook nog eens

door de geschiede-

nummer

door haar

niet ge-

schuwd. Zo ook in Oomstee
waar helaas maar een klein
publiek van heeft kunnen
genieten.

zijn' zich af?

zoeken stuurde de populaire jongerenom-

Nintendo Experience

roep diverse presentatoren naar een aantal toeristische

Nederland

in

een zeer breed

zij

Cambridge

in

in

de eer-

bod: intense

warme

gouden award van BNN

uit te

in

de vorige eeuw.

komt aan

zij

Zandvoort

dat

van de jazz zoals die

ste helft van
Alles

haar krachtige en

ook volgend

dit kwartet!

kende uitstraling en

plaatsen

nis

Amerika ontstond

stemgeluid weet

wij ons

weer verheugen op een

optreden van

het populaire

een

jazzpodia binnen

en buiten Nederland. Met

kunnen
jaar

HansWeenink.

Om

is

graag geziene gastsolist

terecht niet weg. Hopelijk

in

de uitstekende handen van

ZO£kplöötJ£

piano, Alex

drummer en promotor van Oomstee Jazz Menno

uit 'Die

van Verdi,

'La Traviata'

opera Mozes

1992, geschreven

De pianobegeleiding was

creatieve

het drinklied 'Libiamo' uit de

het lied 'Amigos

de opera 'Manon' van Jules

Oomstee vermaakte

Milo op contra- en elektronische bas en de veelzijdige en

manierdoorMuschgebrach-

concert werd besloten door

en Beckers. Na een solo

tot de groten der Nederlandse

te vol café

al

bij

Fledermaus'. Het prachtige

duidelijk

Ralph Beckers (tenor) en

zij

hitte trotseerden

een niet

werd bijgestaan door Erik Doelman op

het op een leuke, spottende

uit 'Faust'

Oud (alt/mezzosopraan),

Zij

Love' en

te'Mein HerrMarquis'

bij

In

de gasten die de

stem.

Herz'

kwam ook

para siempre' (Vrienden voor

zij

bracht.

Genieten was het eveneens

derlinge harmonietussen de

naar voren
uit

2010

Beckers,

van Charles Counod. De on-

zangers

15 juli

een prima

het oorspronkelijk door John

de 'Juwelenaria'

•

overbekende

mein ganzes

Denver en Placido Domingo

velijk

gevolgd door een duet

ist

de opera Ca r men van

Georges Bizet door respectie-

uit

alle liederen

bij

'Dein

'Habanera' en het 'Toreador
Lied' uit

Het kwartet, bestaande

Zarewitsch'van Frans

uitleg gaf, het

aria's

was ook duidelijk
te zien en te horen bij de met
volle overtuiging gezongen

luchtiger

waarna tenor

Lehar,

ongedwon-

genheid werden de

wat

uit 'Der

inlevingsvermogen en een
grote mate van

vertolkt. Dat

reper-

met meer
operettemelodieën. De bariton Van Niekerk zong met
krachtige stem het Wolga lied

doch met veel mimiek,

heel,

28

Machteld Cambridge heeft afgelopen vrijdagavond weer
eens laten horen waarom

Cantara'

bij 'Bella

heeft het publiek weer genoten van het

Net

nummer

•

Machteld Cambridge groots

komt naar Zandvoort

de gastvrijheid van de lokale

bevolking alsmede de toeristen te testen. Zandvoort kreeg
presentator Valerio op bezoek.

naar redelijke tevredenheid
het

weekend heeft door kun-

nen brengen en goud

ÈM

maar dan ook

is

award Zandvoort

alles,

bevonden.

in

de wacht

heeft gesleept? Juist,

goud en

was volgens presentator

Op

17 en 18 juli

komt de

spellen voor Wii en Nintendo

Nintendo Tour naar Zand-

DS getoond aan het publiek,

Valerio

nog

genoeg, al leen

voort. Tussen 12.00 uur en

dat het vervolgens zelf kan

Aan het einde van de

afleve-

had

geen andere mogelijk-

17.00 uur staat de Nintendo

ervaren.

ring krijgt, net zoals in

de ge-

heden meer. Een

dat
\

De foto van deze week is van een enigszins statige
man met enorme bakkebaarden. We zouden graag
willen weten wie het is. Reactie kunt u kwijt per mail
op zoekplaatje@oudzandvoort.nl of bij Cor Draijer op
06-3614 9717 (graag pas bellen na ig.00 uur)

als alles,

werkelijk

helemaal super

En nu drie keer raden welke

wone

'Nu

we

er toch zijn'

bezochte gemeente een
Er zijn drie
je

de

prijs.

smaken: Zwart

als

helemaal niet gastvrij bent

beoordeeld. Zilver als het team

hij

niet

dus

Mobile Gaming Experience

inwoners, onderne-

felicitatie

De Mobile Gaming

Experience bestaat

uit

een

op Boulevard de Favaugetus-

speciaal ingerichte trailer

mers, toeristen, bestuur en

sen het Van Fenemaplein en

waarin plaatsen

ambtenaren van Zandvoort.

de Rotonde. Gedurende de

richt

Nintendo

Nintendo DS-spellen gespeeld kunnen worden.

voor

alle

Bekijk hier het filmpje:

www.

bnn.nl/page/nwetz2010.

Tour, die

Nederland

trekt,

door heel

worden

zijn

inge-

waar Wii-spellen en

Voor

alle

ZandvoortPashouders de aan
€ 25 KORTING

Hele maand juli voor Pashouders:

Verse Lange Varkenshaas
100 gr. € 1,99 NU VOOR € 1,49
kijk

Sfüi« KrüeW El -M3-J7*256H
zwKfYHir'.^zonrairtFTl

ook eens op onze website:

^toerkoop.nl a

www.slagerijh'

•*,

'DE BODE*
Wist u dat onze
web-shop geopend is?
www.de-bode.nl

U>

Medina Woninginrichters
Aanbieding voor de maand juli: Vouwgordijnen,
alle merken, gratis meten, gratis plaatsen 10% korting.

Officiële Pasfoto's

(Vouw)gordijne
Vitrages

Vinyl

TLamin

Luxaflex

Zonwering

een 2e set
f

"Leuk Lachende"

Parket
iiediiia-ivoiiingini-iohting.nl

Voor Pashouders

Pasfoto's

10% KORTING
OP TOTAALPRIJS!
Haltestraat
023-5716631

Bestel

7,
-

ZAR'VS

voorde

2042 L] Zandvoort
www.zaras.nl

Halve

%&

prijs!

<

nu de ZandvoortPas 2010

Achternaam + voorletter(s)
BetreftiO Nieuwe ZandvoortPas (€

7.50)

Alies

O Verlenging ZandvoortPas (esooj -Pasnr

°P

«wruwhaa-

vertoon v
u

Woonadres+huisnr
Postcode

Telefoon

(Handtekening)..
Betaling

CONTANT

Th

WWWffl!

met

BANK

31

december 2010.

^).WalköfF»me
wordt, tezamen met een welkoms
bij

Betaling PER

u thuis bezorgd.

gewenst

tijdstip gratis

ter

10%

op de herenshawls

korting

ZANDKORREL

i.,

c

een Zand

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

1

Voor Pashonders

kennismaking

I

I

Met de aangehechte tegoedbor
een Zandkorrel, kunt u op een

TAKItfÊOTJWLe FEEP

SFSOW]

Voor Pashouders:

10% korting opalle ritten

1

(behalve actieritten}

'

Zandvoort -orj-sy.^üo:

I

week

biedingen van deze
Schilder- en

Onderhoudsbedrijf

Addie Ottho

Koene tjc
q m10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

v.o.f.

& Zn

'.koeneclean

Lijst
(in

van deelnemende bedrijven

alfabetische volgorde)

Algemeen:
Autobedrijf Zandvoort

-

Onnesstraat

K.

Taxicentrale Fred Spronk

023

-

Winkeliers:

e

rep-it

Kabel-internet/adsl installateur

UITVERKOOP

helpt

Bruna Balkenende

PC-PROBLEMEN.
Advies en aanlag (draadloos) ne

Grote Krocht

-

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp

bij alle

-

Grote Krocht

Slagerij

Horneman - Grote Krocht

Slagerij

Vreeburg

-

Haltestraat

Ook avonden/weekend.

50

% Korting

Rep-it, totaalservice voor

computergebruikers.

Verzorging en vrije

023-5719666 of 06-44696001.

Met

garantie en KvK.

Menno

Foto

Massage

Gorter

Rosa

bij

-

Piony's Haarwinkel

tijd:

Grote Krocht

-

www.massagebijrosa.nl
Kosterstraat

-

Toerkoop Reisbureau

-

Grote Krocht

AAodeen trends:

ANDVOORT

Bibi for

Shoes

Blitzkickers

Ondernemers opgelet:
Meedoen aan de ZandvoortPas
vergroot

uw vaste

klantenkring

Ruim 1000 huishoudens
Wekelijks

u op een

Sea Optiek

Walk

of

rijtje:

zelf

welke aanbieding u doet voor Pashouders
als

deelnemer

door middel van publicaties

Ter ondersteuning zijn gratis

een

Haitestraat
-

Bakkerstraat 2A

en onderhoud:

Living

& Giving

Mariene Sjerps Internet

in o.a.

Versteege's IJzerhandel

de Zandvoortse
Rep-it

er zijn er al

-

Fame

-

Kerkstraat
-

Kerkstraat

Medina woninginrichters - Haltestraat

aanbiedingen staan ook gratis op www.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas

promotie ZandvoortPas

1

Haltestraat

Koene Cleaning Service - 06-1432444

Courant, maar ook buiten Zandvoort: iedereen kan een ZandvoortPas aanschaffen,

dus ook niet-Zandvoorters (en

-

Kerkstraat

De Bode woonaccessoires

het bezit van een zandvoortpas

redactionele aandacht in de krant voor u

Extra: alle

Veel

Avenue

UW aanbieding in de Zandvoortse Courant in tuil ColoUT

U bepaalt helemaal
Gratis

zijn in

-

Haltestraat 61A

-

Graveer een keer- 023-888 jj 58

Wonen
Enkele voordelen voor

Kinderkleding

Belli E Ribelli

aantal...)

-

-

-

o6-\

Pakveldstraat

023~5jig666 / o6~446g6ooi

Horeca:

toonbankstandaards

en/of raamschildjes verkrijgbaar,

waarop uzelf uw ZandvoortPas aanbiedingen kenbaar kunt maken
Vraag naar de zeer voordelige tarieven en de uitgebreide mogelijkheden

Harocamo
Het

-

Kerkstraat

Wapen van Zandvoort

eten en drinken

Gasthuisplein

& Co Restaurant

-

Verlengde Holtestraat

Open Golf Zandvoort

-

Duintjesveldweg

Mollie

Uw ZandvoortPas

contactpersonen:

Letty van
Gillis

Kok:

den Brand:
tel.

06-4342 9783
06-460 460 26
tel.

Take Five aan Zee Restaurant -Strand nr 5
Za ras, Café Restaurant -Haltestraat

-

Wekelijks veel interessante aanbiedingen
Vraag nu

uw Zandvoortpas

met uw ZandvoortPas

2010 aan! Kijk snel op pagina

DE SALO

12

reparatie alle

Occasions

in -

F.

023-5733793

E.

Restaurant

\-M

en verkoop

Karim en

CD

Hotel

Café
merken

Mo

Grand Café Restaurant

www.autob9drijfkarimo.nl
Curiestraat 10, 2041

13

Grand

APK
Onderhoud en

en

Zandvoort

T.

023-5733792

£

autobedrijfkarimo@planet.nl

Weekmenu

Prs.Janli&lndesalenaanw«lflcp19
fel

juli

"Sporten houdt de geest
jong en het lichaam vitaal"

bi_

Elke week een nieuwe creatie van de chef
Let op de krijtborden!
Mike,

www.sportinzandvoort.nl

1

VOW Wf>AfSpfAAk 06-33045-362

Grand Café Hotel Restaurant XL

r.%- r Sportraad
Zandvoort
SP""*

u een

folder, flyer of

i

mipke

ingevo
"

tel.

5712252

|

06-53344660

www.il -zandvooit.nl

LAUREL&HARDY

I

tarieven |
Zeer voordelige
Bijzonder goede dekkingj

—^^^

Kerkplein 8,

HOLLAND HEINEKEN HUIS

brochure in heel
Zandvoort en Bentveld verspreiden?
Laat dat maar aan ons over!

Wilt

Harmy en Max

heten u van harte welkom!
Dagelijks geopend van 09.00 tot 03.00 uur

van 10-2 uur

~

nabezorging service

Courant
en in de ZandvooTtse

Van idee tot uitvoering:

|

|

drukken
ook het maken en

kunnen wijvc^ruveTZOTgerJ

I0ZANDVOORTSE
Courant
Voor meer informatie mail naar
gillis@zandvoortsecourant.nl of bel

CL

06 46046026

SUPE

DOOR

DIK EN

DUN

Zandvoortse Courant

nummer

•

28

2010

15 juli
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Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

grote lijnen

In

Dorpsgenoten

door Erna Meijer

aanhoudend zomer(s)weer
Het hoogtepunt van het afgelopen voetbal (fin ale)week-

Peter Heidebrink

end was toch wel het noodweer van afgelopen

zater-

dagavond. Zuid-Kennemerland werd ook deels getroffen
Een geboren en getogen Zandvoorter

genoot Peter Heidebrink. Hoewel

kwam, was

zijn

is

deze week dorps-

vader

uit

Amsterdam

moeder een dochter van de Texelaar' en

zijn

de middelbare scholen

van strandpaviljoen

Bol'

buurt,

waar

heb

ik

daar een

lijke

om geving van

in

broer en vier

de Helmersstraat.een heel leuke
Zowel

je je nooit verveelde.

als

kind

als

puber

gehad, waarbij vooral de natuur-

Zandvoort ideaal was", aldus Peter

Privé

is

Peter

al

weer 3 5 jaar zeer gelukkig met de eveneens

Zandvoort geboren en getogen Dirkje van den Nu
van de

in

Zandvoort zeer bekende sportman
Dirk-Jan (23) en David

Haarlem en Amsterdam gewoond

Na de lagere school ging

met

veel plezier

naar de Christelijke Mulo

hij

was

die tijd

In

hierna

werd het ECL
stap.

zich,

teruggekomen naar Zandvoort de

diploma aldaar vervolgde

zit al ja

is

een voorwaarde

woorden-

schat kunnen niet alleen de lessen

hij zijn

niet

was voor hem
want uiteinmet succes zijn

hij

van

leerlingen

goed volgen, maar

minder

snel

ook

leren

nieuwe woorden en

begrippen. Peter en Dirkje heb-

niet voldoende,

rondde

'Pa rel

want

leidingte gaan. Dit

delijk

regio spraken van intense

andermaal een warmteoffensiefje kan

'waterstanden' was het

mers waar maar

net een onvoldoende

voor schoolsucces,

ben samen, mede doordat

de sociale

in

in

gin volgende week. Toch

toonde het Amerikaanse
weermodel voor zaterdag
nog een verdacht neerslag-

Rapids,

Het onderwijs bleef

hem ook op

een andere manier boeien.
ste

baan

als leraar

gen steeds één
in

bedrijf

Meao

in

les

hij

ervoor dat "hij

vooruit was".

waar

het Nova College,

hij

bij

hettotaal zeven jaar heeft

hij in

docent algemene economie, logistiek

management
tastische

tijd,

de Hogeschool Holland

bij

zoals

tra

ings-

in

4D Consultancy opgericht.

hij

het noemt.

vooral bezig

Pe ter Heldebrirt

zijn leei

Naderhand ging deze school

gewerkt, inclusief drie jaar volwassenenonderwijs.

werd

M ichigan, USA meemaak-

1999 het advies- en

Wat hobby's
met

Haarle

dat va kwel tijdens de lerarenoplei-

hij

ding had gehad zorgde

op

te, in

Zijn ee

Grand

economie was aan

de Mr.Johan Enschedé

Hoewel

in

1992
en marketing
In

Diemen. Een fan-

De jongen sst udenten droe-

Kenamju en golf als

studententijd kon

hij

betreft

male maandhoeveelheid
is. Op veel plaatsen was de
hele maand juni veel droger
dan dat
viel

benauwd moeten doen
de integratie, want ikbenvan meningdat dit probleem

over

"Ik

vind dat wij niet zo

binnen twee generaties
hierbij

een belangrijke

werkzaam

bij

er uit die

de

uit

is

opgelost. Uiteraard speelt opleiding

rol!",

zegt

hij.

Vanaf 2006 was Peter

een fusie ontstane Hogeschool

standplaats Haarlem, waarbij

hij

In

zich bezig hield

Hol land,

met

het

'instroommanagement'en dan met na me de contacten met

mijn

combinatie

want

met de zondvloedachtige
regenval maakte veel in-

later.

sommigen. Na een

bij

redelijke dinsdag,

Dronken man

maken met schermen, roeien en

de

rela-

in

Los

ons dorp.

Het strandteamvan de

politie

week donderdag

tennis. Later bleef hij

in

vorm

wel zorgen over maakt,

is

maanddelen van

is

jaar.

ook de huidige

in

de

hoge temperatuur van de
binnenwateren. De grote

lucht.

Donderdag en vrijdag herhet weer zich en hebben we best aangenaam
zomerweer.
In en na het weekend stuwt
een depressie ten westen
van Ierland opnieuw een
stelt

ri-

Maas heb-

warmte

in

de boven-

ben inmiddels een 'zwem-

badtemperatuur'
24°C).

Bij

(circa

Zandvoort

is

het

zeewater momenteel bijna
i8°C en

lucht op zodat zich boven

zitten

als

we

het

warm

blijft

begin augustus

op een deftige 2o

C.

Meer weer op
www.weerprimeur.nl

Er

onze omgeving een nieuw

hogedrukgebied ontwik-

* *

het hart!

lag te kijken,

de agenten tegen het

lijf.

Hij

had geen identiteitspapieren

is

aangehouden.

Hij

is

ver-

het strand en het fietspad

der invloed. Tevensgaf hijeen

paar bekeuringen weer

man

opgeklommen en

valsenaamop. De verdachte,

vrijheid gesteld.

het duin tussen

daar

bij

zich,

was wel

duidelijk on-

"

Min

16

15

14

Zon

85%

85%

70%

85%

Neerslag

15%

20%

60%

20%

een 32-jarige Amsterdammer,

De man was

liep

met de nodige

de

warm-

Opvallend

de bevolkingsopbouw

een vermoedelijk dronken

deed tegen een

belandt qua

de afgelopen honderd

valt meisjes lastig

paar jonge meisjes en voort-

durend naar ze

vijf

ste eerste

andermaal werd de warmte

portie
zich

top

in

nen vanuit het zuiden. En

dynamiek

Angelos wonende oorspronkelijke Zandvoortse!

hij

woens-

Nederland dat de

in

eerste maandhelft

zich

worden veel te weinig woningen voor jongeren gebouwd, dat was in zijn tijd al zo en helaas biedt de
woningmarkt ook nu haast geen mogelijkheid voor jon geren
om zich te kunnen binden aan Zandvoort. Hopelijk komt daar
over niet al te lange tijd verandering in, want ons dorp met
zijn schitterende omgeving ligt deze dorpsgenoot na aan
in

koufront, stroomde

ceerd

juli

warmte geprodu-

zoveel

In zijn

met badminton, judo en handbal. Tevens is hij 'culinair geïnteresseerd'. De vakanties worden voornamelijk in Europa
doorgebracht, met uitzondering van een huizen ruil met een

Waar

kleine verstoringen

Inmiddels heeft

vieren als Leken

grootste passie.

een meldingdatophetstrand

lastig

in

ter-

nog maar de vraag,

is

liggen alweer op de loer

dag weer zwoele lucht bin-

afgesloten

houdt Peter

houden dus.
Of het allemaal zeer sta biel

avond. Vooral de heftige
in

de gaten

signaal. Even in

wordt op middellange

windstoten

POLITIEBERICHT

kreeg vorige

ene bui

afgelopen zaterdag-

hardlopen, krachttraining
zijn

op aantrekkelijke voorwaarden kennis

gen destijds nog keurig stropdassen, maar wat hem vooral

verheugde was de grote toename van het aantal allochtone
studenten.

korte

hij

1995 een uitwisseling van
maanden als docent aan
in

zeer wel mogelijk be-

zijn

tijd.

ons realiseren

viel in

We moeten

drie

het Davenport College

af!

komen en
zomerse temperaturen

dat dit ongeveer de nor-

liefst

tief koelere lucht achter het

Amsterdam

in

Am66

druk
universitaire studie

geografie aan de Vrije Universiteit

betekent dat er

kelt. Dit

stormvlagen. Topper qua
Zuid-Hollandse Groot

woordkennis aan

in

basisleerkrachten. Het

de

1988

het onderwijs en houdt

in

het geven van trainingen

vol-

zijn

educatie door naar de lerarenop-

nog

ren

in

tijd in

naast het schrijven van boeken, vooral bezig met

het 'stapelen'

Haarlem de

in

Na het behalen van

hebben

zijn zij in

millimeter
(55).

van opleidingen nog volop mogelijk, want

gende

dochter

hebben,

waarnemers

in

Ift,

Dirk. Zij

Na geruime

(18).

te

in

Zandvoort.

Enkele

de Noordzee'. Ook Dirkje

aan de Sophiaweg.

door het storm en er viel tot zo'n 35 millimeter regen

hij

veel enthousiasme.

twee zonen
fijne tijd

het bijzonder fraaie, nieuwe

in

als broer 'Jassie

met nog een

10. "Wij,

hadden een huis

zussen,

de regio onderhoudt. "Wij groeien

gebouw, twintig opleidingen aan 6000 studenten", vertelt

met
oma, die op het Gasthuishofje woonde, had

in

weer gestaag en bieden thans

hoord en daarna met een
in

x>

pluspunt

Pluspunt Zand voort
Flemingstraat 55

023.574 03 30
www.pluspuntzandvoort.nl

Open middag

:

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

Peuters in Beweg in g 2 t/m 4 jaar
Samen met je (grootouders de wereld spelenderwijs verkennen
Woensdag 9:30- 10:30 22 september t/m december
I

Schermen
Woensdag

t/m

8

12 jaar

- 17:00 uur 22 september t/m 15 december

16:00

Website bouwen voor Kids
Vrijdag 16:00- 17:30 uur

september t/m 22 oktober

10

Di gitale Fotobewerking voor Kids
Vrijdag

1

6:00 -

7:30 uur 5

1

november t/m

1

december

Faalangst Training 9 t/m 12 jaar
Dinsdag 15:30- 17:00 uur 20 september t/m 29 november

Sociale Vaardigheden 6

t/m

9 jaar

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

Workshop numerolog ie
Maandag 13:00- 16:00 27 september

Omgaan met

hyperventilatie / stress

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

Yo ga Actief
Dinsdag 10:00-

1:30

I

20:00-21:30 uur

5

uur

oktober tim 14 december

Hat ha Yog a
24 september t/m I7december

Vrijdag 11:00- 12:00 uur

Improvisatie Toneel (theatersport)
Maandag 20:00 - 22:00 uur

20 september t/m/l 3 december

Spaans Beginners
Woensdag 19:00-20:30

22 september t/m I5december

Spaans Beginners
Woensdag

III

en IV

(licht

gevorderd)

22 september t/m I5det

20:30 -22:00

Franse Conversatie

I

Donderdag 16:45- 17:1530

septembert/m I6december

Franse Conversatie

II

Donderdag 15:00- 16:3030

Septembert/m

december

16

Radio: 106.9

Website bouwen en onderhouden
(hiervan hebben

Woensdag

20:00

we ook
-

Kabel: 104.;

een kindercursus)

22:00

1

Tekst TV:

5 september t/m 20 oktober

Kanaal

Internet:

Di gitale fotobewerking
(hiervan hebben we ook een kindercursus)
Donderdag 20:00 - 22:00

1

6

september t/m

www.zfmzandvoort.nl
2

1

oktober

Bridge voor beginners
Maandag 20:00 - 22:30 uur

20 september tfm 29 november

Houding en Conditie op muziek 55 plus
Donderdag

14:30 -15:30 uur

23 septembert/m 16

Na

afioop

is

december

RTV N-H
IIADIO + TV

RTV-NH

Spreken

in

het openbaar

Maandag 19:30-22:00 uur
18

oktober t/m

13

december

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

O.

NÜORU-H0LLANI)

er gezamenlijk theedrinken
is

de publieke regionale omroep voor de

provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland
is

bovendien de officiële rampenzender van de

provincie. Frequentie:
(kabel). Zie

FM

87.9 (ether) of

FM

93.3

voor programmering: www.rtvnh.nl

Zandvoortse Courant

V shinen

/tf/7f
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nummer
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•

door Arjen Schuiten

tegen 10 =

12

oneerlijk
Een paar jaar geleden

de

zijn

was

ten gemoderniseerd. "Eerst

Sinds vorig jaar heeft Jourike een

facilitei-

medepachtster aangetrokken om
het werk te verdelen. "Vroeger
ik zes dagen in de week, dat

het

een beetje een donkere ruimte met een

koude douche. Nu

zijn er

douches en een verwarming.

hier
heb mijn plekje

«Ik

Het

is

geweest

om

als

te gaan,

maar

eigen baas te

Hierdoor kan

wel gevonden'."
He, b*go„

m*

'„".

opcnbare

**

ik

vind het heerlijk

zijn. Ik

ik

heb veel

vind het leuk als

mensen

nenkomst een vakantiegevoel
Het hoort ook
dagje

uit.

bij

bij

«."to".«
B»em 8

»d.W

rtd,loe" te

ik

Ik

ben

in al

want

ik

is

leuke

krijgen.

ieder-

Ik

klaag

doe het werk nog

die mijn kleinkinderen

Het uitzicht

plezier.

later zullen lezen.

ontmoet elke dag
mensen en het contact met de

on betaal baar,

klanten

is

superleuk.

Oranje hebben ze het

de loop van

In

bijvoorbeeld ken

is.

om

Geweldig toch?

kletsen.

het

zijn trots, trots

nu bijna zes jaar.

ik

Ze komt vaak langs

ook wel

die jaren niet

plekje hier

gekomen."

jongens!

gezellig te

kleinzoon, op de andere

L

een kleindochter,

lek-

ker cliché, "Ja kinderen,

oma

Ben jij al hip-tip

What's Happening?
Zaterdag
Nataraj

^JA [Mfeia ©oaMaaG"

"ÊÊrn-kg

tegen houden..." Of toch
wel?

ooit opgericht als rookvrije disco en

is

nu

uit-

gegroeid tot een gezellige clubavond voor volwassenen

Nieuwe muziek, variërend van world grooves
zorgt ervoor datje op

warme

dit

beats en de relaxte

dat plaatsvindt

bij

30+

tot

techno

feest kunt genieten van de

sfeer. Je

kunt deze avond Nataraj,

strandpaviljoen Meijer aan zee

(16),

beginnen meteen (dans)workshop, maar je kunt natuurlijk

ook alleen voor de party komen
Het festival

geleden bedacht door een vriendenclub en uitgegroeid tot een van de meest

15 jaar

is

toonaangevende da ncefestiva Is binnen Europa. De Brabantse gemoedelijkheid en gezelligheid
hter

nog

altijd

begint.

om

voor de workshop

typerend voor Extrema.

die al

aangenaam vroeg

Om 17.30 uur tra nZendance met OshoRajneesh.dan

19.00 uur Nataraj Party met
is

dj

Shanto, entree

€

een toeslag van

5.

€

10 en

Daarnaast kun

je

deelnemen aan een vegetarisch dinervoor€i5.Enjoy!
ExtremaOutdoor bestaat
Internationale

dit jaar 15 jaar

Dj's. O.a. Joris

en dat wordt gevierd meteen

Voorn, Sven Vath,

Don

John Digweed en Sebastian Ingrosso zullen hun

line

Diablo, Josh Wink.Tobi

visie

up van nationale en

Neumann, Chucky,

op de hedendaagse dancemuziek ten

gehore brengen.

Ook de

locatie

is

top.

Neemeen verfrissende duik

in

het

meer van Aquabest of chili met je vrien-

Zondag 18
Schud

je

waar na van

plaatsvindt

stijlen
a

uw. Cocoon, Bed rock en Futurefunk vertegenwoordigd.

Extrema staat beken'
er

ijn

om

om

gezamenlijk het

zijn.

het

15 jarig

De

artiesten en festival-

meerom

daarte genieten

bestaan te vieren. Rennen

de winkel dus voor de laatste kaarten!

Recreatiestra nd

Voorverkoop
Tickets

€

via

59,-

je hier terecht

18.30 tot 23. 00 uur een

bij

Mango's

voor een salsa-

waar salsafeest
DJ

Chuck zorgt

ervoor dat je je helemaal kunt laten gaan op het swingende
ritme Zorg dat je er

Mango's! Entree:

bent: Salsamotion Salsa

bij

Beachclub Vroeger

want

in

Aquabest

(bij

Eindhoven)

Bloemendaal staat

het

is

tijd voor:

wordt enorme drukte verwacht, dus
area's! Een gigantische line-up

extremaoutdoor.com en Belcompany

kosten €12,50 en

love, respect

en

Love Ceneration!

Ei

er zijn zelfs 2 muzikale

met veel muzikaaltalent.ga-

om 14. 00 uur. Kaarten
zijn verkrijgbaar via www. lovegenerat ion.

info en alle Free Record Shops.
at het

scheidsrechter

haltteken gaf en de

Spanjaarden

zijn

in

kale hoofd al toejuichte

vóór de wedstrijd?

In

ieder geval heeft deze

man ervoorgezorgd

dat

ikdeeerstkomendevier
op Spaans
en Engels grondgebied
zal zetten. Hij was de
schande voor het WK in
Zuid-Afrika, misschien

jaar geen voet

ik hem een bos bloemen stujrvan in elkaar

dat

gevouwen rode en

geie

kaarten, daar zal

vast

hij

mee zijn. Dan doe ik
ook nog een fluitje
brilletje bij met
de Nederlandse vlag,
eens kijken of hij dan
wel kan zien wanneer
datSpaanseongedierte
blij

en een

Zondag 18 juli:
ij

Is

Howard Webb degene
geweest die ons een

er

Sunday

gratis.

rant ie voor succes dus! Th e party start

Extrema Outdoor
7JUÜ2010

dak

uit je

waar je je kunsten kunt vertonen!

lusic centraal,
uals
ar

en ga helemaal

spectucalaire eindshow en ook

moddervet

zoekers verzamelen zich

los

Beach Bar! Vanaf 18. 00 uur kun
proefles,

enoareaswaarelkedance liefhebberaan zijn trekken kan komen. De verschillende
binnen de dance worden o.a. door toonaangevende labe

totaal zijn

juli:

heupen

2010

strijd in

niemand kon ons

en

17 juli:

is

meege-

heeft het

maakt, de

In

op onze

zag mezelf

op de ene knie een

jaar,

wel gevonden."

Ik

zitten, over vijftig

al

heb mijn

Ik

hebben
gemaakt en wij

gehaald, ze

hebikmeteen paar klanten een
hechte band opgebouwd. Brigitte

-

veel viezigheid tegen

Maar

voor ons, het volk van

ik

tijd

het belangrijk

laten het meestal

netjes achter.

is

Zandvoort: een gezellig

Verder vind

De mensen

niet hoor,

steeds met veel

bin-

dat alles netjes, schoon en verzorgd

««het gebouw
«„, omdat

lijkt al-

maak lange dagen.
maak ik toch al

Ik

een lekker naar het strand.

de mu-

gers.

hangen weer gewassen
in de kast en de 'beessies' zijn spontaan in de
pruilenmand beland...
Het is voorbij, Nederland is geen Wereld kampioen, althans niet in de
geschiedenis boeken

drukke dag

met het mooie weer gaat

om

vrijheid.

sfeer,

borgen, de Bavariajurkjes

snel twaalf tot veertien uur. Vooral

mijn eigen draai aan het

de beroemde stoeltjes met de ve-

Ik

hard werken.

Op een

toiletdame aan de slag

ziek en

te veel. Kijk, het

lemaal erg easy going, maar het

soms

je het

nooit echt mijn ambitie

geheel geven. De huiselijk

- *-*"£

was echt

vind het

Ik

als ik

de winter open ben, dan merk

in

verschil.

oranje

alle

weer opge-

vlaggetjes

werkte

twee warme

een hele verbeter ing. Vooral

joerike

Inmiddelszijn

zonnetje maar komen,

Minimum
tijd

leeftijd

is

18 jaar

voor lovegenerat ion!

J-ul

1

.M

buitenspel
ik

neem

staat...

Ach,

het voor

twaalf tegen tien

is

lief,

on-

eerlijken dat zal heelde

wereld weten,

zien,

horen en voelen. Wij
staan achterOranje.

„

=
JJJ>

XAtfOKO
U werkt met de

Deze dient
in

u

te vu Hen.

vakjes staat
je naast de

Indien u

in

cijfers

t/m

i

de witte

in

begonnen.

in

deze periode op vakantie.

kent dat u vertikaal op 4

op zoek

naar invallers

zijn

zvo

Dus, ben je op zoek naar een leuke za keent voorde zomer?

bij-

Word dan vakantiebezorger van de Zandvoortse Courant

_J

moet

uitkomen en horizontaal op

zijn wij

die tijdelijk een wijk willen verzorgen.

of boven de kolom.

een donkervlakje

voorbeeld 4A8 ziet staan, bete-

Bel 06-1139 '478
of mail je gegevens naar:

8.

soms meerdere

Let op: er zijn

is

Daarom

De optelsom van de
in het don ke re vla k-

rij

De zomervakantie
Veel van onze vaste bezorgers gaan
9.

vla kjes

oplossingen mogelijk.

Breinbreker

AG

BB

+

X
BF

GDC

is

5] aaK. Hij gaat als een wervelstorm over het
van het dierenasiel. Hij is zo energiek, dat hij

GCD

houden

hij

de
hij

en dat doet

want

HHH

BAF

Het

hele dag. Helaas voor Sjaak kan dat niet en heeft

bijna niette

Gelijke letters zijn gelijke cijfers.

is.

Dan

hij

maar

al

liefst

is

rent en speelt

te graag. Niet

met

1

iedereen,

heeft heel duidelijk een voorkeur voor be-

hij

omdat

hij

zo sterk

is.

Sjaak wil dan ook heel graag op cursus
elders

|

er tijd voor een knuffel

paalde mensen. Dat kan op straat nog wel eens lastig
zijn,

De oplossing stoot

I

terrein

verplichte time outs.

EHF

Courant

BIER VAN PE WEEK

BKJG
Dit

De bedoeling van de breinbreker
is de rekenkundige som op zo een
manier op te lossen dat hij klopt.

HZandvoortse

info@zvo-verspreiders.nl

Je oplossing staat elders op deze pagina

om

dingen te leren en

om samen met

de

op deze pagini

baas een avontuur aan te gaan. Sjaak heeft aan een ding een hele grote hekel en dat
is

alleen

zijn. Hij is

dan onzindelijk en kan nog wel eens wat slopen. Een puntje van

aandacht dus.

Kook eens anders

Volgens de vorige eigenaar was Sjaak niet
de opvang heeft

II

katten kan

hij

hij

met een

Hoofdgerecht voor 4 personen

We

plaatsen

hem

niet

bij

de baas lekker veel thuis

bakpa pier en een beetje olijfolie,
4 koolvisfilets (diepvries)

zeebaars, harder

(zie

of heilbot gebruiken),

sap van 2 citroenen,
60 ml droge
witte wijn.

4

eetl

te sociaal
is

wel

met andere honden, maar

vrij

in

dominant, maar toch! Met

kinderen

in huis,

omdat

hij

schrikt

van onverwachte bewe-

gingen en geluiden. Sjaak zoekt dus een huis waar het een beetje rustig

Benodigdheden voor de vis >ak ketjes:

van ongeveen 50 gram
(u kunt ook kabeljauw,

al

teefje gespeeld. Hij

het niet goed vinden.

de oven

Koolvis 'en papillot' uit

zelfgemaakte

tapenade

recept h eronder),

is

of waar

hij altijd

mee op pad mag! Wie komt

ken met deze knappe gozer met gebruiksaanwijzing?

omstraat

5,

Zandvoort. Geopend van

Kennemer

en waar

is

kennis ma-

Dierenasiel, Kees-

maandag tot en met zaterdag tussen

11.00 uur

en 16.00 uur. Meer informatie vindt u op asielzandvoort.dierenbescherming.nl (dus

zonder www.). Telefoon: 023-5713888.

Benodigdheden voor de tape ïade:
3

ansjovisfiietjes,

het is nu detijd voor
de eerste oogst van

3

eetl kappertjes,

het jaar daarvoor!

250 gr ontpitte zwarte

olijven,

2 eetl vers citroen

verse

-of limoensap,

look.

Het

In principe

mag

is,

u er

tafel

nog even de

(zet jzoutmolen ter

is

Is

1

theelepel

Oplossing Kakuro

lekkerde'1.

zwarte peper

Oplossing Breinbreker

999

de
molen naar snaak.

van gebruiken!,

liefst verse,

zorgen de ansjovisfilets vo Dr de hartige smaak.

dan kunt u aan

(of

gerust wel 4teentjes

teentjes grofgesneden knof-

tijm

tl

gedroogd maar
ook hier ge d: vers

En als het inderdaad

3 eetl olijfolie,

2

2

uit

1=1

861 l+l 8917

da t niet het geval,

hand ner len.

ISE

=

-

8L

|

|

Bereiding:

zijn

maar nog wel

vrij

in

een blender. Mix het geheel totdat het een

grove massa

is.

Proef wel even of de

smaken

in

harmonie

EZ01 |=|

|X|

IL

£6

en vul zo nodig, mondjesmaat, aan..

Vispakketjes:

cm

+

X

Olijventapenade: Doe alle ingrediënten
gelijkmatige

SAÉ

|

|

Verwarm de oven voor op 180

en smeer deze

met wat

in

elke filet een eetlepel

olijfolie.

°C.

Knip 4 stukken bakpa pier van circa 20x25

Plaats op elk stuk

tapenade en een eetlepel

zo de pakketjes. Zet de pakketjes,

gedurende 10-15 minuten

in

wijn.

bakpa pier een

Vouw

visfilet.

Schep op

het bakpa pier dicht en

maak

met de vouw naar boven, op een bakplaat en bak

de hete oven, of

iets

langer als het dikke

visfi Iets zijn.

ze

U kunt

"Sport

is

goed voor lichaam en geest"
.

testen of de vis gaar

is

dooreen pakketje te open en. Als de

deze gaar. Serveren met geka

O.

ra

vis

on doorzichtig en mat

meliseerde verse bospeen en aardappelpuree.

is, is

www.sportinzandvoort.nl

•

s^-i-j..^

........

Zandvoortse Courant

^

seniorenpagina

1

Heeft u tips? Mail dan naar senioren@zandvoortsecourant.nl

^

Nu de

wat ouder wordt gebeurd het vaak dat je wat meer

Stap dichterbij en zorg er zo

nen rusten

datje aan een hobby

voor de persoon of personen

daarom voor dat u iets interessants opneemt in defoto,

tijd krijgt,

misschien wel zoveel

tijd

kunt beginnen. Een mooie hobby zou fotograferen kun-

Op

het beeld vullen.

die

ma-

maakt u persoonlijkere
warmere foto's.

nier

nen

Fotograferen

zijn.

leuk en in het digitale tijdperk

is

ook heel eenvoudig: nooit meer mislukte
foto's die u

foto's,

maak je eigenlijk een

en

want

minder mooi vindt wist u gewoon van de ge-

heugenkaart. Maar hoe

interessante

De Zandvoortse Courant

op een

zet een aantal tips voor u

rijtje.

de foto. Zorg

er

zoals een fleurige bos bloe-

Plaats dit object

Probeerzoveel mogelijkte fo-

grond

bij

daglicht, zon-

der gebruik van de

flits.

en zorgtdaardoorvoorscherpe,

donkere schaduwpartijen.

Zacht daglicht, met

dit zorgt

ten

name

het

bewolktedagen,

licht tijdens

geeft zachtere

schaduwen en

warmer en

liever

op de voor-

een dieptewerking

ook

niet

dit

in

voller over-

de felle zon

ook scherpe scha-

uwfoto's te

familie en bekenden en foto-

belangrijk

grafeer ze spontaan. U krijgt

ook voor

u al snel

de camera

levendige

leuke portretten en

kijken. Verras

uw

(kleine)

'actiefoto's'.

Dichtbij

Mensen:

Veel

Spontaan
Laat

mensen hebben de

ging personen

mensen

seren voor

foto's.

maar

krijgt u alleen

in

is

niet alleen

het leven

maar

tekent dat er ook veel

Zo

nei-

de personen heen

foto's

lijken

zo natuurlijker en

foto's

worden

uw

intiemer.

hun geheel

op de foto te zetten. Dat be-

niet altijd po-

uw

in

foto's! Fotografeer

is

om

te zien.

is

voor een anoniem en vertrouwelijk gesprek.

Sensoor Haarlem

één van

grijpende levensvragen. Veel

de zesentwintig Sensoor-

gesprekkengaatoverpsycho-

Nederland en

sociale problemen, zoals de-

in

iswerkzaam

in

de

pressie, angst, slapeloosheid,

zijn

namiek wanneer

ziet duidelijk in

u

het on-

derwerp, en de horizon,
het

midden

uit

plaatst.

met

19 september

een behoefte

want jaarlijks worden landeruim 230.000 gesprekken

lijk

geopend van 10.00 uur tot

weg, een

of een hekje, leiden

het oog de foto

uw

in.

Zoek de

composities en

Dag en nacht aanwezig
een gesprek

In

tijd

tijd

de beller

krijgt

om

en gelegenheid

uitweg te zoeken voor

een
of

zijn

haar probleem. Daarbij kan

ze.

het gaan om,

soms ogen-

schijnlijk, kleine verdrietig-

licht

om

land-

is

op

elk

Sensoor

moment

heden, maar ook

om

diep in-

die

en aandacht heeft voor

degene die contact zoekt.
Het telefoonnummer is
023-5471471. De hulpdienst
is

ook bereikbaarvia het

delijke
(5

lan-

nummer 0900-0767

cent p/m). C haften kan via

www.sensoor.nl/haarlem.

is

net na zonsopgang of een

Stop op uitgave

paar uur voor zonsondergang. Het

licht

is

dan zacht

en heeft vaak een

gouden
hebt

Persoonsgebonden Budget

warme

gloed. Als u de kans

neem dan

tijdstippen.

foto's

op die

Midden op de

dag staat de zon hoog aan de

Landschappen:

hemel en

Interessant object

licht

Het oog moet ergens op kun-

in

dit

geeft

fel,

Minister Klink van
1

juli

2010 tot

in

VWS

mensen vanaf

heeft besloten dat

ieder geval het einde van dit jaar geen

Persoonsgebonden Budget (PCB) meer kunnen

krijgen.

hard

wat te sterke contrasten

uwfoto's oplevert.

de beurs dagelijks

Klink
z,i

neemt

vanwege een

dit besluit

overschrijding van

miljard euro. Dat meldt het ministerie van

laten een

overschrijding van het to-

in

2003 was

er

VWS.

nog sprake van

ruim 50.000 budgethouders,

taal beschikbare subsidie-

inmiddels maken meer dan

bedrag voor de PCB's voor

120.000 mensen gebruik van

2010 zien van ruim

een PGB. Uitgaande van een

2,1

mil-

jard euro, Het College voor

17.30 uur in de Jaarbeurs in

uw

om

iedereen die daar behoefte

aan heeft

medewerker aanwezig

Lijnen, zoals een
rivier

vaak reden

te bellen ofte chatten.Voor

van de dag en de nacht een

Lijnen

van de joPlusBeurs

is

is

gevoerd.

Werelds grootste beurs voor actieve soplussers

om te genieten!', dat is het thema

is

eenzaamheid en gezondheid

De rapportages

's
'Tijd

2010. Van 15 tot en

hun

bereik-

somberheid of spanning.
Maar ook relatieproblemen,

schappen te fotograferen

kinderen daarom op

baar

vestigingen

Haarlemmermeer. Het

Licht

ooghoogte: uitdrukkingen

boeiende landschapsfoto's.

met vakantie gaat en dag en nacht telefonisch

niet

sche hulpverlener en voor-

Het beste

de onderstaande tips maakt

in

zich in

deze periode erg eenzaam. Vandaar dat Sensoor Haarlem

santer en krijgen meer dy-

gebruik

nei-

te knijpen.

iemand kwijt kunnen, voelen

bij

grootste chat- en telefoni-

mensen bovendien de

Ooghoogte
Oogcontact

hun verhaal

omgeving

interes-

Uw

lijnen in

samen
in

oudere mensen

als

directe

de

midden
foto's worden

ging hebben hun ogen wat

van mensen die gemaakt

aangebroken, heeft de hulpdienst

is

die het even niet zien zitten en nergens

enMidden-Kennemerlanden

krijgen.

Uit het

duwpartijen oplevert en

Mensenen landschappen zijn
de twee geliefdste fotothema's. Wanneer u oefent met

vakantietijd

Sensoor het extra druk. Zowel jongere

regio's Zuid-

in

ervoor dat gezich-

komen. Fotografeer mensen

omdat

om

Een

geeft vaak hard licht

flitser

2010

15 juli

•

men, wol ken partijen, bergen,

een boom, een boot, enz.
Daglicht

tograferen
foto?

in

28

de zomermaanden

J

Fotograferen als hobby
Al je

nummer

•

Extra aandacht tijdens

Zorgverzekeringen

(CVZ)

gemiddelde instroom van
circa 1.500 budgethouders

Utrecht. Noteert u alvast deze

datums

300 miljoen

maand heeft de nu genomen maatregel gevolgen

Met naar verwachting

diverse exposities. Bezoekers

euro. Dit

bijna 15 procent

voor 9.000 potentiële bud-

ruim g8.ooo bezoekers

beleven een heerlijke dag

van het beschikbare subsi-

gethouders. Voor mensen

in

agenda!

raamt een tekort eind
jaar van ruim

de 5oPlusBeurs

's

is

werelds

grootste evenement voor ac-

Ruim 50.000

tieve plussers.

m

1

informatie,

en voordeel

amusement
meer dan

in

uit.staan open voor

ideeën en

zijn in

nieuwe

diebedragen

voor een

goed gesprek. Neem

Wist u

dat...

cijfer 7,9

2009 totaal 98.356

600 stands in 6 beurshallen met workshops, lezin-

van de

gen en presentaties. Maai

een dagje beurs. Een uniek

bezochten? De bezoekers

ook vele optredens op podia

evenement dat geen

gemiddeld

met muziek, show, dans en

kent.

de

ongedwongen

variatie,

sfeer,

de uitdaging van

gelijke

is

dit

dusdanig fors

dat het kabinet zich genood-

alle tijd

voor het aanbod, de stands,

de informatie en genieten

is

In

5oplussers de 587 stands

Zij

6i

jaarjongzijn?

de 5oPlusBeurs met het

waarderen? En dat

gemiddeld ruim 5,5 uur
op de 5oPlusBeurs verbleven? Genoeg redenen dus
om er een bezoek aan te
zij

brengen.

per

die nu al een

PGB ontvangen

verandert er niets. Nieuwe

zaakt ziet de instroom van

PGB-aanvragers kunnen

nieuwe PGB-houders stopte

zen voor plaatsing op een

zetten. Hierdoor

probleem met

wordt het

circa

100 mil-

joen euro beperkt. Het PGB

de afgelopen jaren
lariteit fors

introductie

in

gegroeid.

is

kie-

PG B-wachtlijst of voor zorg

in

natu ra. Maandelijks ontvangt

VWS va n

het

CVZ

cijfers

over

popu-

de lopende verplichtingen op

de

grond van de subsidieregeling

Bij

PGB nieuwe

stijl

Persoonsgebonden Budget.

Heden

Vgrledjzn'

Zandvoort en overstromingen horen
helaas nog steeds
Opnieuw hadden een groot
rsbui die

Zandvoort

bij

*r\

elkaar

aantal Zandvoorters zaterdagavond last van de zware

stonden de Konineinne

trof.

Overstromingen verleden

tijd
kwam

Zandvoort -De wateroverlast in het centrum

vijftig

behoort

rekening van de gemeente. Als onderdeel

tot

het verleden Gisterochtend zijn

twee grote rioleringsprojecten voltooid waar-

door grote hoeveelheden regenwater kunnen

nu probleemloos afgevoerd worden. De

procent van dat bedrag

van netbasen o leringsplan ismen

om

de wateroverlast

totale

strijden.

kosten bedragen bijna 9 miljoen gulden.

Er werd

af-

voerriool naar de binnen vijvers van het
circuitterrein in werking.

Dat gebeurde

in

de buurt van de waterzuivering Hiermee

twee rioleringsprojecten

in

deze ge-

meente voltooid, waarmee een eind moet
zijn

voor

1988

het centrum te be-

300 meter extra afvoer-

in het binnencircuit.

afsluiter te verwijderen stelde

wethouder Van Caspel gisteren een

zijn

1

in

rioolvan de waterzuivering aangelegd naar

de vijvers

Door een

in

eveneens gestart met andere maatregelen

gekomen aan de wateroverlast

in het

Daarnaast

trum

bij

is

het rioolstelsel van het cen-

de Kostverlorenstraat losgekop-

peld van het totale stelsel en heeft

dit

een

eigen rechtstreekse verbinding met de
rioolwaterzuivering gekregen.

van

dit project inclusief

De

kosten

aanpassing van de

centrum. Ondertussen wordt nog wel ge-

zuivering en extra oveistortputten

werkt aan de vervanging van oude buizen,

noord bedragen ongeveer 4,5 miljoen gul-

zoals

momenteel

in

in

nieuw

den en komen geheel voor rekening van de

de Oosterstraat.

gemeente Zandvoort.
Vijvers
In de eerste plaats

moest

er

een oplossing

Ter viering van deze ontwikkeling en als

stortwater en gezuiverd water van de riool-

blijk

van medeleven

zijn in het

centrum

De

taarten uitgedeeld onder

van de vijvers was namelijk

tij-

meerdere malen de wateroverlast aan den

dens natte perioden onvoldoende. Daarom
heeft

men

aangelegd

een rioleringsbuis naar Haarlem

om

buurgemeente

•a.

Taart

gevonden worden voor de afvoer van over-

waterzuivering naar het binnencircuit.
capaciteit

te

lijve

bewoners

die

hebben Ondervonden. De schade-

claims die indertijd weiden ingediend, zijn

het afvalwater naar de

echter door de verzekeringsmaatschappij

kunnen afvoeren Dit pro-

van de gemeente afgewezen Doordat een

al

R

Rechtstreeks

ondernemers het daar

ject is in januari afgerond en heeft onge-

aantal

veer 4,3 miljoen gulden gekost. Ongeveer

bleef een proces achterwege.

bij lieten,

Ml

Gemeente Zandvoort
u 2,
info

Pcstb..s

2,

aa zm--iv-.< >t

::-:

©zandvoort.n;

men

Gemeentelijke publicatie week 28 - 2010

CV

van Argentor

voor een edelmetaalgieterij en onedel,

De

zijn

week

in

inweek 28

27

door het college genomen besluiten

De

vastgesteld.

besluitenlijst

is

in

te zien

bij

de

Centrale Balie en op de website.

Keesomst aat

verwijderen asbesthoudend materiaal,

45,

ingekomen 6 juli 2010,2010-1655.

joen,

Tot 27 augustus 2010 kan eenieder schriftelijk of mondeling

-Hogeweg37,vernieuwenscheidingsmuur,ingekomenogjuli

-

van de collegevergadering van week 27 en

besluitenlijst

-

gelegen aan de Kochstraat 4 te Zandvoort.

ZiCFSWijZCF

Vergadering college

de verdere

zienswijzen naar voren brengen

de directeur van de Mi-

bij

Umond.

lieudienst

Boulevard Paulus Loot
:

-gekomen

ib,

7 juli 2010,

plaatsen permanent strand pavil-

2010-166RV

20io,20io-i67Rv.
-

Oranjestraat

heid,

bouw magazijnruimte met

2,

ingekomen 09

parkeergelegen-

2010, 2010-168RV.

juli

Verkeersbesluit ten aanzien van b et salsafestival

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten,
ten behoeve van het Salsafestival,

om gedurende

het evene-

stukken liggen tijdens werkuren van 16

2010 ter inzage

ment:
-

De ontwerpbeschikking met de daarop betrekking hebbende

fysieke afsluitingen (middels dranghekken voorzien van re-

bij

de Centrale

BcschitdiiiG niaozwerZbcpjiiiiCj

De Milieudienst Umond

I

-

juli

in

in

06:00 op de volgende

locaties:

lid

in

bij

de Swaluëstraat aan de westelijke

zijde

legt

van de doorsteek

artikel 4.109 vijfde

van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften op voor:

voorschriften bepalen dat het lozen zondereen vetafscheider

en slibvangput

is

toegestaan, indien het lozen geen nadelige

gevolgen heeftvoor de doelmatige werking vande voorzienin-

de Achterweg direct ten noorden van de Haltestraat;

inde Haltestraat direct ten zuiden van de Kostverlorenstraat;

de Kanaalweg direct ten oosten van de Haltestraat;

Tot 27 augustus 2010 kan door

in

de Willemstraat direct ten oosten van de Haltestraat;

bezwaar worden ingediend

bij

belanghebbenden

het dagelijks bestuur van de

Umond. Tevens kan een voorlopige voorziening

de Schoolstraat direct ten oosten van de Haltestraat;

Milieudienst

de Haltestraat direct ten noorden van het Raadhuisplein;

worden aangevaagd

In

de Kleine Krocht direct ten westen van het Raadhuisplein;

de Raad van State, Postbus 20019, 2 5°° EA Den Haag.

ingeval van spoedeisende belangen

bij

16 juli

de Centrale Balie van het

maken

in

bij
2,

ter-

het

2040

uw

de rechter bovenhoek van

brief

de Monumentenwet
Het college van Burgemeester en Wethouders

in

de Kruisstraat direct ten zuiden van de Agnetastraat;

in

de Gasthuisstraat direct ten zuiden van de Agnetastraat]

-

fysieke afsluitingen (middels

2010 ter inzage

bij

de Centrale

Bali

woning op het

voornemens
het:

perceel Gasthuisstraat 9

Voormelde aanvraag met het conceptbesluit
van 16
trale

van 16 juli tot 27 augustus
'an het raadhuis

en

bij

de

Milieudienst Umond.

met ingang
bij

de Cen-

het gemeentehuis tijdens de openingstijden.

ie \'an

ijk - a a

bij

ligt

2010 gedurende 6 weken ter Inzage

juli

Ba

schrifte

De beschikking ligttijdenswerkure

-

is

een monumentenvergunning te verlenen voor

uitbreiden van de

maken

1

/z

!':
i

1

z

"z^geligg "g <an een ieder

tei

ensvv jze omtrent de aanvraag kenbaar

het college van Burge meeste-

2040 AA Zandvoort. U dient

bus

2,

uw

brief "ziensvv jze'

in

e:'

Wethouders, Post-

de rechter bovenhoek van

:

te vermelden.

dranghekken voorzien van

retro reflecterend materiaal) inclusief

de borden "Doorgaand

verkeer gestremd" te plaatsen van zaterdag 24
25 juli

dient

Gedurende de termijn van de

direct ten oosten van de Sandri-

;

-

zondag

bij

schrrftel jk

in

Wagenmakerspad

i-zage

v

MONUMENTENVERGUNNING artikel n van

om

in

het

te

"zienswijze" te vermelden.

-

Bezwaar en voorlopige voorziening

in

AA Zandvoort. U

te Zandvoort.

de Koningstraat direct ten oosten van de Haltestraat;

in

weken

6

zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar

gen voor het beheer van afvalwater.

in

n ast ra at

mende

college van Burgemeester en Wethouders, Postbus

op grond van

:nde Diaconiehuisstraat d irect ten westen van de Nieuwstraat;

-

gec.

gemeentehuis tijdens de openingstijden. Gedurende de

Cafetaria Bodrum, Passage 18 te Zandvoort. De maatwerk-

de Swaluëstraat direct ten zuiden van Achterom:

naarde Haltes: ?.?.i:
-

augustus

tot 27

mijn van de tennzageligging kan een ieder schriftelijk haar/

tekens 1990 te plaatsen van zaterdag 24 juli 12:00 tot zondag
25

juli

van het raadhuis en

zijn

C01 van bijlage van het Reglement Verkeersregels en Verkeers-

-

Balie

de Milieudienst Umond.

borden conform model

tro reflecterend materiaal) inclusief de

Voormelde bouwaanvragen liggen met ingang van

06:00 op de volgende

Juli

12:00 tot

Algemene

Bezoekadres: Wijckermolen

1940

locaties:

-

in

de Swaluëstraat direct ten zuiden vande Pa kve ld straat;

-

in

de Koningstraat direct ten westen van de Oosterstraat;

infonriaiic Milieudienst

AH

2,

Umond

Verzonden besluiten

Beverwijk. Postadres: Postbus 325,

Beverwijk. Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38

info@milieudienst-ijmond.nl

88. E-mail:

Kapvergunningen verleend
-Treubstraat 24, één conifeer

in

de

zijtuin, overlast,

met

her-

plantplicht, zaaknr:20io-2Ö29

Ophaaldagen voor de papiercontainer
-

op woensdag

21 juli

2010 de borden E01 van bijlage

het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

onderbord "Zaterdag
Salsafestival

te plaatsen

a.s."

om zodoende

de locatie

op de
vrij

te

locatie

I

De papiercontainer wordt opgehaald op 20

van

met

van het

juli in

dag, donderdag en vrijdag huisvuilwijken en op 22

de maanjuli in

de

recht,

Ingekomen vergunningenaanvragen

die

in

een eerder stadium zienswijzen heb-

ben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande besluiten
beroep gaan

dinsdag huisvuilwljk.

houden van ge-

parkeerde auto's;

Belanghebbenden

bij

in

de rechtbank te Haarlem, afdeling Bestuurs-

Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen van een

beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een schorsende

werking wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank
-dat het op zaterdag 24JUÜ van 12:00 tot zondag 25julio6;oo

verboden

is

te parkeren

op de

locatie

van het Salsafestival;

Ontwerpbesluit aanvraag kapvergunningen
-

Vondellaan

15/17,

dat

één iep staat te dicht op de gevel, zaaknr

in

een voorlopige voorziening heeft bepaald.

onverwijlde spoed kunt u een verzoek
ing indie "er

De gemeente neemt
veil'g

dit verkeersbesluit

om

worden vriend e

|k

verzocht 'eken ing te houden

met de geno-

men verkeersmaatregelen.

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunning
de Centrale

Balie ter inzage.

IJ

zes

weken na

publicatie

maken

De Milieudienst Umond maakt namens het college van Burge-

2040 AA Zandvoort.

bij

kunt deze inzien tijdens ope-

hun zienswijze"

het college van de

schriftelijk

2010

is

om

een oprichtingsvergun-

Wet milieubeheer binnengeko-

2,

om

In

geval van

voorlopige voorzie-

vaneen verzoek

voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen
Zandvoort:

den 07
-

Zandvoort
-diiuvuurL:

een aanvraag
8.1

om

de president van de rechtbank te Haarlem.

kopie van het beroepschrift. Voor het indienen

-Lorentzstraat 26, doorbreken van een dragende muur, verzon-

Bouw-, stoop- en reclameaanvragei

19 april

kenbaar

gemeente Zandvoort, Postbus

meester en Wethouders van Zandvoort het volgende bekend:

Ontwerpbesc'r.iKhir.g

Op

ligt bij

ningstijden Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van

Bekendmaking Wet Milieubeheer

ning op grond van artikel

bij

Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan van een

het Salsafestival

en gezell g te laten verlopen. Inwoners en ondernemers

9,

uitbreiden dakkapel

rr

-

juli

2010, 2010-134RV

Oosterparkstraat 50b, plaatsen dakkapellen, verzonden 07

juli

PN.Ouarles van Uffordlaan

ingekomen

2010, 2010-149LV.

Frans Zwaanstraat 42b, plaatsen dakkapel, verzonden 07 juli

6j<

vervolg op pagina 22 >>

ï>2l

-

Gemeente Zandvoort

Brede rode straat 162, ontheffing bestemmingsplan voor het

bieden van logies aan vier personen, verzonden 08

juli

2010,

bovenhoek van uw

Hogeweg

07

dakopbouw en

46, plaatsen

dakterras, verzonden

brief

en Wethouders, Postbus
schorst

-

het

in

aan het college van Burgemeester
2,

2040 AA Zandvoort. Het bezwaar

beginsel niet de werking van het besluit waartegen

gericht. In geval

is

om

van spoed kunt u een verzoek

een

van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus

20oj BR Haarlem Eenderge

i|<

16

verzoe<d ent vergezeld te ga;

van een afschrift van het bezwaarschrift.

2010, 20og-2o6Rv.

juli

-Thorbeckestraat

37,

vergroten woning en stucen gevels, ver-

Centraal

zonden 07

juli

telefoonnummer

Tollensstraat zijn dagelijks

open tussen 08.00- 8.00

uur.

2010, 2010-047RV.
Alle afdelingen zijn bereikbaar via

(023)57401

maandag t/m

0,

Collegelid spreken?

donderdag 8.30-17.00 uur en vrijdag 8.30 -16

Een afspraak maken met een collegelid doet

Bentveld:

-Bentveldweg

den 07
-

juli

6, gedeeltelijk

Parnassialaan

07

verg roten van de woning, verzon-

2010, 2010-142LV.

met de Centrale Meldlijn

Bel

plaatsen kozijnen

9,

in

de garage, verzonden

(023) 574 02

website het digitale formulier

in

c 0,

óf vul op de

óf stuur ee n brief naarde

het

u het collegelid wilt spreken

Het kan

zijn

dat u eerst naar een vakafdeling

erwezen

wordt.

klachtencoördinator.

juli 20-10, 20io-i5iLv.

j via

centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover

Melding of klacht?

Vragen over een bouwplan?

Openingstijden Centrale Balie

Bezwaarsch rift en

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen

Maandag t/m woensdag: 08.30

-

16.00

uur

Donderdag:

08.30

-

20.00

uur

Vrijdag:

08.30

-

12.30

uur

Voor vragen over concrete of gewenste bouvi plannen
is

inzien tijdens openingstijden.

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt
f-emotiveer:r ^ezwaa:
is

;::'".:

if:

hvriene

-

De

d nt

-

t

"

Op zoek naar werk

beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen
va;:

betreft

is

dit

rkdagen
r.

de publicatiedatum. U

bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar"

in

richt

uw

of aanbieden van vacatur e?

e.d.

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van

bekend-

de verzenddatum van de vergunning. Indien het

geen vergunning

w

telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 u

Belangheïbencen kunnen ge-

durende een termijn van zes weken na bekendmaking een

making

de werkeenheid Vergunningverlening op

de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze

bij

Openingstijden begraafplaats

www.werkeninzandvoort.com.

De algemene begraafplaats en dierenbegra fplaats aan de

Voor het vinden of aanbieden van banen

in

Zan dvoort.

de rechter-

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand

en zee, maar vooral dicht

mensen

bij

AUTOSPORT
Online racen op Circuit Park Zandvoort
Circuit Park Zandvoort,

een van meest bekende

circuits in

Europa,

voor online racers via de racesimulatie van iRacing. iRacing

is

vanaf nu verkrijgbaar

mag het met recht een nauw-

keurige simulatie noemen, want 'on s'duinen circuit aan de Noordzee
leerd

weergegeven

in

is

de online raceversie. Durf jij de uitdaging aan

ook het GP-circuit inclusief

op de

adrenaline door je lichaam

Rob Slotemaker Chicane

rij-

geven de ontwikkelaars zich

wanneerje met hoge

den. Daarnaast behoren het

ook op het Europese conti-

reurs en elke ronde giert de

snel-

de Tarzanbocht

heid op de Tarzanbocht af

Oostelijke-circuit, het Club

stormt.

Circuit en

en het Scheivlak te trotseren?

r^ssp

.

D

Circuit

^,"=

De creatie van de

digi-

Zandvoort

is

het resultaat

ook tot de

lijst

met

Zolderen Oulton Park.Meer

daaroverdagfoto'ste maken
pische kenmerken

volgens

's

om

ty-

ver-

nachts met speci-

ale laser-scanapparatuur het

volledige parcours digitaal

vast te leggen. Circuit Park

met Zandvoort

iRacing. com-fans dolgraag

Galica, tevens directeur van

eens op het circuit van

naadloos

het iRacing Development

Zandvoort zouden willen

1978

Team

in

bij

sluit

hier

aan toen

ik in

deAurora

Fi

Seriesop

Zandvoort

is

met

verschil-

lende circuit-layouts verte-

genwoordigd op iRacing.

rijden. En

ook binnen de

is

com. Zo kan men niet alleen

"Via diverse

racewereld

is

Zandvoort een

dan ook een absolute uitda-

racen op het traditionele

ben wij

begrip. Mijn eigen ervaring

ging voor zelfs ervaren cou-

CP-circuit,

Zandvoort reed. Het

circuit

Zandvoort

is

de

Europese

circuits

als

deZandvoortse racepisteom

coureur Divina

Circuit Park

pland voor een

een

maar kent men

met

met onder andere Brands
Hatch, Silverstone, Circuit

lay-outs.

meest recente toevoeging

het

In

kwam

lijst

Europa uitgebreid

aan de imposante

Zan dvoort.

van de entourage en de

forums hebvernomen dat veel

en inmiddels be-

nent. Zo wordt de
circuits in

king tussen iRacing.com en

team van iRacing.com naar

vertelt het volgende:

Nationale

van een goede samenwer-

najaar van 2009

i

het

tale versie van Circuit Park

Circuit Park

Ex-Formule

site

bijzonder gedetail-

om

I

ijst

circuit-

op iRacing.com. Vrijwel

elk circuit uit

Staten

is

de Verenigde

vertegenwoordi

staan ge-

later tijdstip,

mede Australisch e circuits

alsPhiiipIslandenOranPark.
Kijk

voor meer informatie op

www.iracing.com.

Zandvoortse Courant

AUTOSPORT
Nieuwe motor goud waard voor Ard
Ard Keff kwam

liever niet

op Assen,

om dat

pech kende. Tot vorige week dinsdag.
Cup, had

werd

Die

men
uit

besloten

om

Bij

de lange Zand voor ter

in

het verleden daar veel

het team waar Keff voor

rijdt in

de

BMW

E30

voor aanvang van de races op Assen de motor te vervangen.

Keff

gedaan, omdat

veel last

ik

had van overstuur. Op
pakte het goed

uit,

zich

alleen

mijn remdruk was niet op-

een rijdende auto gehaald en bleek na een test op de vermogensrollerbank

het gewenste vermogen te geven.

timaal.

Daarom kon

weglopen

nummer

•

28

15 juli

•

2010

Sporthackers sluiten
schooljaar af op het strand

bij

ik

niet

de concurrentie

vandaan",aldus

Keff.

De gemeente Zandvoort, het

Wim

Gertenbach College

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

aan de leerlingen van het WGC

in

Zandvoort. Door de jon-

geren met originele sporten

in

kennis te laten maken, hoopt

men de jongeren meer te

het project 'Sporthackers'
la-

ten bewegen.
Uiteindelijk eindigde

als

hij

maar het verschil met
nummer twee was net iets
meer dan een seconde, niet
al te veel dus. In de tweede
eerste

race had onze plaatsgenoot

een minder goede

start. Hij

zette na een schakelfout

de start

zijn

tweede

bij

plaats

in

een bochtencombinatie van
het Drentsecircuitom
eerste.

in

een

Bovendien hadden de

monteurs de remmen ontlucht, waardoor ook de remdrukproblemen uit de eerste race verdwenen waren.
"Ik

kon een gaatje slaan en

de voorsprong op
In

de

Keff

dat

vrije training

nog
hij

haalde

niet het niveau

wil halen. "Ik reed

de vierdetijd, maar die

was

bij

tijd

lange na niet goed",

aldus de Zandvoorter. De

aan de eerste

kwalificatie bracht uitkomst,

was goed en daardoor nam

Daarin wist Keff de tweede
start plek te veroveren.

Met

wetenschap begon

die

hij

hij

race.

De

start

onmiddellijk de leiding.

"Vooraf hadden

we

een

klei-

ne aanpassing aan de auto

twee aan de

nummer

finish

was

dit

keer vijf seconden", aldus een
Keff. De eerst volgende race is op 7 augustus
op Circuit Park Zandvoort.

tevreden

In

het schooljaar

2008-2009

werden voor het

eerst

in

het kader van Sporthackers

aangeboden.

diverse clinics

Watersportvereniging. Een

eerd aanbod samengesteld

andere groep bleef op het

voor de leerlingen van het

week

vrijdag ston-

den de laatste twee

bij

Kampong bij de dames en een van

de heren hebben zondag het Beach hockeytoernooi

nen. Het toernooi

is

bij

het Rotterdamse Leonidas

strandpaviljoen Zout

een kwalificatietoernooi voor de finale van het

Kampioenschap Beach Hockey,

die

op 14 augustus

in

Scheveningen

officiële

zal

gewon-

Nederlands

worden gespeeld.

Alleen de winnaars van de kwalificatietoernooien plaatsen zich daarvoor.

letje

vijf

bestaat en

met een zachte

bal ter gro-

wat

het

er

mooie
af-

loop genoot iedereen nog

van de bijbehorende barbecue.

Jammer

dat er niet

wat meer ruchtbaarheid
aan

voortse strand

maar ook

in

Noordwijken Scheveningen

werkt.

Op twee

50

25

bij

velden van

meteren op mul

zand werd het toernooi

gewerkt

in

af-

en wat student i-

kozesfeer.Tochwashetspel-

is

gegeven, dan zou-

den erwaarschijnlijk meer
teams en toeschouwers
zijn

strand en ging onder begeleiding powerkiten. Voor

meer informatie kunt u conopnemen met Hubert

tact

Habersvia hhabers@sport-

serviceheemstedezandvoort.nl.

ADVERTEERDERS
Dani.zi,

aanzien
alleszins waard. Wel zijn
er tussen het spel van de
dames en de heren verschillen op te merken.
Waar de dames veelal
over de grond spelen,
hetgeen knap lastig is,
spelen de heren veel met
gespeeld,

doelen ontstaan. Na

kwalificaties afge-

zorgd door de Zandvoortse

beach hockey, dat sinds

een jaar of

spelmomenten voor de

worden

clinics

op het programma. Op
deze schitterende zomer-

te van een handbal wordt

scoubs waardoor

Niet alleen op het Zand-

catamaranzei-

clinics

en wakeboarden, ver-

len

Ook het afgelopen schoolis er weer een gevari-

Gertenbach College. Voor
een ieder was er wat wils!

Een team van het Utrechtse

met

jaar

Vorige

Leonidasen Kampong winnen Beach hockeytoernooi

dag vermaakten de leerlingen zich op het water

geweest. Volgend jaar

beter.

onze

mivsrteei'iiers. k'jr.iie? wij u

Zandvoort

in

leeft.

De adverteerde-;

Administratiekantoor

Algemene

op de hoogte houden van
ir,

de kfjri van deze f/eex

Groenestein

K.Willemse

Fin.

uitvaart-

begeleiding Zandvoort

&

Kiewiet reünie

Autobedrijf Zandvoort

La Fontanella

Laurel& Hardy

Bloemsierkunst

Jef& Henk

Boom

Pluspunt

Bluijs

Strandpaviljoen

z:;n-

Harocamo
Hugoos

Autobedrijf KariMo

Beach ClubTien

aiie;

5chouten

diensten

Boomhut

Pluspunt
11

Remode

Biase

Café Oomstee

Riche aan Zee

Censeen van Lingen

Sea Optiek

Circus Zandvoort

Se ntinel Alarm b.v.
Thomashuis Zandvoort
Uitvaartcentrum Haarlem

Club Nautique

Dansschool

RobDolderman

Van Aa eken

De Salon

Glaszettersbedrijf

DeVierGeboden/Piripi

V.o.f.Cocarde

Dorsman Assurantiën

XL

JS>

a

Garage Van Kinsbergenstraat 10A

Paradijsweg 8

aan de rand

Garage gelegen tussen de Van Speijkstraat en

eigen grond

Dr

Goed onderhouden, sfeervolle vrijstaande 20-er jaren
woning met plaatsje op het zuiden.

Kostverlorenstraat 94
Zeer verrassende en royale 2 -onder- 1 kap

villa

van het groene hart van Zandvoort op 882

met

m

2

•

Z-vormige
5

living, luxe

woonkeuken

met

•

inbouwapparatuur

•

riante studio en garage

Oprit voor meerdere auto's

Praktijk/kantoor aanhuis

Woonoppervlakte

Vraagprijs:

€

ca.

in.

m

ca.

Woonkamer met
•

21m ?

erker, shutters

en schouw

Sfeervolle nostalgische keuken

2 slaapkamers

1980
•

electra

Kolder

v.v.

ssrs jitirg

-,-v

Buitenzijde geschilderd

Badkamer/toilet

in

Woonoppervlakte

2

21/5

Dr. J.G.

kamer appartement op de

verdieping van complex 'de Rotonde'.

Ideale starterswoning {starterslening

•

Ook geschikt voor verhuur

b«\^en

•

Woonkamer met
Keurige witte

•

Complex meili^tn berging

•

Eventue^C.uaat garage

te

•

Wc<N^pervlakteca.40m

2

zonnig

Op de

^^C

prachtig zeezicht

keukerw\moderne badkamer
in

de onderbouw

koop

175.000,-

1"'

Mezgerstraat 41

a

s

'

-n

in

l: l~

~ c / c re g

c

2009

2009 geheel vernieuwd
ca.

70

m?

,

perceeloppervlakte 103 in'

in

Deze knusse woning staat
kindvriendelijke

de onderbouw.

Woonkamer met

balkon op het zuidoosten

Woonkamer met

•

Open keuken

apparatuur

2 slaapkamers,

v.v.

haard, eetkamer, open keuken, bijkeuken

badkamer en

2

de

toilet

Ruime bergzolder

•

3 slaapkamers

•

Witte badkamer

•

Complex met

-

Eigen cv. combiketel (2007)

v.v.

Geheel

ligbad/douche en wastafelmeubel

€

v.v.

dubbele beglazing (behalve het badkamerraam)

Recent aan de buitenzijde geschilderd

lift

Woonoppervlakte

Vraagprijs:

een gezellige en

in

woonomgeving.

•

•

@

Potgieterstraat 30

woonlaag gelegen 4 kamer hoekappartement met

zonnig balkon en berging

VQ0j.erneente)

of als>2''Voning.

•

€

Bouwjaar

Geen

Geen wateraansluiting

?

•

Vraagprijs:

Perceeloppervlakte

•
•

mogelijk

is

267

De Favaugeplein
ite

Mezgerstraat

Afmeting 5.15x2.90 meter

980.000,-

Goed onderhouden
1

v.v.

ruime slaapkamers

Souterrain
•

J.G.

fantastisch aangelegde tuin.

ca.

85

m

Dakbedekking bijkeuken en slaapkamer voorzijde vernieuwd

Woonoppervlakte

;

219.000,-

&

Vraagprijs:

ca.

70

m

l

€ 200.000,-

^BöJ,

6 e jaargang

•
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Actueel
Parkeren met

iPetitie

1

CULTUUR

Juttesmu-ZEE-um

mobiele telefoon

damherten

Dichter

bij

zee

viert 10-jarig

overjarige

bestaan

Juttersmu-ZEE-um

Zandvoort heeft geld

vervolg

krijgt

Congo-actie weer terug
In editie

nummer 16 van

van de petitie Te gek
Meijer. Begin

de Zandvoortse Courant werd verslag gedaan van het aanbieden

om

los te lopen'

mei heeft Meijer de

door Frederik ten Brink aan burgemeester Niek

petitie

met

actieve ondersteuning

aangeboden aan

vraagd voor de vervanging

van het lage grensraster

Het Zandvoortse actiecomité Oost-Congo, dat

door een herten werend

ruim € 10.000 voor de stichting World

raster.

Lodewijk Asscher, waarnemend burgemeester van Amsterdam.

Hiervoor

op 19 mei

is

vergunning verleend door

phans (WIO) bijeen bracht, heeft

in

2009

Initiative for Or-

vrijwel al het geld

weer

meldde de gemeente Zandvoort vorige week

de gemeente Zandvoort.

terug. Dat

Gehrels verwacht dat nog

aan de redactie van het Tv-programma EénVandaag, dat

eind 2010 gestart kan wor-

onderzoek doet naar de financiële handel en wandel van

den met de werkzaamheden
en dat het raster nog vóór
april 2011

geplaatst kan

de directeur van WIO, Maarten Brekelmans.

1

zijn.

Op verzoek van de gemeente
Zandvoort

is

er regelmatig

contact geweest over het
gelijke tracé

om

mo-

een goede

landschappelijke inpassing
te bereiken, ook
is

Amsterdam

daar een voorstander van.

Waternet heeft verschillende
dieren laten onderzoeken op

en de Zandvoortse zuiddui-

Cehrels kennis te hebben

O-koorts en geen besmet-

aan deZandvoortsezuidrand

nen door een verhoogd hek.

genomen van de

tingsgevallen geconstateerd

wonen werd ondertekend,

Ook vroeg de petitie er op toe
tezien dat Amsterdam regel-

zei

te

matig veterinair onderzoek,

van herten werende rasters

De

petitie, die

door velen

die

vroeg de hulpvan Meijerom

maatregelen te eisen van de

gemeente Amsterdam voor

naar bijvoorbeeld O-koorts

het vervangen van het res-

en

terende lage stuk hekwerk

tussen

de Amsterdamse

mond- en klauwzeer

(MKZ), laat verrichten op de

E9SB33323

antwoordde de

Ze

hebben voor het plaatsen
combinatie metwildroos-

ters

op de toegangswegen

tot het gebied.

der van de

herten en reeën.

Waterleidingduinen (AWD)
Eind juni

in

petitie.

maatregelen genomen

De beheer-

het wild, alsook niet

dit

door het uitblijven van een

adequate reactie van WIO
opvragen over de financiële
structuur van de stichting,

aanleiding toe zou

zijn.

damse wethouder

bouwvergunning aange-

dier",

al

dus een positieve

WIO

Zandvoort

erkentelijk

is

is

en gemeente

vervolg op pagina

ontstaan en

mens en

aldus Ten Brink die zeer

voor het werk

van de Zandvoortse burge-

Herten werende

de samenwerking tussen
stichting

met

"Al

Verder werd

hoe deze werd verstoord

is

en en Leo Miezen beek, werd

onder andere uitgelegd hoe

ontwikkeling voor

uit.

de verklaring aan Eén-

door wethouder Gert Toon-

AWD, Waternet,

jongstleden een

In

Vandaag, die ondertekend

Op MKZ
om-

moment geen

niet gecontroleerd

meente nu
op 22

april

bij

het vee dat wordt ingezet

werd

dat er op

voert dit beleid voor de ge-

verantwoordelijke AmsterCarolien

bij

voor de begrazing.

SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

023

meesteer.

-

5 735 735

4-wielfietsen

hekken geplaatst

BETER MOBIEL, Max

Planckstraat 44

Weten of er bouwvergunningen
zijn

aangevraagd
Kijk

'Komt er eindelijk
"schot" in de zaak'

Auto Strijder
Zandvoort
www.autostrijder.nl

bij

u

in

op pag-14
inle

Zandvoort

S

de straat?

3

IN

MEMORIAM

WATERSTANDEN

BURGERLIJKE STAND
10 JULI -16 JULI 2010

Geboren:

jouw
voor

nog elke dag
met elkaar verbondei

liefde voel ik

altijd zijn wij

Ya

dochter van: van Raalte,

ra,

Yinthe, dochter van: van der

E rik en:

Veen hu

i

j

5

en

,

Monique.

Wouden,

Philip Xavier en:

Erik Peter

Hen ri kus

023

de

571 57 07

-

Grebber, Sanne.

Bo

M

i

r ia

m, dochter van: Stet,

EstherTamara

Club Nautique £)

en: Bijnen,

Doris.

Naish.zoon van: de Vries, Huub en: van der Pluijm,Valery.

r

ik

Jack,

Alweer 10 jaar
het voelt als 10 wekel

denk

altijd

zoon van:Heeremans Meindert Albertusen:Roseboom,
r

Elvira

aan jou, Marco

Dorothea.

Ondertrouwd:
Bier,

Hoog

Laag

DO

22

01.06

09.04

13.56

21.45

VR

23

02.20

10.34

14.51

22.56

ZA

24

03.19

11.56

15.45

23.33

ZO

25

04.04

12.57

16.29

MA

26

00.19

04.43

14.11

17.05

Dl

27

00.53

05.15

14.45

17.46

WO

28

01.35

05.51

14.30

18.15

W

Mi keen: Veenst ra, G reetje.

Akersloot, Daniel Boudewijn en: Kremer, Hendrik Gerben.

Mijn schoonmoeder,
ecu gemis dat blijft

Getrouwd:
Bloem, Dobias Marco en: Kok,Vanessa Johanna.

JULI

Hoog

A

Hoog

Laag

T

R

E

Schaap, Dennis en: Zuidam, Est her Miriam.

Shephard, Mark David en: Willemse, Rebecca Cornelia
Johanna.

in liefdevolle herinnering',

Listingjacob Hendrik Frederik en: van Oosterhout, Elisabeth.

in ons hart
e

hopen datje weer samen bentmet

Wim
Overleden

Ada, Joop, Henk

Lieve

De

:

Oostveen, Ad riaan, oud gijaar.

Oma,

kleine, fijne herinneringen

die ik altijd zal blijven koesteren

KERKDIENSTEN

TIEN

-

Protestantse gem. Zandvoort
io.oo uur

dikke kus Maricllc

BEACH CLUB
Iedere dag

ds. D.C. Nicolai

RK Parochie

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

Omdat

u voor kwaliteit kiest!

- Regele» en uitvoeren van de uitvaart - Verzorging van overledene - Begeleiding voor nabestaanden ~
- Persoonlijke aandacht voor ü en Uw dierbare -

Dage

Agatha

10.30 uur Pastor

D.

www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius

&

Berg

v.d.

COLOFON

jak»

'UZZ'

Evert H. Sehweitzer
ivrrorgde

UlT% AAIlTZORt;CEN"TRUMZANI>"0<jRT
r

tiitvniirt

lunch en diner

023-5713200
www.beachclubtien.nl

Paulus

nacht bereikbaar

stijJrui'lr (ui

ontbijt,

Ook voor feesten en partijen bent
u bij ons aan het juiste adres.

Duijves

10.30 uur Pater H.

023-7515 666
Gevestigd in Zandvoort
Voor een

St.

geopend voor

Keuken dagelijks
geopend tot 22.00 uur

www.kerkzandvoort.nl

Verschijnt iedere donderdag en

huis-aan-huis bezorgd

Kantooradres:
Tel

Sinds 1992

uw

uitvaartondernemer in Zandvoort.

023 - 5732 752

in

wordt GRATIS
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•
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-
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toestem mingv;

nummer

Zandvoortse Courant

Vorige

week

heeft het college besloten

VERVOLG

weg

Patatkraam moet
om

die in de contracten van de standplaatshouders staat. Eige-

nares Corry Koning-Klomp

is

schriftelijk

bena-

derd door de Stichting WIO met het verzoek medewerking te
verlenen aan de organisatie van activiteiten

onze woon-

in

met

als

doel geld

in

te

zamelen voor de opvang van

haar
in

Oost-Congo. Ondanks het

standplaats dagelijks te gaan ontruimen. Dit betekent dat

meer terug

weg

tijd

om

moeten

zal

feit

dat Zandvoort zich niet had aangesloten

'Millenniumgemeenten'van de Vereniging van Nederlandse

is

al

33

in

staat

om

de boulevard op

jaar neringdoende op de

tefleuren en

noordboulevard met haar

onze kramen en kiosken bin-

friteskraam. Al

in

1998 werd

haar kenbaar gemaakt dat
er gehandhaafd zal gaan
wordenopde mobiliteitseis.

De Vereniging van Stand-

als

nen een uur
als

het nodig

weg

is

B&W, vanwege

college van

de uitzonderlijke ernst van de problematiek van weeskinderen in Oost-Congo, in te gaan

man

geruime

uitslag

op de website heeft ge-

hebben

wij

nog een doos onverkochte
loten liggen

waarvan

ik

weet

loterij afsluit je

derestloten moet inwisselen
bij

de

politie.

Dat moeten wij

eik jaar na

de

met

loterij

meer

niet

ik

voorlopig

te zien! Nooit ge-

weten dat het

Spanje zoveel

in

wordt afgestoken. Vooral

de

in

feestweek van de 'Hogueras'
van San Juan

als het feest

wordt gevierd. Deze heleweek
dat wij er waren

gekkenhuis

in

nu nog € 6.382,40

de hele stad

zijn

is

te besteden na aftrek van

is.

meer leden van onze

Vuurwerk hoef

de fietsvierdaagse. Voor het
comité

te halen

de nood aan de

22 juli 2010

•

Vuurwerk
op zee

een trekking geweest

er

ook

op het verzoek van WIO.

Wel

staan van www.kinderhulpcongo.nl. Echter

dat als je een

Gemeenten (VNG), besloot het

Mevrouw Koning

het project

bij

niet

komen.

te

is

waarvan de
tijd

plaats

om

echter niet van plan

vluchtelingkinderen en wezen

de kraam binnen afzienbare

alleen Zandvoort betrof.

de friteskraam

aan de boulevard Barnaart te houden aan de mobiliteitseis

29

-

2008 werd de gemeente Zandvoort

Eind

was

het een

Alicante.

Door

kunstwerken

Soms wel 20 meter

opgesteld.

reeds geclaimde kosten van

hoog! Gemaakt van karton en

vereniging die het dagelijk-

WIO

papier-maché.

se ritueel van inpakken en

de

wegwezen

spraak met

Er zijn

en terugstorten naar

Lions. Er

is

echter een af-

WIO

de Nit del

In

de nacht van

Foc, of

de nacht van

zij

definitief gaan bouwen in
Congo en dus daadwerkelijk

San Juan {24 juni) worden al
deze kunstwerken verbrand.

ersinds kort een suikers pin-

ter Arlan Berg het een en

kraamopde Rotonde en

geld besteed wordt aan dit

ongelukken. Nu staat

ander niet

de haak: "Wij

blijftvooralsnogookdagen

doel, wij alsnog 'ons'

wethouders

nacht staan. Waarom moet

zouden storten en terecht

gesprek geweest maar

mevrouw Koning dan op

naar

plaatshouders
vindt

zijn
in

bij

in

Zandvoort

monde van voorzit-

met

in

drie

niet

toepassen.

Die horen niets.

Ook

staat

die

en sprong weg? Onze

een inhoudelijke discussie

stel

over de mobiliteitseis

er

vereniging heeft geen on-

2007 werd

overkoombare problemen
met de mobiliteitseis maar

nooit geweest.

In

is

onderzoek gedaan met

als

uitkomst dat het volgens

we

het bestemmingsplan niet

delijke

mogelijk

is

om

ten vallen. Dat

de

eis te la-

is

volgens

mij flauwekul want dat
wordt niet in een bestemmingsplan geregeld maar
wel in onze vergunningen.
Als je ziet dat er wel vast
op het strand mag worden
gebouwd en dat de watersportvereniging twee vaste
bouwlagen op het strand

mag

realiseren,

waarom

moeten wij dan aan zo een
vooroorlogse maatregel
worden gehouden? Wij zijn

CARTOON

vragen wel

om

een

re-

den de boel aan het

waardoor wij op

In

openbare bijeenkomst

herhaalde verzoeken deze

in

het

gemeentehuis georganiseerd

WIO een

om

namens

zijn

een termijn

presentatie

Oost-Congo en haar

om

in

de provincie

Noord-Kivu een opvangdorp
te

bouwen voor weeskinde-

ren.

Het college

riep

bij

die

met formele docu-

reacties

menten

te staven, bleef een

expliciete en
reactie

Om

en

onderbouwde

op deze vragen

actiecomité en de gemeente
medio 2009 de reeds overgemaakte opbrengsten van

gelegenheid inwoners van

de acties

Zandvoort op activiteiten

te vragen van WIO. Na enig

de vraag. Mevrouw Koning

was

3

in

wel op een rekening van de

gemeente. Uiteindelijk

zal

het onder ons toezicht goed

besteed worden."

Zandvoort terug

je

Tja,

dat vuurwerk. Vijf dagen

achter elkaar om precies 12 uur

middernacht wordt het aange-

het slot van de verkla-

de gemeente aan
EénVandaag stond: "De gemeente en het actiecomité
niet gebleken dat er zich

zijn

Mooi

strijden.

ring van

is

het

uiter-

ge-lijk....

stoken. Het

Slotopmerking
In

is

de stad on-mo-

in

is

een soort wed-

nog niet mooi

genoeg. Jon gen oud, groot en
klein

staan opeengepakt.

of

het strand van Alicante.

bij

Vanaf onze

flat

In

kun je het aar-

dig bekijken. Het beste zie je

te gaan ontplooien. Door

aandringen werd aan

een ver-

een groep vrijwilligers werd

verzoek voldaan. Echter een

WIO onregelmatigheden

de Zandvoortse

daarop het actiecomité Oost-

deel van het bedrag

werd
"wegens
gemaakte kosten" door WIO.
niet teruggestort

onrechtmatigheden
hebben voorgedaan. Het

zitten

Congo Zandvoort opgericht
dat in samenwerking met

verbreken van de sa menwer-

als het erg

WIO

relatief korte tijd di-

Serviceclub Lions heeft on-

king en het terugvragen van

ten vuurwerk. Middernacht.

verseactiviteiten organiseer-

dertussen hun gedoneerde

overgemaakte gelden werd

Volle

de en uitvoerde. De activitei-

bedrag teruggekregen en

gebaseerd op het uitblijven

vijfde en

ten leverden, tezamen met de

heeft dat voor een soortge-

van een adequate en objecti-

zien

niet bereid

klaring aan

om

Courant te geven omdat

de zaak

in

geparkeerd en

uit.

die reden besloten het

maanden. Of het college daarmee akkoord gaat is
van

feitelijk

is

honderden

er

kraampjes opgesteld waar
heerlijk kunt eten. En

tiek in

een brief aan de gemeen-

feest. Staan

aard ver keer

streven

vereniging

lijntje

moment

Trouwens, de hele feestweek

dus

reacties

er vol-

doende brandweer omheen.
van de heilige San Juan

ook niets doen. Het geld staat

verzorgde over de problema-

te vraagt Berg

dit

hou-

mondelinge

waarin

nu

bedrag

zij

over deze posten. Ondanks

moeten en

niet binnen

meen. Maar

Vroeger gebeurden er veel

Opbrengsten
Op 12 februari 2009 werd een

termijn waarop
mevrouw Koning weg zou

en vierweken."

ik

dat indien

zij

handen van haar

advocaat heeft gegeven.

in

€3.000
Cl u b

bijdrage van

deüons

Za n dvoort, voor het goe-

de doel een bedrag van circa

€ 10.848,30

dit

Terugvragen geld
Medio 2009 kwam de gemeente Za ndvoort in het be-

of

zelfs

het vanaf één van de pieren.

Met honderden Spanjaarden

we opeen

gepakt.

Ooooh's en aaaah's. Applaus

mooi

is.

Vijf

nach-

maan, 27 graden! Het
laatste vuurwerk

we vanaf een

motorboot.

ingezet.

veerbare reactie op gestelde

Met goede vrienden van ons

De overige geretourneerde

vragen naar aanleiding van

varen

lijk

project

gelden

zijn

opnieuw

worden door

of

het actiecomité aan hulpor-

op.

door of binnen de Stichting

we

Zien

uit.

we

alles

de jaarrekening Stichting

perfect. Grandioos. Het enige

WIO

minpunt

2007."

is,

als

Annemieke mét

ganisaties geschonken ten

het smeltwater ook de koelbox

behoeve van vergelijkbare

in

hulpverleningsprojecten

"No

in

zee kiepert. Foutje! Maar:
te

preocupe.

Mahana

Afrika.

sera otra dia".

Verklaring actiecomité

een

Leo Miezenbeek, voorzitter

ook van de mentaliteit van de

vraagtekens opriepen over

van het actiecomité, gaf des-

Spanjaarden. En van

c

de financiële structuur van

gevraagd de volgende ver-

het klimaat. Alleen, als

g

zit

van de jaarrekening 2007

van WIO. Daarin stonden enkele posten

de stichting.

opgenomen

Samen met

plaatselijk actiecomité

die

het

werd

door de gemeente Za ndvoort
opheldering gevraagd

bij

WIO

'geen zorg.

klaring aan de Zandvoortse

Courant:"Ons

hoe de

is

niet

bekend

is

verlopen

mede omdat deze

loterij niet

loterij

dag'.

Vrij

Morgen

vertaald:
is

erweer

Daarom houden

het dagelijks ruim 35

graden wordt... dan
Nederland
een beter

in

is

de zomer

idee!

wij

2?

m
-*

~

wO

1

t

Dierenartsenpraktijk

PBWSel MflA|

N,...l[.-ln

vhb

Schouten

Groenestein

martod op K3k»iiw?
r

Mevr. A.C. Dekker

-

Lukkassen

13.00

vr.

ma.- wo.-

vr.

-

14.00 uur

avond 19.00

-

**

20.00 uur

*

.iïé

hoe voo^wt u

overlap met

m

"csvp-Tctrring pussen wj iüjn «i

prf^Mjrtijkc

seizoen

tijdelijk extra

u alleen betalen

voor

de uren die gewerkt worden? Geen rompslomp e/o
kosten met ziekteverzuim, vrije dagen en vakantie.

IxjHIge polissen?

uw

komende

keukenpersoneel nodig?Wilt

& \üqgt u «n eenmalige cf dwepende verrcic«ring?
/ Vb*h undwdritaT liBê(luwnfflVBr«*êfÉiq rtüiSg 1
Spreekuur: ma. t/m

B.v. "Food-Artists"

Heeft u voor het

reisverzekering betotfcttuvivtttetegw-

Neem dan

wvn

contact

met ons op.

en volgens afspraak

Lijsterstraat 7

-

2042 CH Zandvoort

^%sk

Tel.
-

Tel.

(023) 571 58 47

Saturdoy 31* Jut/

21.00tfz

02.00 hrs

fó\] 9

Strandpaviljoen

BOOIT)

Gemeenschapshuis

1

te Zandvoort

ZOEKT U RUIMTE VOOR

Tel.023-5717580

Swingsteesjun

ABeachparty
A«25*

t

</•

06-47181606 of mail naarfoodartists@vhbbv.nl

www.gsfinancieledienBten.nl

\#^y

EEN BRUILOFT, FEEST,

VERGADERING,
CLUB OF PARTIJ

Op onze ouderwetse manier
Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of
Vissoep

-

Zeebaarsfilet

-

KOMT U DAN

Palacinka

/

Ab

€10,50
Als brunch, lunch of diner.

Graag

De gehele week

tot ziens, fam.

Boom

^™»ÏtVO0RTSE

De zomervakantie

Veel van onze vaste bezorgers gaan
Daarom

Courant

v.d.

MIJ!

Moolen

op zoek

zijn

naar invallers die

in

is

begonnen.

deze periode op vakantie.

tijdelijk

een wijk willen verzorgen.

Dus, ben je op zoek naar een leuke zakcent voor de zomer?

ZVQ

Word dan vakantiebezorger van de Zandvoortse Courant

\-^-^.-'^P^

MrlïilïlLw HïTl lYOiHhÏH
BZandvoortse
|

zijn wij

EENS PRATEN MET

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVIDSSTRAAT 17
TEL. 573 14 47 MOB. 06-10792723

door.

Bel

vrijdagmiddag

-z£,-

06-1139 1478

of mail: info@zvo-verspreiders.nl

nummer

Zandvoortse Courant

GSM-parkeren ook aan
de Zandvoortse boulevard
Afgelopen weekend

is

er

weer een telefoon-parkeerzone

aan de boulevard Paulus Loot bijgekomen.
viljoen Take Five
actief.

Bij

door Yellowbrick

keerautomaten voorzien van een

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

Leuke jeugdshow
Yellobrick

is

de consumen-

groen afdeling van de ge-

tenorganisatievan Ways is en

alle par-

is

kleurrijke instructiestic-

ker waarmee gebruikers op de voordelen

sinds

ï

meente Zandvoort, blijken
weer veel iepen besmet
met de iepenziekte.
De bomen staan op diver-

maart 2006 actief

er

op de Nederlandse markt.

worden gewezen.

Maar

liefst

te zijn

22 steden en dor-

pen beschikken overdeze ge-

se plekken

maar

makkelijke telefoonservice.

Waysis heeft een leidende
rol in

duceerd, wat simpelweg

Zondagmiddag was het

neerkomt op het starten en

voor kinderen zeker an-

oordeel.

stoppen van het parkeren.

derhalf uur feest

mystery guests gaven een
Zij

verdere besmetting te voor-

café Koper en de kwaliteit

Dick de Witte bracht een

en verzorging van het ge-

penziekte heeft

jeugdshow met

nuttigde met een hoge score.

een dag of enkele dagen

meezingen en

Volgend jaar een stapje ho-

dood gaan. Gezien het hoge

ger op de topioo

aantal en de besmettelijk-

Hierdoor kan

men

'real

time' parkeren, dus betalen

heerlijke

voor de geparkeerde minu-

veel muziek,

ten en niet meer, wat diverse

allerlei

kosten en andere voordelen

werd vooral

meer

infor-

in

gekke opdrachten.

Er

zijn

Santekraampie
De Rekreade is deze week
begonnen in het jeugd-

jeugdig gehoor uitermate

huis achter de Protestantse

geroepen, geschreeuwd en

gezongen. Op sympathieke

te boeien en niet alleen op

de eerste

rij

van de tribune.

kerk en
bij

in

Zandvoort Noord

Pluspunt. De weekpro-

tomaten de Yellowbrick

in-

Overal op het Raadhuisplein

structies vindt, kunt u daar

werd genoten van de op-

krant. Alleen

handige en moderne ma-

met uw mobiel

het parkeren

vallende inspanningen van

tra

verrekenen.

tegen lokaal

deze entertainer. Gelukkig

tie

was

wordt

meer

een landelijk

tarief,

nummer

en voerde code van de zone

van de parkeerautomaat

start

den

via

de mobiele tele-

foon; per minuut parkeren

en dus nooit

meer

teveel

parkeergeld betalen. Als u
in

Zandvoort op parkeerau-

dan het parkeren.

terugkomst

bij

uw auto

het lekker

weer en

konden velen meegenieten.
Een zeer goede invullingen

in,

gevolgd door een hekje. U

de inmiddels

inzet van

<3

Bij

belt

trouwde rnuziektent

in

ver-

het

centrum van Zandvoort.

u weer hetzelfde nummeren
daarmee stopt u de parkeerDe minuten parkeertijd
die u gebruikt heeft worden

gramrna's stonden

deze

loca-

van Santekraampie. Dat
dit jaar niet

op het

Kerkplein. Iedereen

op vrijdag 30

juli

is

van 11.00

uurwelkom om dit
evenement mee te vieis

genoeg

te

doen op

het slotfeest.

vielen

tique en Vooges

Naude

in

Zandvoort Schoon?!:
Zomerkoninkjes verjagen koning winter

len

zijn

de takken

kleur? Bel

Vakblad Misset heeft

in

Het nieuwe jaargetijde en de zomer uitverkoop veroorzaken een

ZANDV'U'J

i

\

MIIÏOOS!'"'

run op de kledingwinkels. Dat betekent dat veel kleding

in

de kas-

ten plaats moet maken voor nieuwe outfits. Kleding die overbodig
is

kan dan mooi een nieuwe bestemming krijgen. Bewaren vooreen

huis aan huis inzamel ing, afgeven

een van de

textiel

en schoenen

in

bakken van

KICI.

bij

De Schalm of deponeren

in

Deze organisatie zamelt kleding

vooreen tweede of derde nuttige bestemming. De

nettowinst gaat naar een goed doel. De bakken staan op de vol-

Gcmcente Zandvoort

WH

9

gen de

locaties:

Kee.ïom.ït'Jdi,

Kijk

Bramen laan,

Ir.

G. Friedhoff plein, J.P.Heijepla ntsoen,

j" naeuss:ia:it en

.civ:-

Djvidsstm:.

voor meer informatieopwww.kici.nl

in

de

kaal en

al

blaadjes bruin of

in

herfst-

dan direct het

gemeentelijke meldpunt:
tel.

5740200

Vakantietip

Midden in het Nationaal
Park Zuid-Kennemerland
(NPZK) ligt Duincentrum
DeZandwaaierinOverveen
aan de Zeeweg. Het NPZK
in samenwermet het centrum, tal-

organiseert,

lepenziekte

king

rijke

leukeactivitei-

ten en excursies

de buitenlucht.

woensdag

hun vakge-

prijzen

is

in

maar ook in uw
tuin! Wees alert en bekijk
uw bomen met argusogen;
straat

Maar ook de

bied.

al

zich zul-

voordoen, niet alleen

uw

dorpshoreca heeft dergelijke

ie-

binnen

het niet uitte sluiten dat

nieuwe gevallen

prijzen als beste strand-

paviljoen.

zal

Gasthuisplein gevierd maar

op het

tot 14.00

ren. Er

week

in

nog even ex-

aandacht voor de

leuke

Een dikke pluim
Vorige

tijd.

komen. Een boom die de

heid van de iepenziekte

veel gelachen,

wijze wist De Witte

236WS

lijst?

van de zieke

bomen om

ren

van de medewerkers van

Raadhuisplein. Brabander

Parkeergeld betalen via een

kleingeld; aan- en afmel-

en er wordt met spoed begonnen met het verwijde-

vriendelijkheid en snelheid

voor de rnuziektent op het

opdracht per telefoon. Een

afhankelijk van chipknip of

beloonden de

en

mogelijk via de mobie-

is

biedt. Kijk voor

geld afrekenen gaat super-

P.

zieke

direct

is

telefoon en via het inter-

matie en aanmelden op

snel en makkelijk; nooit

Jac.

(!)

een noodkap aangevraagd

www.yellowbrick.nl.

aantal voordelen: parkeer-

22

bomen

heeft het 'bricken' geïntro-

net.

Bel,

de

bij

zijn

iepen gesignaleerd. Voorde
te kappen

le

van betalen met een

Zandvoort

in

vooral

Thijsseweg

de verkeer- en mobi-

liteitsbranche. Yellowbrick

Dat

nier

22 juli 2010

•

kening.

was een promotieteam van Yellowbrick

Iedereen kon zich hier laten informeren over dit

nieuwe GSM-parkeren. Op de boulevard waren

rekening

in

gebracht via de telefoonre-

strandpa-

29

Met OOG en OOR
fW^T&E BADPLAATS DOOR

is

Scheveningen de Misset

in

Op

28

juli

er een avontuur-

lijke

met

tocht (kijken

door

Horeca Terras Top ioo 2010
bekend gemaakt. Van de

deduinen. Dezeac-

ruim 700 inschrijvingen

tiviteit

een

lijst

is

van de 100 beste

Café Koper deed
voor het eerst
uiteindelij

Met

5

t/m

is

speciaal

8 jaar.

Doe

wel kleding aan die

dit jaar

mee en

kop 8 6ste

je neus)

voor kinderen van

terrassen samengesteld.

stond

tegen een stootje

plaats.

kan. Kosten voor

recht zijn de uitbater

een kind

€

1,50

voorouders €

Maaike Koperen Fred Paap

en

2,50.

super trots op de plaats en

Na een wekelijkse controle

Reserveren gewenst: 023-

op het juryrapport. Diverse

van de medewerkers van de

5411123.

wü

ADMINISTRATIEKANTOOR

&

Jansfc

u een folder, flyer of brochure in heel
Zandvoort en Bentveld verspreiden?
Laat dat maar aan ons over!

Wilt

,Kooy

é«

GEZOCHT: EEN ERVAREN PART-TIME BOEKHOUDER
maakt onderdeel uit van een klein team, met wie je nauw samenwerkt.
Je werktijden ± 20 uur per week en worden in overleg met ons ingevuld.
Jij

tarieven |
Zeer voordelige
Bijzonder goede dekkingj

-*^m

JE TAKEN
•

Het verzorgen van de boekhouding voor diverse bedrijven.

•

Het verzorgen van diverse aangiften.

•

Het opstellen van jaarrekeningen.

i

in iPlte

nabezorging service \

Courant]
mqevouwen in d e Zandvoortse

FUNCTIE EISEN
Een afgeronde HBO-opleiding, administratieve richting, of PD en MBA.
Ervaring in een soortgelijke boekhoudkundige functie is een vereiste.
zich goed uitte drukken in woord en geschrift.
Heeft uitstekende kennis van alle programma's binnen Microsoft Office.
Ervaring met boekhoudprogramma's, ervaring met Adfas is gewenst.

Van idee tot uitvoering:

Weet

Belangrijke eigenschappen: klantvriendelijk, collegiaal, hoog energieniveau,

nauwkeurig en communicatief vaardig.

flexibel,

oolchet

|

maken en drukken

kunnen wij voor u verzorger^

ONS BEDRIJF
Wij

een

zijn

klein

maar dynamisch administratiekantoor
hoog in zijn vaandel heeft staan.

dat

0ZANDVOORTSE

klantvriendelijkheid

jij de kwaliteiten om deze positie succesvol in te vullen?
Reageer dan zo spoedig mogelijk per mail op deze uitdaging.
Graag ontvangen wij je CV en motivatiebrief, ter attentie van Harry of
info@janssenenkooy.nl
Ons adres: Max Planckstraat 1, 2041 CX Zandvoort

Courant

Heb

-

Ivo

Lemmens,

Voot meer informatie mail naar
gillis@zandvoortsecourant.nl of bel

06 46046026

Zaterdag 24
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Zandvoortse Courant

Het Juttersmu-ZEE-um bestaat

werd vorige week

lijke feit

seum

dit jaar 10 jaar. Dit

heuge-

vrijdag uiteraard in het

mu-

Een aantal genodigden luisterden naar

zelf gevierd.

toespraken van voorzitter Gerard Versteege, voorzitter On-

voor de nieuwbouw van het

Onderling Hulpbetoon
Na Versteege kreeg Gerrit

Schaap

het

woord.

Hij

dierenasiel.

meegenomen voor

latie

Juttersmu-ZEE-um, die direct

wethouder

lingen van zijn vereniging

getest en goed bevonden

Onderling Hulpbetoon. Veel

werd.

Zandvoorters weten

als doel

Wethouder Gert Toonen
had namens de gemeente

de Zandvoortse gemeen-

Zandvoort een cadeau mee-

i8g2 opgericht met

schap financieel
in

te staan

bij

moeilijke tijden. Ten tijde

voor de dr ie aquariums die het

Juttersmu-ZEE-um op de on-

is

binnen de vereniging een
steunfonds opgericht

de

in

tijd. Hij

ver-

or-

maatschappelijke dienstver-

niet

lening, natuur, gezondheids-

den de vissen bijna gekookt.

De gemeente Zandvoort
heeft dit probleem nu opgelost.

museum maar

andere het mogelijk gemaakt

kwam

de Ssprong, er een negental

met het plan om te
komen tot een juttersmuseum maar geen geschikte
vinden of

locatie kon

krij-

gen. Uiteindelijk werd het

de ruimte

waar

hij

in

met

de Rotonde

Wim

Kruiswijk

begon. Vervolgens bedankte

bezoekers

zijn

genoteerd.

"Dat de buitenlucht mij

weer naar buiten

trok,

was

historische graven

in

werd ge-

Toonen: "Deze koeling

Het zou eigenlijk een airco

Latino. Raadhuisplein,

31

Swingsteesjun -Strandfeest voor 25+

bij

Riche aan zee, aanvang 21.00 uur

t/m 8-8 Eva's Huis
Zandvoorts

-

Expositie 'Kaders en vatbaar geluk',

Museum

t/m 28-8 Kunst met een grote K

-

Expositie

'Op golven van muziek'. Agathakerk,
iedere zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

in

^Welkom

thuis!

Veel dorpsgenoten zijn of gaan binnenkort

met

vakantie.

Sommige

weg.

in

eigen land, anderen

een korte serie vragen wij

de ontvangstruimte van het

(heel) ver

werd gerestaureerd, en

Juttersmu-ZEE-um die de
genodigden danig parten
speelde. Wellicht een mooi

wekelijks een dorpsgenoot naar zijn of haar

Loot
er

nieuwe lokalen kwamen

voor de scouting. Tevens

werden

er donaties

gedaan

cadeau voor het

want

tie

van het Knipscheerorgel

niet

in

de Protestantse kerk, en

te denken!

goed", aldus Bol.

Duo

renoveerd, hetgrafvan Paulus

het Juttersmu-ZEE-um

maar

doelde op

zijn!" Hij

ten behoeve van de renova-

leen

-

30 Santé Kraampje -Afsluitend feest Rekreade.
Kerkplein, 11.00 - 14.00 uur

is

helaas voor jullie aquariums.

moeten

de verzengende warmte

voor de ontwikkeling van
al-

Kunst- en Boekenmarkt -Gasthuisplein,

Muziekpaviljoen
13.30-16.00 uur

meer bijbenen en wor-

jeugd en sport

Onderling Hulpbetoon onder

dat er een keuken

25

warme dagen

financieel te steunen. Zo heeft

merktetevens op dat er nog

liep

die

kan de huidige installatie het

wel een paar bij zouden mogen komen. Trots meldde
Versteege nog dat in die
tien jaar er bijna 300.000

uur, Victor

zwemmen

de Noordzee voorkomen.

in

van het eerste

een aantal jaren rond

schaal- en

allerlei vissen,

schelpdieren

Vooral tijdens

gebied van cultuur, welzijn,

telde dat initiatiefnemer

Bol, al

in

ganisatiesten behoeve van de

vrijwilli-

Versteege de vele
gers van het

om

dersteverdieping heeft waar-

Zandvoortse samenleving op

zorg, ouderen,

terugblik

overhandigde

Hij

Versteege een koelinstallatie

noodzakelijk kwaad."

Een aantal jaren geleden

Gerard Versteege gaf een

genomen.

van de oprichting was het
een

op diverse podia

Live salsa

-

Radical Masters- Circuit park Zandvoort,

09.00-17.00 uur

25

Koelinstallatie

in

22 juli 2010

10.00-16. 00 uur

niet

dat deze vereniging bestaat.

Schaap:"Onze vereniging

is

•

het centrum, 18.00 -00.00 uur

in

24+25

het

paar opmerkingen

in.

24 Salsafestival

Nu had Schaap

een nieuwe geluidsinstal-

schetste voor de aanwezi-

gen het nut en de doelstel-

Gert Toonen. Ook Victor Bol ging naderhand nog op een

derling Hulpbetoon Cerrit Schaap en ten slotte

29

EVENEMENTEN AGENDA

Tien jaar Juttersmu-ZEE-um

staan,

meer

12,5 jarig be-

museum

dit

uit

Zandvoort

vakantie-ervaring.

Wie
Bestemming

:Ruud Borstel

Reisduur

:i8

:

rondreis zuid/west Engeland

met eigen auto

is

weg

In

dagen

in

juni 2010

de vakantie?

Salsafestival staat

weer

bol

Een mooie, afw

van de muziek

lende

reis

langs S">-

tere en kleine p i»t-

Het Salsafestival dat komende zaterdag
losbarsten, staat ook dit jaar

weer

bol

het centrum zal

kleinsten onderonstrakteren

van de goede muziek.

op op maat gesneden muziek.

in

Niet alleen DJ's zullen hun muziekkeuzes laten horen, ook

een aantal bands van wereldformaat
beluisteren. En

wedden dat

u

mee

zijn

op de podiums te

gaat swingen?

band
die

een band

Trio Los Dos,

hun

sen

in

het zuide

l

*

Ir

Engeland. De ron dreis
liepvanuit Dover langs

haalt, bestaat uit

een andere

de zuidkust

Remy eveneens te beluisteren zijn met de eerste tro-

formatie dan de

naam doet

Devon en Cornwall. Engeland

pische klanken van de avond.

vermoeden. De groep
specialiseerd

is

die ge-

de sound

in

de band

van de Santiago de Cuba

Different Cook, van duizend-

heeft zeven bandleden en

poot Kees Koek, het podium

heeft

Vanaf 20.30 uur

zal

in

maart 2008 op

lend, in het

het

lend

Zij

zullen, afwisse-

met de zingende

Color, het publiektot

DJ

Bob

aan het

via het eiland Wigtit

7U-

.1

helemaal naar

hier heel afwisse-

is

oosten groen en heuvelachtig en naar

westen toe werd het landschap steeds

ruiger.

Leukste ervaring?
Doordat

ik in

meerdere hotels heb overnacht, maak-

uit-

te

betreden.

-m-m
•

&

Tussen 20.00 en 20.30 uurzal
DJ

'

;jjW'

van

de tra-

Cubaanse muziek

inspiratie uit

ditionele

iedere keer

ik

weer kennis met andere

reizigers.

nodigingtijdens hetwereld-

beroemde

Mijn leukste ontmoet ing was
Festival

Pepe Sanchez

middernachtelijke uur non

treden. Dat

stop vermaken. Geen stilte-

om

pauzes dus, een goed

les uit

in

de

la

trova

Cuba opge-

moet genoeg zijn

paar ineen klein hotel inClovellyin Noord Devon.

heb meer dan een uur met hen
van

ook hier

in

meteen Engels echt-

Zandvoort

alles.

Ik

zitten kletsen over

Deze onverwachte ontmoetingen waren

al-

voor mij een belangrijk deel van
initia-

de kast te halen en u te
mijn vakantie.

tiefvan de organisatie.

laten genieten van Caribische

om

dancing Chin Chin, speciaal

Op

sets spelen en

18.00 uurop het podium inde

voor de jongste Zandvoorters.

Saloon, staat ook geweldige

DJ Andres'EIJeffe'het publiek

muziek geprogrammeerd. De

laten dansen.

muziek. Het septet

Het festival begint

Haltestraat

bij

café

al

Neuf en

DJ

Remy

zal tot

20.00 uur de

het Dorpsplein, voor Yanks

zal

twee

indepauzezal

Deze rubriek

is

mede

mogelijk gemaakt door:

\f toerkoop.nl s

Jt

Voor

alle

ZandvoortPashouders de aan

Voor Pashouders:

i

ZANDKORREL

1

f

0% korting op alle ritten

(behalve acti entten]

i

1

week

biedingen van deze

Koene Cleaning Service
10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

»il|iL
Met ZandvoortPas 10% korting
op de gehele collectie.

[www.koenecleaning.nl

06-14 32 44 44

»

Lijst
(in

van deelnemende bedrijven

alfabetische volgorde)

Algemeen:
Autobedrijf Zandvoort

-

f

10

WHm
gg

Spare nbs

lil

m»n=l

Bruna Balkenende

Voor Pashouders
Een glaasje wijn bij
de gekookte mosselen.

» nU* €12.50

Wpelr

Meï,,- = --,-.=

metbpensalade€13.5D

Kaashuis Tromp

,

Top

Mo&ce&&

C-jxé-./riAin&rt

10%

korting

Q

R.mwe ham
3,25

€

at

54

-

T.

Slagerij

Vreeburg

023-5712151

Menno

Foto

Massage

m

aZANDVOORT
Ruim 1000 huishoudens
Wekelijks

u op een

Bibi for

tijd:

Grote Krocht

-

www.massagebijrosa.nl
Kosterstraat

-

-

Grote Krocht

Kinderkleding

Shoes

-

-

1

Haltestraat

Kerkstraat

Haltestraat 61A

-

Graveer een keer- 023-888 jj 58
Sea Optiek

Walk

of

Avenue

-

Haltestraat

Fame

-

Bakkerstraat 2A

en onderhoud:

Living

& Giving

-

Kerkstraat

rijtje:

De Bode woonaccessoires

het bezit van een zandvoortpas

ColoUT

Mariene Sjerps Internet

aanbiedingen staan ook gratis op www.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas

promotie ZandvoortPas door middel van publicaties in

-

Kerkstraat

Koene Cleaning Service - 06-1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat

welke aanbieding u doet voor Pashouders

redactionele aandacht in de krant voor u als deelnemer

Extra: alle

Veel

zelf

-

trends:

Blitzkickers

klantenkring

UW aanbieding in de Zandvoortse Courant in full

U bepaalt helemaal
Gratis

zijn in

Haitestraat

Toerkoop Reisbureau

Wonen
Enkele voordelen voor

Rosa

bij

Belli E Ribelli

Ondernemers opgelet:
Meedoen aan de ZandvoortPas

uw vaste

-

Gorter

Piony's Haarwinkel

Mode en

vergroot

Grote Krocht

Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije

3!

+
Gebraden gehakt +

op onze Zeeuwse mosselen gerechten!

-

Slagerij

gram vleeswaren

Snij worst

Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.
altestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

TAS

Grote Krocht

-

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Open Golf Zandvoort
Dnintjesveldweg 3, 2041 TZ Zandvoort
023-5715 743 www. op en golfzan dvo ort.nl

Voor pashouders:

023

-

Winkeliers:

HflROCfilïtO

% korting op de kaart

«Week 19 special:

^__/,

Onnesstraat

K.

Taxicentrale Fred Spronk

j*- Voor ZandvoortPas houders

o.a.

de Zandvoortse

Versteege's IJzerhandel
Rep-it

-

-

-

o6-\

Pakveldstraat

023-S719666 / o6~446g6ooi

Courant, maar ook buiten Zandvoort: iedereen kan een ZandvoortPas aanschaffen,

dus ook niet-Zandvoorters (en
•

er zijn er al

Ter ondersteuning zijn gratis

een

Horeca:

aantal...)

toonbankstandaards en/of raamschildjes verkrijgbaar,

waarop uzelf uw ZandvoortPas aanbiedingen kenbaar kunt maken
•

Vraag naar de zeer voordelige tarieven en de uitgebreide mogelijkheden

Harocamo
Het

contactpersonen:

Letty van
Gillis

Kok:

den Brand:
tel.

tel.

06-4342 9783

06-460 460 26

Kerkstraat

eten en drinken

& Co Restaurant

-

Verlengde Haltestraat

Open Golf Zandvoort

-

Duintjesveldweg

Mollie

Uw ZandvoortPas

-

Wapen van Zandvoort

Gasthuisplein

Take Five aan Zee Restaurant -Strand nr 5
Za ras, Café Restaurant -Haltestraat

-

iiiiiniiifimni

HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

Robin Hood
Deze film
verhaal van

J

dienst treedt

bij

Paar buien

erva-

ren boogschutter, die

[

Filmprogromma
22 t/m 28

een

rond het weekend

het

vertelt

het

om

2010 heeft tot nu toe bijna evenveel warmte opge-

Juli

in

le-

de grote zomerjaren (1976 en 2006). Vooral

leverd als in

ger van koning Richard

Juli

in

het zuiden van Nederland

was de warmte indrukwek-

tegen de Fransen te

kend en op de grens met België werd gisteren (dinsdag) al

vechten. Na de dood van

de koning vertrekt Robin

de vijftiende tropische dag van deze zomer opgetekend,

naar Nottingham, een

dus met een

stad die

maximumwaarde van meer dan 30

corruptie van een

Deze maand heeft dus nog

ti-

om

rannieke schout en to-

steeds potentie

renhoge belastingen.

groeien tot een extreem

Daar
die

de

warmste maand

Lady Marton,

identiteit en de

land

motieven van deze kruisridder
vertrouwt.

de stedelingen te redden, brengt Robin een bende

len ze

de

2006)

ooit

de

in

rijke

bij

elkaar

dodelijke vechttru es en levens lust. Sa men val-

bovenklasse aan

om

het onrecht te herstellen.

7FW

I

zijn

de komende dagen boven

onze hoofden. De atmos-

we begonnen

in

dus vaak instabiel en

is

kan gemakkelijk enkele (on-

met de Hondsdagen: een
periode

het droog

Vlakke, lage druk bivakkeert

naar

feer

Inmiddels

we

en de zon schijnt best vaak.

ons

in

zal niet

detijd houden

de kroon worden gestoken.

niet volledig

Zandvoort.want

in

veruit het grootste deel van

de hoop de hand van LadyMarion te winnen en

In

die uitblinkt

(juli

schouwd

uit te

warme maand, maar

voor de

valt hij

weduwe

graden.

onder de

lijdt

weers) buien loslaten.

de kalenderkli-

weekeinde

matologie die zich uitstrekt

Vrijdag en

van ongeveer 20

wordt het nog wat koeler

augustus.

komt de
dere ster

In

juli

tot 20

in

in

het

(minder warm) en komt

deze periode

het kwik nog

ster Sirius (een hel-

de 20 graden

het sterrenbeeld

de Grote Hond) tegel ijkertijd

maar net rond
is

er

ook een grotere buienkans.

op met de zon. Weerkundig

Daar de koerssnelheid van

wordt deze tijdsperiode ge-

sommige buien

kenmerkt door overwegend

zijn,

warm weer met

Dan

uit.

laag zal

kan zo'n bui soms hele-

maal uitregenen. Vooral

een relatief

grote kans op een onweers-

zo'n

waterdrager lang

hangen boven dezelfde

als

blijft

stek.

Kortstondige wateroverlast
Vroeger,toen

men nog geen

koelkasten had,

was

dit

kan dan het gevolg

ook

wijl

een plaats drie kilometer

de periode dat veel etens-

verderop het gewoon droog

waren bedorven door de

houdt.

hoge

vrij

relatieve vochtigheid.

Volgen de week kan het weer

Zo'n typerend weerbeeld

hadden we gisteren (woensdag)

dat het direct

warm

langs de kust

en en regelmatig kan een

ment 18 graden.
Meer weer info is

worden

of heet

wordt. Het zeewater vlak

breekt een fase aan

net gematigdertemperatu-

li

zonder

zich netjes herstellen,

even. Vanaf dit

tijdelijk

noment

losgelaten.

Radio: 106.9

is

op

dit

er op

www.weerprimeur.nl

Kabel: 104.5
COI.fryl

zijn, ter-

Tekst TV: Kanaal 45

Het zomerweer kan toch nog

Internet:

steeds als prima worden be-

www.zfmzandvoort.nl

RTV N-H
IIADIO + TV

NÜORrj-HOLLAND

Temperatuur

Max
RTV-NH

is

is

bovendien de officiële rampenzender van de

provincie. Frequentie:
(kabel). Zie

FM

87.9 (ether) of

FM

93.3

voor programmering: www.rtvnh.nl

Min

^B
Neerslag

Wind

CL

20

21

19-20

20

de publieke regionale omroep voor de

provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland

15

13

70%

75%

80%

75%

35%

15

70%

45%

40%

nw. 3-4

WNW.4

wzw.

3-4

NNW.

3-4

12

mo-

nummer

Zandvoortse Courant

<DOO0ty

ig
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22 juli 2010

van het tienjarig bestaan van

het Zandvoortse Juttersmu-ZEE-um, heeft onze
Dichter

bij

Zee een nieuw gedicht gemaakt.

Juttersmu-ZEE-um

Zandvoortse première voor Engelse kunstenares

Een heerlijkheid
De Zandvoortse Coenraad Art

Gallery heeft vanaf 31 juli als gastexposant de Engelse kun-

stenares Nicola Duncan. Onlangs exposeerden in Engeland zowel Duncan als Joke en José

evenement

Coenraad op de Reading Contemporary Art

Fair.

de komende expositie van Nicola Duncan

Zandvoort.

in

Dit

is

de basis geweest voor

van de
stijl

rivier

de Theems. De

van schilderen

bold' over.

Zij

weet de veran-

deringenvan de seizoenen en
de mooie

-mêV' ££?

waar

vinders

zoals

is,

Duncan zelf aangeeft "simple and bold" maar als je
haar werk bekijkt komt dit
zeer zeker niet 'simple and

momenten op een

aparte schilderachtige manier vast te leggen. Als erva-

uit

op

goed gedijt

hout en touw

averij

gelopen schuiten.

Verzameld

bij

Rotonde

van Pieterman tot haaientand
gereedschapskist, een offerande

glazen bollen, garnalennetten

parelende zeetrofeeën.

ren kunstdocente en opgeleid
in

het vak van illustraties

is

de

invloed van deze opleidingen

terugte zien

in

haarwerken.

Struinend over strand

met

dagelijks de kinderen

die het verloren

goed

zich blijvend zullen herinneren.

De expositie
tot en

is

vanaf

31 juli

met 29 augustus 2010

te bezoeken

in

de Coenraad

Art Gallery, Noorderstraat

Zandvoort. De gallery

is

Vrijwillig

1,

men samen

dag opnieuw

oude getrouwen

ge-

opend van dinsdag t/m zon

schaart

iedere

belichten de geschiedenis.

dag van 13.00 tot 18.00 uui

De kunstenares Nicola Dun-

spireerd door de natuur. Haar

can aquarelleert en werkt

schilderijen zijn

met

kende kleuren en structuren

olieverf. Ze

wordt geïn-

rijk

aan spre-

Vacature Zandvoorts

en naast kleurrijke zeezichten,

landschappen en

vens, schildert

Vergoeding

de onlangs aangetrokken nieuwe activiteiten

Je

voorts

st il le-

ook scènes

u vin

den op www.coenraad-artgallery.nl.

het Zand-

Museum op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die

nodigd vooreen

vrijwilligers-

Op het Zoekplaatje
van vorige week (foto

uitstapje, naast

de reguliere

BLD19777)

personeelsbijeenkomsten/

lende tentoonstellingen en activiteiten.

personeelsuitjes.

gastvrouw/

lopen

kwamen afgeweektwee reactie's

binnen. Beiden

kwamen

^r^ ^ê

met dezelfde naam. Het
Is

Werkzaamheden

vriendenprogramma
worden opgezet.

jou een

registrator

je

je interesse

gewekt en

wil

op een of twee functies

werkzaam

zijn

om je

kennis

Als registrator beschrijf je

programma. Belangstelling

Werktijden
Maandelijks of wekelijks
van 13.00 tot 17.00 uur op
woensdag-, donderdag-,

voor de cultuurhistorie van

vrijdag-, zaterdag- of zon-

Zandvoort en omgeving

dagmiddag.

historische objecten uit de
collectie
in

een

van het

museum

museum

registratie-

te verrijken en je ervaring

kenbaar

bij

maak

Museum.

gastvrouw/gastheer

ties

Als gastvrouw/gastheeront-

werken met een computer,

vang en
kers.

wijs

registreer je bezoe-

Ook maakje hen weghet museum, verkoop

in

jemuseumartikelenendenk
je

mee over het win keiassor-

timent. Wellicht kan erdoor

is

het vereist datje kunt

waarin

gaan

om

delijk al

gepensioneerde,

hoofd bad meester Jan
inrichting Neptunus, met
dank aan Bob Gansner.
Badinrichting Neptunus
was de badinrichting met

Bij

haar kunje ook

telefoonnummer 023-

de blauw-witte kleuren.

nam

5740280. Stuur je motivatie

Jan v/d Werff

en cv naar: s.huls@zand-

eens contact met ons op.

voort.nl of naar Zandvoorts

De geplaatste foto was
ook in zijn bezit en het

Museum, Swaluestraat
2042 KA Zandvoort.

je

i,

even-

betrof hier volgens Jan

data invoert via

een toetsenbord. Uiteraard

word je uitgebreid ingewerkt en werk je samen

met

hier te

v/d Werff inderdaad Jan

Hollenberg. Waarbij ook
dit

zoekplaatje weer

opgelost.
collega registratoren

en gastvrouwen/gastheren.

^M?

T-

op de foto vermoe-

Sa bine Mullens-

Huls, beheer Zandvoorts

gen,

Kennis

Voor bovenstaande func-

de,

Hollenberg van de bad-

dit

een pre.

Werkzaamheden

blijkt

dan

toe te voegen,

terecht voor eventuele vrais

2010

tenvergoeding. Bovendien

wordt je tweejaarlijks uitgeals registrator of

Zee

doorCarDroij

namische en inspirerende omgeving met steeds afwisse-

om

bij

16 juli

Ze>£kplaatj £

hebt recht op onkos-

gastheer het team te versterken. Geboden wordt een dy-

het leuk zouden vinden

Dichter

Ada Mol,

Museum

Door de positieve ontwikkeling van het collectiebeheer en
is

zij

Meer informatie kunt

is

Bs

**

o\ *°*> £> r

ZANDKORRELS

APK
Onderhoud en

Behang- en schildersbedrijf

merken

reparatie alle

Occasions

in -

Karim en

Vooral

F.

023-5733793

E.

CD

Zandvoort

T.

023-5733792

autobedrijfkarimo@planet.nl

uw

huun biertap
merken

Alle

bier

www.goed koopd ra n k.n

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54 264259

Mo

www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat 10, 2041

Te

Arnold Nijkamp

en verkoop

wit-en schilders-

Nagelstyliste

worden??

werkzaamheden

De opleiding

tot nagel-

www.arnoldnijkamp.nl

begint met de

styliste

gratis introductie

Beautysalon
I

Administratiekantoor!

MYRNA

Van Speijkstraat

bijA.B. Nails

www.abnails.nl

Behandeling volgens
afspraak, ook

Administratie en
belastingaangiften

Witte Veld 56, 2041

M

T 023 573 92 72

Tel.

bij u thuis of op de locatie w
uhetbesteuitkomt.
Kijk voor meer informatie op mijn

Bel

via PGB.

voor een afspraak

bij

u thuis: 06-51815360.

9. 00-12.30

5lui
IUI1S

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

Auto kopen of verkopen?

NU OOK:

s

ai^HStMS.

ai^MStMS zijn

vernieuwen kozijnen

t

&

Haltestraat 65 ZancKoort

tel-:

Diabetische en reumati-

door zorgverzekeringen.

BOVAG

02J-57 120 éO

kijk

op

www.aufoverkoper.nu

Met ZandvoortPas
Een part Icu Ne

't

zand

;oi iel

korting op een zandkorrel

Kabel-internet/adsl
bij

alle

PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg

biedt zich aan

info, bel:

Rep-it, totaal service

Wiet garantie en KvK.

65,-

Kamer te huur
Met TV, internet en
zeezicht. Met gebruik

3

Geen onroerend goed of auto's
Geen goederen met een waarde boven

4

de €500,-

Geen personeels- of zaken advertenties

van

5

div. faciliteiten.

Voor rustige alleenstaande

Indlen

uw advertentie

niet voldoet

Evt.

voor

is

een

wie op de Heer

valstrik,

vertrouwt, wordt beschermd
Bijbel,

spreuken 29:25

Gezocht:

de huishouding

hulp

in

voor

klein

pensionnetje.

Enkele dagen

perweek

ochtenduren.

Tel.

in

de

5737801

2

wordt geplaatst

onder de volgende voorwaarden:

Zakelijke zandkorrel €12,50
Met ZandvoortPas €10,-

!

06-51686412

Angst voor mensen

(draadloos) netwerk.

voor computergebruikers.
023-5719666 of 06-44696001.

1

06-53498304

meerdere dagen perweek.
Voor

Ook avonden/weekend.

Met ZandvoortPas
Particuliere zandkorrel€7,50

/

www.trade-ard.nl

Zorgzame oppas

van Kessel

06-55383624 of

en NAP.

Planckstraat 44,

5730519

altijd

installateur helpt

ZANDKORRELS INVULBON

Max
tel.

goedkoper!!

schilderwerk.

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

ons allemaal

de

023-5715921.

sche voet worden vergoed

onderhoudsbeurt, APK of

schade?Het kan

vrijblijvende offerte!

weer^eopenei.

wij

/

Autobedrijf Trade Ard.

Een dure reparatie,

Bel Patrick

10

06-52461796

Bilderdijkstraat 22, Zandvoort.

Flemingsstraat

55 (Pluspunt)

levering en plaatsing alle glassoorten.

t/m maandag 9

maandag

Tel.

Lid

VaKaró'ie

in

voet-en nagelcorrectie.

hulpmiddelen.

06-19312574 /o;3-57'59&3

E kittywillemsei

Met vriendelijke groeten van

Pedicure Beata Visser

diabetischeen reumatische

ADL-HULPMIDDELEN
Vergoeding mogelijk

.sevenforlife.nl

Inloopspreekuur:

Dinsdag

of bel 023-5245005.

avonds.

Paap medische

L.

GB Ie Zandvoort

06 45 30 45 31

's

5720108 of 06-48318230

Gespecialiseerd

kleinbedrijf

avond

Haarlem.

in

Schrijf je in via

2/101,

2041KL Zandvoort.

voor particulieren en ondernemers

I

Reserveren: tel. 5738777

behang-,

.;..
:

btw,

6

man

7

p.mnd.

of vrouw.
Tel.

€ 400

06-27241499

Per direct gezocht:
tijdelijke
3

woonruimte voor

mnd. Huurprijs max.

€ 800. Benedenwoning
met
door

tuin

lieve

hondje.

(tje).

nette

Tel.

Gezocht

dame met

06-43011557

aan de

8
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon

In

9

gesloten envelop (met gepast contant geld)

1)

De

2)

Bruna Balkenende, Grote KrochtlB

redactie van de krant, Kleine Krocht

fgevenblj:

SVPEIkdjftr.teste enen elke

2

letter

of -ypcr.: :
1

:i: ;'<:;

apart vakje plaatsen

"Sporten houdt de geest jong
en het lichaam vitaal"

www.sportinzandvoort.nl
,«,.

van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of on
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.

Ul5 e In

0...

Te

*,

CL

SprjrtriiB-d Z .indv.js rl

nmm

*mmi*m

tekst en foto: Nel

nummer

Zandvoortse Courant

29

22 juli 2010

•

Barrraba:een bijzondere
winkel in de Haltestraat

Kerkman

Marga Duin
Tijdens de expositie 'Op golven van muziek'

kerk ontmoette

de Agatha

in

Marga Duin. Ze was op zoek naar een

ik

in

tijd

voor nog meer informatie en

was

we maakten

te

een

voc" tra

afspraak. In haar studio en tevens atelier aan het

met een

geplein,

we

fantastisch uitzicht

op

De Favau-

zee, vervolgden

ons gesprek over haar liefde voor Zandvoort en haar

in

opgegroeid

in

schilderijen

Heemskerk mid-

op de

Marga

13

ze

haar gezellige

In

ng

ze

is

ik

opgegroeid

van kleur. Kleur

is

in

is

ben gelukkig

ben

me

ik

als ik in

de natuur ben.

rust vooral als

zo

ik

alleen

uit.

E ris

licht,

de

zo veel te zien en het
loop.

Daarom

het geweldige uitzicht op
is

al

een

schilderij",

de combi nat ie abstract en figu-

in La ren.

in

haar schilderijen ontstaan. De getekende lichaams-

zijn

een andere compositie samengebracht, wat

mijn leven"

men lijk te

zelfstandig gingen

schilderen. "Toen mijn drie dochters
ik

eindelijk

meer

tijd

voor

Mocht het onverhoopt een keer gebeuren

u de krant niet heeft ontvangen, kunt u bij
de volgende afhaalpunten terecht:

gehaald. Ze stoorde zich

den voor hondenvoer

Voor structurele bezorgklachten: ZVO-veTspreiders,
06-1139

in
is

'nep'

echt. Het

zil-

zegt

alles",

vader, die helaas onlangs

veel van rei-

zij

verkoopt
alle-

van kinds af aan

ze. Al

de bijgebracht.

De Haarlemse Anneke Doe-

Voor wat de stenen

de

is

overleden, heeft haardie

maal'een werking".

Zandvoort. "Het heeft mijn

in

ik

vind het knusse

moeten we vooral de

Zandvoort

blijven koesteren",

brief

is

naarde

ook

die

's

winters op het strand bleven

dens

is

H7" ofwww.zvo-verspreiders.nl

in

februari

2000

in

Zandvoort begonnen. Eerst

had

zij

haar winkel aan de

Grote Krocht, naast Albert
Heijn,

maar

snel verhuisde

al

naar de huidige locatie

zij

Haltestraat 42.

De winkel op

de Grote Krocht had

zelfs al

staan. "Zand voort heeft zoveel kunstenaars, dat zieje nu ook

snel een bijnaam: de heksen-

winkel."lk heet

bij

de expositie

dereen een kans

met

is

iief-

in

krijgt

de Agatha

om

zijn

kerk.

Geweldig toch dat

werk te ton en?

Zelfs

ie-

de gitarist

Anneke en

al

snel riepen de Zandvoorters

betreft,

heeft ze zeer bijzondere din-

gen

in

niet

bepaald alledaags

huis, die natuurlijk
zijn.

Zo heeft ze een steen, die
ze angstvallig

in

een apart

doosje bewaard, die van een

meteoriet afkomstig

is.

Van

buiten onze dampkring dus.

"Die steen, moldaviet ge-

naamden dieeen genezende
werking zou hebben,

is

het

het oude rijmpje: Anneke,

enige dat van buiten ons be-

Zandvoort toe aan een flinke kunstaccommodatie met plek

Tanneke, Toverheks,

wustzijn komt. De rest

voor iedereen."

het over mijn winkel hadden.

is

een mooie toevoeging aan het kunstgebeuren. Eigenlijk

leven

is

tijd

om

is

ons gesprek af te ronden. Op de laatste

voortdurend

Trouwens, er komt

in

altijd

ziet,

antwoordt ze lachend: "Mijn

beweging en

ik

leef

is

als

minder waar.

geen gevoel

bij

Ik

ze

heb

Is

het niet nu,

in

de Haltestraat

is

die haar eigen (kunst)weg uitstippelt.

binnen komt staat centraal

afhaalpunten

al

Centrale balie

Gemeente Zandvoort

•

Bruna Balkenende (Grote Krocht)
Greeven Makelaardij (Oranje buitenhuisje)
Pluspunt Noord (Fleming straat)

•

Shell Duinzicht

•

(pompstation

ze.

Niet alleen de collectie

overweldigend. Als je

is

de winkel een gigantische

waarop

werkelijk hon-

(met

Ook de naam, Ba rr ra ba

3

r's), is

niet alledaags.

An neke heeft daar een
aangeven dat
zijn,

dus ook

in

verkla-

met denaam

ring voor:"lk wil

wij bijzonder

de naam."

derden ringen schreeuwen

om
•

bepaalde werking", vertelt

apart.

De entree

zijn al-

lemaal wereldse stenen met

occulte zaken",

verduidelijkt ze.

met het heden.

wel wat op mijn pad.

dan wel morgen." Wijze woorden van een bijzondere vrouw

•

tel.

haarwoor-

denboek. "Alles

En de stenen die

in

dat

staat zeker niet

ver,de stenen, echt

hebben volgens haar

tafel

De Zandvoortse Courant wordt huis-aan-huis
verspreid.

vormen

Zandvoort

daarmee zelfs TV Noord-Holland
aan de strand palen met reclamebor-

vraag hoe ze haar toekomst

wonen, kreeg

zilver in allerlei

Niets

Marga tekende als kind al heel graag en dat is ze blijven doen.
Ook met haar drie kleindochters is het altijd een feest om
aan tafel geza

niet dat occulte, nor-

weer

Het wordt
is

zilveren stenen.

in

Nee
maal

want

liefdevoor sieraden haar

een bijzonder aspect geeft aan haar kunstwerken.

"Kunst

een uniek

niet zo snel krijgen.

de paplepel ingegoten. Haar

in

urd en heeft

stilte. Ik

ratief

is

is

onze woonplaats heeft

En ze heeft gelijk

hangers en dat soort zaken.

hart gestolen en

delen

Daardoor

gespeci-

legenheid: kettingen, ringen,

erg gezellig. Daarbij

Voorheen heeft ze een studie modeltekenen

in

aliseerd

is

werken van haar aanwezig.

mening. Ooit heeft zeeën boze

gedaan

vaak

novem-

Anneke Doedens

op de Kunstmesse eveneens

dentiteit van

op het strand

met mijn studio met

blij

Marga

het winkeltje van Anneke

in

en maten en voor iedere ge-

en

een

nog steeds

mijn werk. Mijn grootste

mijn fascinatie voor de natuur.de

zee dat telkens wisselt. Mijn raam op zich
legt

ligt

familie van, volgens haar). Het

gehad en dat zal het waarschijnlijk ook

Salzburg

Ondanks dat Marga

in

de Haltestraat

in

Doedens (geen

zen houdt en veel landen heeft

seizoenen met hun wisselende kleuren, het

geeft

het Estence

bezocht, kan ze zich helemaal vin-

mijn

vraag? "Mijn vader was bloembolle

vol

in

in Italië. In

Verscholen

winkeltje dat nog geen gelijke

haar

In

ber aanstaande zijn

met naakten. Vanwaardefelle

inspiratiebron

zijn

haar

in

kleuren en de vlakindeling

het uitgangspunt

York en te-

2006 onteen award voor haarwerkop

Castie, Ferrara

vlakken die veelal gecombineerd

kweker dus ben

New

in

de tentoonstelling

atelier-

acrylwerken, net zoals de grote

wereld

China ex-

niet alleen in

werken tentoongesteld.

heren dercollages

komen regelmatig terug

ik

bijeen

schilderijen

aankomst gaan wede

een maquette zien waar haar werken

met zelf gejut hout en schelpen.
De kleuren oranje, paars en blauw

zijn

Bij

Zandvoort en vele andere steden

gefascineerd door kleuren en

al

goe:.~

Londen, Barcelona, Singapore, Zurich,

in

ruimte staan langs de muren grote
schilderijen en

kut

veel energie.

ingepakt vvcic-en.3e:.t

Voor de derde keer ook

bijdediiinenen de zee. Vanaf haar jeugd

de natuur.

Maar eerst moeten de 9

meter lange expositiewand ophangen",

laat

ze.

vens

den tussen de velden en weiden en dicht

was

niet teveel hooi

ik

weken vertrekken mijn man en

spe:: a e

spannend en het kost
vertelt ze.

3

Beijing.

es-

sfer in

poseert
is

keuzes maken zodat

op schaal staan aangegeven. Maar

passie voor kunst.

Marga Duin

ik

om van 19 tot 23 augustus aanwezig te zijn

tentoonstelling
"

veel uitnodigingen

ik

doen aan binnen- en buitenlandseten-

op mijn vork neem. Over
naar China

kan dagen achtereen werken

Ik

en plaats. Doordat

moet

toonstellingen

heeft in het World Trade Center in Beijing, China. Er

tijd

om mee te

gesprek en

Marga vertelde terloops dat ze binnenkort een expositie

weinig

mijn passie: het schilderen.

en vergeet dan

ontvang

mooie plek voor haar kunstwerk. We raakten

Dr.

Gerkestraat)

de meeste aandacht.

Je

Barrraba, Haltestraat 42,

geopend van

is

kunt het zo gek niet beden-

dagelijks

ken of Anneke heeft de juiste
ring. "Ik heb zaken waar een
gemiddelde juwelier niet

tot 18.00 uur.

aan zou beginnen",

Aan een website wordt nog

is

een ge-

veugelde uitspraak van haar.

plakt

In

11.00

de vakanties

Anneke daar nog wat

uren aan vast.

Tel.

5714801.

gewerkt.

,£>

fcu-"
**Jg|
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Gemeente Zandvoort
Swaluëstraat

2,

Postbus

Gemeentelijke publicatie week 2a

-

2,

2040

AA Zandvoort

2010

tijdens openingstijden.

Belanghebbenden kunnen binnen een

termijn van twee weken na publicatie schriftelijk hun zienswij-

zen/bedenkingen kenbaar maken

Vergadering college

De

besluitenlijst

verdere

in

van de collegevergadering van week 28 en de

week 28 door

week 29 vastgesteld. De

het college

genomen

besluitenlijst

is

in

besluiten zijn

te zien

bij

ders, Postbus

2,

bij

Burgemeester en Wethou-

2040 AA Zandvoort.

de Centrale

betreft

is

dit

de publicatiedatum. U

van spoed kunt

Bouw-, sloop- en reclameaanvragen

indienen

bij

u

een verzoek

om

dergelijk verzoek dient vergezeld te

i.v.m overlast,

gericht. In geval

is

een voorlopige voorziening

lem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 2003

men

toegestaan

1

beginsel niet

in

de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haar-

-Wilhelminaweg 30,2 dennenbomen te weigeren omdat de bobeeldbepalend zijnen kap één den boven de parkeerplaats

iï

bezwaarschrift

aan het college van Burgemeesteren Wethouders. Post b. is

2040 AA Zandvoort. Het bezwaar schorst

de werking van het besluit waartegen het

Verzonden besluiten
Weigering kapvergunning:

Ingekomen vergunm'ngenaanvragen

uw

richt

met vermelding van "bezwaar" in de rechterbovenhoek van uw

2,

en op de website.

Balie

vS'zeiddatum vande vergunning. Indien het geen verg ui n

brief

in

BR Haarlem Een

gaan van een

afschrift

van

het bezwaarschrift.

zaaknr: 2010:3647.

Zandvoort:
-

Brederodestraat 70, geheel vernieuwen kozijn voorgevel, inge-

komen 09 juli

2010, 2010-169

twee

Kapvergunning verteend
zuidoostelijk deel van de

Lv.

ingekomen 09

-

Kerkplein g, plaatsen

-

Burg.van. Alphenstraat 108, aanleggen lozingspijp onder

parasols,

juli

2010.

algemene begraafplaats gelegen

tussen de Tollensstraat en de Lineausstraat, 100 stuks, dennen, populieren, esdoorns en iepen. De

cuit park.

ingekomen

12 juli

cir-

Er

2010, 20io-i72A.

Rectificatie: Abusievelijk

-

2010 gemeld Oranjestraat

is

in

2 dit

moet

zijn

bomen

gemerkt.

zijn

Oranjestraat

schoorsteen
-

,

3 rd

en

Ingekomen

^rd.

ingekomen

Zandvoortselaan

Oranjestraat 12

veranderen raveling en verwijderen
14 juli 2010, 2010-173RV.

133, gedeeltelijk

Belanghebbenden

beroep gaan

bij

die in

een eerder stadium zienswijzen heb-

dat

in

een voorlopige voorziening heeft bepaald.

onverwijlde spoed kunt u een verzoek

Zandvoortselsar

207.

gedseke

i|-:

vergroten woning, ingeko-

ning indienen

bij

om

In

geval van

voorlopige voorzie-

de president van de rechtbank te Haarlem. Een

dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te

I

sge

1

'

b

j

openingstijden.Deze publicatie betekent niet dat u

111

m

uw zienswij-

aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken

bouwplannen

Slechts indien voor deze
rt e

voorlopige voorziening wordt gr i~ie recht gehevï

om

Deze publicatie betekent ook niet dat

vrijstelling

worden verleend dan

Mocht de vergunning

zal dit

of

worden gepubliceerd en

08.30

-

16.OO

Donderdag:

08.30

-

Vrijdag:

Bakkerstraat 2d, plaatsen dakappartement, verzonden 12

-Swaluëstraat

den
-

12 juli

2,

juli

08.30

-

Keesom straat

,

ingekom

13 juli

asbesthoudend materiaal, ver-

besluiten liggen

ning

ligt bij

de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze

il

1

c

maarvoor
d.

ierenbegraafplaats aan de

open ussen 08 00 -,8.00 uur
1

meteen

colle gelid

u a an

bij

de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze inzien

Belanghebbenden kunnen gediende

een termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen. De

Dichtbij strand

doet u

ia

het cent ale

waarover u het

col leg

lid

wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar e sn va kafdel n R

Voor vragen over concrete of ge venste bouv .plannen

datum van bekendmaking

is

Op zoek naarwerk

en zee, maar vooral dicht

Werkgevers en werkzoekers make ngebruikva

www.we rke ninzandvoort.com.
Voor het vinden of aanbieden var banen

de

bij

uur.

of aanbiede 1 vanvacati re?

Gemeente Zandvoort
mensen

Sportraad Zandvoort heeft als taak de gemeente Zandvoort gevraagd en ongevraagd
te adviseren over beleidsvoornemens op gebied van sport in allerlei facetten.
Denk daarbij o.a. aan: de aanleg, het onderhoud, het beheer en de exploitatie
van sportterreinen en andere sportinrichtingen waarbij de gemeente betrokken is.

CL

ur

L Ur

,s

de

werkeenheid Vergun ningverlenin g op werkdagen telefoni ch

2010, 2010-165S.

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen

tijdens openingstijden.

De hierboven genoemde aangevraagde monumentenvei

L

I2.3O

Openingstijden begraafplaats

bereikbaartussen 08.30 en 16.00

verwijderen schoorsteen

20.00

beperkt aantal zaken terecht: pas ooortenenr bewijzen e

Vragen over een bouwplan?

45, verwijderen

zonden

Bezwaarschriften

^rd,

de

verwijderen asbesthoudend materiaal, verzon-

pasdan kunnen belanghebbenden bezwaar indienen.

tenvergunning aangevraagd

ur

verwezen wordt.

2010, 2010-154S.

M

Oranjestraat 3d en

brief naar

L

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt

Een afspraak maken

2010, 2009-143 Rviefase.

afzonderlijk gepubliceerd.

óf stuur ee

klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

telefoonnummer. Daarbij geeft

125LV.

gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van

u een bezwaarschrift kunt indienen.

maanc *%

Óf VUl Op de

3,

Collegelid spreken?

Zandvoort:

-

wordt

574 02

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen

tegen ons voornemen daartoe een zienswijze kenbaar worden
vrijstelling

in

3)

Maandagt/m woensdag:

Tollensstraat zijn dagelijks

van het be-

vrijstelling

ngsplan of bouwverordening kan worden verleend, kan

website het digitale formulier

De algemene begraafplaats en

'
1

decentrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens

ze over deze

00,

(023) 574

a

vrijdag 8.30 -16.00 uur

Meldlijn (0

gaan van een kopie

van het beroepschrift. Voor het indienen van een verzoek

De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen

Let op.

in

met de Centrale

de rechtbank te Haarlem, afdeling Bestuurs-

Postbus 1621 2003 BR Haarlem Het indienen van een

beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een schorsende

werking wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank

14 juli 2010. 2010-174LV

Bentveld:
-

t/m donderdag 8.30-17.00 uure

Bel

recht,

veranderen garagedeur;

Alle afdelingen zijn bereikbaar vi

Melding af klacht?

5-32*

juli

ben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande besluiten
-

telefoonnummer

wordt ruimte gemaakt voor de nieuwe brandweerkazerne,

laknn:

de publicatie van 08

Centraal

in

Zandvoort.

nummer

Zandvoortse Courant
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AUTOSPORT
Radical Speed

36 e kortebaandraverij voor Robin Bakker

komt naar Zandvoort
De

36'-"

kortebaandraverij

den voor Robin Bakker met

tende merrie rekende
die

in

Zandvoort

in

zijn

is

een prooi gewor-

paard Wala

Alki.

De ontke-

de finale af met Galimpulso As,

twee galoppades maakte en dus reglementair

schakeld was. Bakker

uitge-

neemt daarmee de plaats in van John

Dekker die met Walkover vorig jaar de sterkste was.

dewinnaarvanvorigjaarop

topdag met een opbrengst

de sulky,werd vierde.

van

Het weer was aanvankelijk

Voor wie een gokje wilde

te

wagen duurde

komend weekend

goed te noe-

men. Het was bewolkt en fris
met een stevige wind. Later
moesten zelfs de paraplu's
tevoorschijn komen in verband met wat lichte regen.
Het was dan ook langs het
parcours

jewelste,

in

eerste instantie

een drukte van

maar

later

moch-

prijzengeld voor de derde

de beslissende

in

plaats.

rit

het

ZalvadorSpend ie, met

drie kwartier later

rit

gepland van

dan

start. Later in

wat opwarming

mate

sprake van. Tussen

om een

nieuwe

om

veel tijd nodig

paarden aan de start te

de

krij-

gen, dat menigeen

zijn

herkenbaar aan het samengevouwen programmablad

dacht niet meer

de koers

de ene en een pen

weg

in

de

naar Zandvoort ge-

vonden en gaven, gevraagd
of ongevraagd, tips en

com-

mentaar op de gebeurtenissen.

De

Totalisator had een

bij

aan-

had maar met vrienden en

werd

geen

er

het aantal spelers verbonden en daarom

maximum aan

was de

spelsoort

kwamen ergo opdraven om
strijd met de moeilijke
maar schitterende baan

de

aan te gaan.
'carrousel'.

Het Zandvoorts Open

leen voor inwoners van Zandvoort

nemer Golf & Country

is

een golfwedstrijd

al-

op de baan van de Ken-

Club.

In

een aantal

teams, van zes spelers, werd
al

snel duidelijk dat niet

ie-

Het Radical Speed Weekend
is

gratis toegankelijk,

dat het de eerste keer

weekend

het

kennissen een goed glas

De organiserende

Solutions Radical Masters.

coureurs van Europa

daan kan worden. Het zou
het

evenement

alleen

die door de greenkeepers
in

perfecte staat

was ge-

ste race

van dat weekend.

In

Naast het raceprogramma
functioneert het Zandvoortse

races van bijna een uur ge-

dertig equipes

ting maken.

asfalt als testlocatie voor

modellen

laire

spelers

den van de Kennemer die
de gemeente, in overleg

als

op

mag

Kennemer,

besteden

ma

als

the-

natuur en duurzaam-

Een aantal kan plaatsnemen

kennen twee vrije trainingen

naast een ervaren coureur

vooraf en een kwalificatie.

een Radical

er en

dat

mooi

geweldige dag.

Paap,

De vier prijzen werden door
locoburgemeester Wilfred

Team
J. de Haan, R. Hogenkamp,
M.J. Riemers ma ,D. Toorn ent,

R.
A.J.

Storm, W.

v.d.

1.

2.

M. van Galen en C.J. van
Koningsbruggen. 3. Team
M. Wijsman, M.v.d. Storm,
C.M. Koper-Sanders, H.A.
v.d.

Linden

in

mee

om op

te

snelheid een bochten als de

Tarzanbocht en het Scheivlak

uit

coureurs van verschillende

het

is

hoge

ophogesnelheidtetrotseren.

Europese nationaliteiten.
Het tijdschema voor het RaHet evenement

is

toegangs-

vriendelijk voor het publiek.
Alle bezoekers

hebben de ge-

dical

Speed Weekend

is

te

vinden op:

www. ei reu it-za ndvoort.n

I.

ADVERTEERDERS

D.

Team

Bruining en

Logmans,

Zandvoo't

in

:eef:

uitvaart-

begeleiding Zandvoort

Auto

i"

de

'*ran< vor,

deze weer.

Strijder

Groenestein
Fin.

&

van Rijnland
Janssen & Kooy

Strandpaviljoen

zijn:

diensten

Hoogheemraadschap

Beach ClubTien
Beter Mobiel
Bloemsierkunst
Jef& HenkBluijs

Boom

alles

5chouten

Autobedrijf KariMo

Riche aan Zee

11

Seven For

Life

Stichting

Z.E.P.

Café Oomstee

Uitvaartcentrum Haarlem

Censeen van Lingen

Van Aa eken

overhandigde Tates ter gele-

J.

A. Hoiting, B. Schreuder, H.

Circus Zandvoort

een cheque van niet minder

Frederiks.P.H.Jongenelen en

Club Nautique

dan € 5.000 namens de

H.AIblas.

Dansschool Rob Dolderman

P.

op de hooate houden van

Dierenarts Dekker

Dorsman Assurantiën
Gemeenschapshuis

K.Willemse

Algemene

1.1

De jdverzeeide/ï

Administratiekantoor

genheid van het 2e lustrum

Felix. 4.

zelf

maken hoe

gentle-

en professionele

rijders

Donkzij onze adverteerders kunnen wij

Team

Lubbersen,

Heuser.

B.

om

Het startveld van de Radical

Masters bestaat

wat

E. v.d.

om een taxi-rit te winnen.

ben

op het programma. De races

dankte Bosch

Einduitslag:
B.

ra-

cefans de mogelijkheid heb-

zondag staat een wedstrijd

met het bestuur van de
aan een project met

Radical Sportscars aan

de tand voelen, terwijl de

Op zowel zaterdag

samenspraak

le-

vlak voorafgaand aan de eer-

de

maar

ten goede komen.

in

had. Hij

van de Radical Masters,

ling

kopers kunnen de spectacu-

project uft zal rollen.

meente Zandvoort

nemen.

de startopstel-

Weekend. De geïnteresseerde

Verburg,

een verrassing voor de ge-

te

een wandeling

bij

diverse Radical

niet genoeg aan hun spel,
maar over het algemeen
waren de Zandvoorters ui-

voorzitter

het renners-

om

tijdens het Radical Speed

de

terst te spreken over deze

waarna de

uit

in

kijkje

op zaterdag de mo-

maken

weekend worden twee

Radical serie tegen elkaar.

het

zelfs

is

zijn. In

was ervan overtuigd

reikt

In

deze klasse strijden de beste

kwartier een
Er

hun opwach-

heid. Tates

kwamen

de Shell Racing

om

legenheid

ge ijkheid
te

pitsstop verplicht zal

in

aan ge-

en

Tates aan de spelers uitge-

wachtte op de dingen die komen zouden. Van
de 97 ingeschreven spelers

In

reden waarbij minimaal één

hier iets

dereen gelukkig was met de

van de KG&CC, Hans Bosch,

bracht,

omis.

allerlei

deze serie zullen ongeveer

Bos en

Een zonovergoten baan,

zijn

zegde toe te kijken of

spelsoort. Vooral de betere
individuele spelers

Britse

publiek laten zien.

men
spelers getrokken. Dit keer

Het

twee dagen lang aan het Nederlandse

zal zich

stichting Kortebaandraverij

deelde.

toekomst

Tweede lustrum Zandvoorts Open met 90
Het tweede lustrum van het Zandvoorts Open heeft 90

maar

niet,

circuit.

de

koerswas daar nog een aande omlopen was natuurlijk
gelegenheid

sportklasse uit

deze auto voor de autosportliefheb-

op het Zandvoortse

ging de eer-

zorgde. Veel 'kenners', altijd

in

te

ste

tal keren

racemerk

zal

zijn

rijkste zijn

de

zijn

met een nieuwe

de Nederlandse autosport. Het lukt

de ritten onderling was der-

andere hand en voorzien

paard heen gedrapeerd.Zaza

finishlijn

in

parcours niet

het

van zitstokken, hadden ook

de winnaarsdeken over

op de

komen

ber toch te zien

Radicals te zien. Het belang-

klagen toen een dun zon-

voorzitter Johan Beerepoot

nieuwe apparatuur

kans te kopen maar tussen

netje voor

Heikant van Ruud Pools pak-

het allemaal

een beetje te lang. Door onwillige

ten de horecaexploitanten

langs

Bakker kreeg van

21.278,50.

Dit jaar probeerde Radical

niet bepaald

niet echt

Robin

€

Glaszettersbedrijf

Van Houten
Beheer BV.

.0

CENSE

113

nIGEN

Burg. van Alphenstraat 61/36
Goed verzorgd en mooi gelegen 3-kamer hoekappartement
op de 8"- etage van appartementencomplex Santhorst
voorzien van

lift

en eigen parkeerterrein.

Hogeweg 26
In

Wilhelminaweg

de 'voortuin' van de watertoren staat

royale 2 onder

1

kap herenhuis

Deze woning verkeerd

dit

1900.

uit ca.

oude staat en

in

1

het groene hart van Zandvoort gelegen zeer charmante

In

en

stijlvol

met

zal

oprit,

gerenoveerde vrijstaande

villa

{bouwjaar 1935}

garage en diverse sfeervolle vertrekken.

gerenoveerd moeten worden.
V'eor-alia

-1

-

a
<

-1

Woonkamer,

anpaiteinert veibo.jvvd naai ü-kamHr:

e

Prachtig uitzicht over zee, duinen en circuit

•

Woning met

Moderne keuken voorzien van inbouwapparatuur

•

2 slaapkamers, 2 balkons

•

Mogelijkheid voor

•

Gebruiksoppervlakte ca.175m !

•

Perceeloppervlakte

•

Inhoud

Berging

in

de onderbouw

Woo noppen/lakte

Vraagprijs:

€

ca.

82

m1

•

vele mogelijkheden!

T verdieping

opbouw

(incl. ca.

t.v.

35m 2

54m'

Nagenoeg

volledig

Perceeloppervlakte

472m ;

m

de wens gehad

aan zee

zelf te

boulevard biedt u die kans!

voormalige koetshuis daterend

•

•

de vraagprijs inbegrepen.

Starterslening via de

Appartement wordt

gemeente mogelijk
in

originele staat

aangeboden

slaapkamers (voorheen 3)

Boodschappenlift, berging

in

de onderbouw

gerenoveerd

Woonoppervlakte

Vraagprijs:

€

798

in

1

998

m3

Kostverlorenstraat 116

Altijd al

is

ca.

259.000,-

Thorbeckestraat 70

Complex

etage,

1

inhoud

,

garage

2

op 2

verbouwd/gerenoveerd

Gebruiksoppervlakte ca. 215

Op de T verdieping gelegen voormalig 4 kamer appartement
met ruim balkon op het zuidwesten en zeezicht. De inpandige

Nu

)

dt

geschikt voor extra slaapkamers of kantoorruimte

schuren)

202m'

SSQm 1

Tjerk Hiddesstraat 8/3

is bij

waskamer

-kamer, woonkeuken,

ruime slaap<areis, design badkamer

Multifunctionele ruimte (ca.

Royale maatvoering, hoge plafonds

ca.

3

ca.

80

m

198.000,-

{incl.

garage)

de indeling van

uw appartement

Fantastisch uitzicht over de Noordzee, dorp en duinen

Verscholen

van

ca.

in

het groen en te bereiken via de oprit

60 meter, staat

•

Balkon op het westen

•

3 slaapkamers,

Op nog geen

•

Luxe badkamer met

•

Geheel voorzien van kunststof kozijnen en dubbele beglazing

•

Tuin

•

Berging

•

Fraaie originele details

in

10 meter van het strand gelegen

de onderbouw

Woonoppervlakte

Vraagprijs:

€

ca.

70

m

;

239.000,-

•

dit

prachtige vrijstaande
uit

de 20-er jaren.

L-vormige woonkamer, luxe open keuken

•

•

1

om

bepalen? Dit casco hoekappartement aan de

o.a. ligbad

met sproeisysteem en

Woonoppervlakte

Vraagprijs:

v.v.

inbouwapparatuu

werk/waskamer

ca.

1

20

en douchegedeelte

vrijstaand houten chalet

m

;
,

€425.000,-

perceeloppervlakte 235

rn

J

(SS

6 e jaargang

*
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Courant

voor Zandvoort en Bentveld
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1

Actueel
i £*•

:-

T

1

13.15

^1

'

h

K

alarmdiensten

in

staat van

paraatheid

goed ging. Ter plaatse bleek dat een aantal zwemmers

iets niet

te verdrinken. Ze

werden door omstanders

in

een

uit het

water gehaald, waarna de hulpdiensten het overnamen.

hulp te ver-

De brandweer neemt

dit soort

grootschalige

ter plaatse over.

Ook wer-

den de burgemeester en de
persvoorlichter van de politie

op Zandvoort

Wel of geen
Rode Kruisvlag?
om

brandweer
lenen.

met

Britse raceklasse

voelt zich thuis

fis

]fl Zandvoort

calamiteiten de coördinatie

mui terecht was gekomen en dreigde

ü>PORT

*

Festival heet

jM voortaan Jazzfestival

-

het Zandvoortse strand
alle

gebracht en richting boulevard Barnaart gedirigeerd. Er was een melding dat ter hoogte

van Club Mirage

4

,

I^>

1 1 Poppentheater

uur werden

Q|[jau

IJazz

M.«.i ^c

i Zandvoort

j heeft eigen

"^11,,-

Ramp op
Vrijdagmiddag rond

M" *™„
*

9j Antieke ramen
±1 Agatha kerk
i vernield

omdat al snel
was dat het om

ingeseind

duidelijk

Dinsdag

13 juli

oordeelde de onafhankelijke geschillen-

commissie van het Nederlandse Rode Kruis dat de opzegging van het lidmaatschap van de afdelingen Haarlem,

Zandvoort en Haarlemmermeer en het
Zand, per

2 juli

2010 rechtmatig

is.

district

Duin Meer

Het Nederlandse Rode

Kruis (NRK) geeft echter nog geen uitvoering aan de opzeg-

ging totdat de rechter

in

de nog lopende bodemprocedure

een groot ongeluk ging. De

twee

slachtoffers die er het

uitspraak heeft gedaan.

waren wer-

slechts aan toe

den zo snel mogelijk naar
de ambulances vervoerd

in

voertuigen van de ZRB.

Aan deactiewerd deelgeno-

men door

6

ambulances, de

traumahelikopter, de politiehelikopter, een zestal brand-

weervoertuigen waaronder

Van de

drie

geredde zwem-

mers was een Duits meisje
van

17 jaar er zeer slecht

waar het meisje

later over-

diverse voertuigen van de

Zandvoortse, Bloemendaalse

en Umuidense reddingsbrigades.

het Duitse meisje.

schuwde

man, die de zwemmers

zijn

gade was volgens Ernst
Brokmeier, woordvoerder van de Zandvoortse

onder politie-escorte naar

Reddingsbrigade (ZRB), na

uit

het water gehaald had, bleek

aan toe. Beide

een ziekenhuis vervoerd,

al-

eerste

als

circa 6

een commandocontaineren

snel

kwamen de reddings-

brigades van Bloemendaal
en Umuiden.de politie en de

daarna

De

worden. Ook een 45-jarige

er slecht

en startte de reanimatie van

gewaar-

reddingsbri-

leed.

aan

toe en moest gereanimeerd

minuten

OPTIEK

Een negental horecagelegenheden

is

omdat het rookverbod, dat voor

alle

geldt,

vorige

week beboet

etablissementen

was overtreden. Hoe hoog de boetes

overtredingen kan het oplopen tot maximaal
aanmeten en een maan

GRATIS uitproberen

riteit

(VWA), de instantie die

op het

Graagtot
!altestrast
Tel.:

5,

ziens!

2042

023 -57

LJ

Zandvc

121

landelijk

verbod moet

zijn is niet

€

74

www.seaoptiek.com

voor één landelijke

om

vrijwilligersvereniging,
in

de toekomst nog slag-

vaardiger hulp te kunnen

de

Op

januari 2010

drie regionale afdelingen

bieden.

(Haarlem, Haarlemmermeer,

werd deze vereniging een

Zandvoort) er eind 2009

feit.

positief uit. Echter

de rechter
in

in

het kortgeding

Den Haag kon toen geen

werd gedeponeerd

bij

de

De

lingen,

drie regionale afde-

waaronder Zandvoort,

lieten
delijk

i

als

enige herhaal-

weten

niet

mee

handhaven,
kondigd

bij

kwam onaangede Zandvoortse

ondernemers binnen voor
een controle.

Bij

monde van

is

VWA

niet

in

NRK

besloot het lidmaat-

deze integratie. Het

op te zeggen, omdat de

door hen

geïnitieerd. Gezien

relatief grote aantal

ringen
lijk

is

dat de

de gemeentelijke woord-

in

voerster Claudia Plantinga

houden.

In

vervolg op pagina

2009 kozen 356 van de^öo

Weten of er monumentenvergunning

het

bekeu-

het waarschijn-

VWA

regelmatig

Zandvoort controles

zijn kruisje'

te

gaan

schap van deze afdelingen

rechtbank.

2.400.

heeft het gemeentebestuur
aangegeven dat de actie

van de

bij

SEAOPTIEKÜI

en

Kruis

Fusie

De Voedsel en Waren Auto-

inclusief vloeistof?

Dat kan natuurlijk

heeft

Rode

beslissing geven en de zaak

GRATIS zachte contactlenzen

'Ach, elk huisje

eerste instantie zag het

lijke

bekend gemaakt, maar afhankelijk van eventuele eerdere

laten

NRK

het
In

gematigd

Mag Rode Kruis
wel rood blijven?

afdelingen en districten van

door Nel Kerkm.

conflict tussen het lande-

Horecagelegenheden
beboet

ter plaatse

ËBBB

Vrij

zal

aangevraagd?

Kijk

Gemeente Zan

S

op pagina 14
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uitvaartondernemer

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort

HD

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

landvoor*

Omdat
is

overgebracht naar Uirvaartcanlrum

Tffie'isE.lraat 67.

alwaa* qeen bezoek.

wordt gehouden op zaterdag 3-1 juli
Je k«rk, van de PuflesUinlse neirwemiltf

uitvaart dien si

oni 1 1 ,d.5 uur in
Zandwüüri, Poalstiaal

1

,

- Begeleiding voor nabestaanden ~
- Persoonlijke aandacht voor

U

en

Uw

dierbnre -

Dag en nacht bereikbaar
Aanghrfang

zal

plaatshebben

m

Kruidbergerweg

Na de

de

oernailiepleeiiligrieid

om

13,30 uur

he; e/eiT-aiofiuïT We-ste*veU, Ouirt en
2-6.

1965

HG

cremalispIftcJiigheid

is

Driehuia.
er in

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

de ontvangkamer van

het cie^nalcntrn gelegenhe-nJ hm condoleren.

Evert H. Scïnveitzer

Vooreen

PR

www.uzn-nederland.nl

u voor kwaliteit kiest!

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~
- Verzorging van overledene -

2042 H A Zan<tvrjc"1

1

2041

Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.

Tollensstraat 67,

De

Zandvoort.

-www aap-parochies, nl

10.30 uur Pastor D. Duijves

Cc«MpoftCteniiri*3fMKe !*.<!* arapsd 2

in

Agatha

Mevrouw M. Wassenaar
RK Parochie Antonius & Paulus

Wouter

Zandvoorl

jaar.

.....
'

-

Haarlem -www.kerkzandvoort.nl

10.50 uur

Irtger

Qms mneSwen oma

jaar.

77jaar.

j

io.oo uur Mevr.

RK Parochie

2042

98

Protestantse gem. Zandvoort

Deaüra
Zahra

,:n

Frederiken: van Beem.Constance.

:

oud 90 jaar.
Bourgonje.Anna Maria, oud
Bakker, Jan,

Za/ufrofcfl

KERKDIENSTEN

Dirk en Esly

::

verdere J-iiliilic

^

i|i.-.

MHrianne

P-

Ma nf red

Fortgen s geb. Smal, Theodora, oud 96

['wiiil

:'.,

Joukcs

den h off,

Sierhuis, Ida Francisca,oud

CJI

weduwe van

Lu

Overleden

Na «en enargiak lew», vol aandacht, zorg en begip voor
ons •* *ndsf*i, g*v6n wj h**ij kennis Wjtr- he-1 géh««i
onuerwseW cverii.den van ame lieve moettsf en om* Aga

Aagtje Paap

Huta Galung.Talitha Ewi.

Ondertrouwd:

De Heerrsmijrt Herder

stijivolU' en

verborgde uitvaart

Uitvaartcentrum Haarlem

KW

Parklaan 36, 2011
Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.

nhaarlem.nl

Zandvoortse Courant

VERVOLG

landelijke vereniging alleen natuurlijke personen

toestaat

lid

te zijn en

in

geen

geruime

tijd

drin-

gend toe aan noodzakelijke
aanpassingen. Daaronder

opknappen en

vallen het

Het Salsafestival dat afgelopen zaterdag op de agenda

ene podium waren onvervalste Caribische en Zuid-Ameri-

ziek

de toegang naar de

dorp op te tekenen.

werkende

landelijk

vrijwil ligersvereniging.

Daarom mogen de

NUMMER

gen bracht. Maar ook de

30

maar niet echt

salsa.

Deze geluiden waren alom

in

het

band op het podium

de

in

Volgens

die

door

meerdere keren door

al

Zandvoort. Zo zie
Koper en

te breken en

Neuf en nu met

café

magazijn. Afgelopen weken

theek ChinChin sa men, naar

zijn

de slopers

al

aan de slag

het

niet

tiviteiten

onder de vlag van

Zandvoort

het NRK.

gebouw de komende
maanden niet beschikbaar

is

disco-

voor evenementen. De

verbouwing zal tot ongeveer

van Zandvoort die getuige

De

Net zoals

waren van het feest wa-

oktober aanstaande gaan

Verbouwing

duren. Tot die

tijd zal

ervoor

ren allen zeer positief.

Men

Ondanks deze vervelende

de diverse evenementen en

genoot van de muziek, of

kwestie wordt het Rode Kruis

gebruikersgroepen, indien

dat nu salsa

gebouw aan de

nodig, een oplossing

Nicolaas

Beetslaan verbouwd. Het

gezocht. Het zou natuurlijk

voormalige schoolgebouw,

geweldig

dat door diverse gebruikers-

de heropeningtoch de Rode

groepen wordt bebruikt,

Kruisvlag

zijn

in

wanneer

bij

top gaat.

De vijfmanformatie Trio
Los Dos speelde op het
Dorpsplein voor Yanks

5aloon onvervalste Latijns-

Amerikaanse muziek die
menigeen aan het bewe-

TIEN

In

de nacht van woensdag op donderdag

21 juli zijn

meer-

dere glas-in-loodramen van de Agathakerk met brute
's

Ochtends vroeg ontdekten voorbijgan-

gers de vernielingen aan de kerk.
in

glas-in-loodramen van

de stoep (afgedekt met dik

verlicht,

Ook het grondspotlicht

glas),

dat de kerk

donker

bij

als

hij

mand. Je

in zijn

genieten

Het

natuurlijk

is

wan-

fijn

op vakantie gaat.

kend.

moest het ontgelden.

zijn

geweest

is

onbe-

Wat wel bekend

is, is

dat erveel kracht gebruikt

van het Rijksmuseum en
het

Centraal

Station

in

vernieuwd en de glasscher-

ginele kleur zo dicht mogelijk

zijn

nog

zelfs

uit

1928 en

passanten

een bijzondere sfeer
fraaie,

de

vernieuwde
kerk.

Aan de

glas

1928

maar ook deze

nield en

plexi-

zijn ver-

boden daarna geen

Daar

iets

want

het

leenvisje had een vlekje

op

niet

rug en de nieuwe niet.

z'n
Ik

Mooi

viel

mooi door de mand

toen de eigenaar vroeg wat
er rn et Bluppie

gebeurd was.

Blijkbaarzag hetvisjeertoch

anders

iets

uit.

gehoord of

in

Ook het

We

meer te vinden.

hem

in

gezien hebben van de ver-

dood

nielingen en/of de dader(s),

waren dat de enige twee

die

pech hadden. Verder

het

dan kunnen

zij

zich

melden

bij politie Ken nemer land, tel.
0900-8844. Of eventueel
anoniem via Meld Misdaad
Anoniem, tel. 0800-7000.

als

een

pier.

Gelukkig

liep

met onze leendieren
goed

Vanzelfsprekend

stijl
hij

we zeer

zijn

de vakantie

blij

in

natuur-

op Boris
als

steen, de horizontale accen-

ten en de glas-in-loodramen

langs de zijgangen

(in

de

Zandvoortse kleuren geel en
blauw). Het ontwerp

Daar

van

manlief

is

mee. Hoewel
zijn, zijn

we hem

we

straks

we gek

heel

in

het 'Hoge Noorden'

kunnen afleveren.
Met of zonder modderpoten!

is

Soms

nieten neemt de

kuierlatten.

kerk
niet

altijd

af.

de baksteenversiering,

de sculpturen

vonden

de winter terug: zo

heelhuids doorstaat.

de

leen -

detuin, nergens

Zandvoort
in

Je

koopt een nieuwe. Probleem
opgelost.

luistert

zijn

Hoewel?

iets moeilijker.

alert dat Boris
in

gebouwd

het.

is

gaat naarde dierenwinkel en

van de Amsterdamse School.

Kenmerken van deze

ooit

feite niets aan, je

is in

geeft voer en dat

schildpadje was, na een ont-

Mochten omwonenden of

ramen beschermd met

ik

op een goudvisje zou passen.

snapping

Wereld Oorlog overleefd. Ze

interieur van

is in

te benaderen.

geven met invallend zonlicht

De Agathakerk

de ori-

de Tweede

straatzijdezijn de kwetsbare

door Nel Kerkman

in

Katholieke kerk aan de Grote

aan het

GENOTEERDI

om

Haarlem gebracht

hebben

CARTOON

naar een glasatelier

De glas-in-loodramen van de
Krocht

Hom

zijn

de plexiglas voorzetramen

zijn

Dino.

is

tot deze onzinnige daad

komen. Ondertussen

ven van de antieke ramen

Amsterdam.

bedanken

en iedereen die ons heeft gesteund tijdens en

nooit dat

ik

geest geeft, dan wordt het

daders

om

/-

oudvuil

ziet hein

zijn logeerpartij.

ontgelden. Of het meerdere

te

Fam. Van den

hij

Totdat het visje plotseling de

Pierre Cuijpers, kleinzoon

Bil

ling ligt

van

als je zelf

bescherming meer aan de

van de beroemde architect

IS

Soms komt

met modderpoten terug want kuilen
gevuld met regenwater zijn
z'n favoriet. Na de wandeaf.

het dorp.

unieke ramen. Ook de smal-

023-5713200

met

de

in

hoog en rollebollenderweer

de kerktoren moesten het

www. beachclubtien. nl

willen wij alle hulpdiensten

ons. Hij

bij

andere honden. Duin om-

neer je iemand kunt vinden

le

kracht vernield,

Ook voor feesten en partijen bent
u bij ons aan het juiste adres.

ri^r

de Friese Stabij

Zuid-duinen en ravotten met

Zo vergeet

GEOPEND VOOR ONTBIJT, LUNCH EN DINER

na het ongeluk

in

Glas-in-loodramen Agathakerk vernield

Keuken dagelijks
geopend tot 22.00 uur

Graag

wij! Tijdens de va-

weken

lekker loslopen

niet.

danks de vooruitzichten,
niet slecht en werd het
gaande de avond wat drukker

mag

die voor je dieren wilt zorgen

BEACH CLUB
IEDERE DAG

was of

Gelukkig was het weer, on-

worden

lopen.

kantievan onzeoudstedoch-

gehaald.

sfeer was

meer dan goed
te noemen. De kinderen,
hun ouders en de gasten

is

in

Klaas

ik

Keur elke dag

Elly

met hun leenhond

Boris vijf

gegaan en het betekent dat

detoekomst
meer mee doen aan ac-

leenhonden

veel

zijn er

Een uitstekende band

bijval.

de bestuurskamer en het

aan NRK

mij...

Haltestraat van Kees Koek,

die begint

ter logeert

drie re-

gionale afdelingen, als het
ligt, in

29 JULI 2010

•

Different Cook, kreeg veel

kaanse klanken te horen, op het andere hele goede mu-

uitbreiden van het sanitair

en toiletgroepen, de keuken,
kelder,

Op het

stond, heeft helaas niet helemaal de lading gedekt.

het ge-

is

Nederland voorbehouden

aan één

al

NRKembleem

afdelingen. Verder

bruikvan het

was

•

Hollandse temperaturen tijdens festival

pagina i- Rode Kruiwlag

nieuwe statuten van de
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HUGOOS

Saturdoy 31" Juty

21.00- 02.00

hrs

restaurant

a Swingsteesjun

^
Area

1

«.

-

HAROCAffiO

café

Geen zin om Ie kokkerellen.' Gewoon Hmocamo even bellen!
Wij bezorgen voor ieder wat wils, zoals broodjes, saté,
spareribs, diverse visgerechten of een uitgebreid diner.
U kunt het zo gek niet bedenken!

Naast onze a la carte kaart
driegangen menu voor € 29,50

Beachparty

Let op: Wij bezorgen gratis!

van gerookte zalm,
gerookte heilbot en Hollandse garnalen
Trio

Arm Z KHWratt

Bisco Dance Claxxlcx

&ance

Ook de senioremnenu's a €

of

Pastrami van runderbil met een rode
pesto mayonaise

Kerkstraat

2042 JE Zandvoort

14,

Geopend van

9.00 tot 22.0

7,— en de

daghap

a

€ 10,—

Bel: 5712102
kijk VOOr meer info:
www.harocarno.nl

:!::!::!:

£^J>'
''Hl

f.'

Strandpaviljoen

BOOfTI

Biefstuk Hereford met een
roomsaus van champignons en cognac

1

Set
Schouten

Groenestein
n

of

teZandvoort

Blackened zalm met een Provencaalse roomsaus
Tel.023-5717580

mies voor

$**
Goulashsoep
Vissoep

-

-

3 soorten vlees
Zeebaarsfilet

-

-

Dame Blanche

Palacinka of

De gehele week

tot ziens, fam.

de wetei-scva cat u niemand

Palacinka

Dinsdag gesloten

Graag

in

orgd achterlaat?

Neem dan

€10,50
Als brunch, lunch of diner.

overlijd! ngsrisico ver zekeringen sterk gedaald!

Wilt u zorgeloos genieten

Op onze ouderwetse manier

contact met ons op voor een vnici .vonoe afspraak.

Zeestraat 36, 2042 LC Zandvoort
door.

Zandvoort

023-5736680
www.restauranthugoos.nl

Boom

nl

P
|

R

9
K e t E a pperXaÉt
!!

13 ™Yë\ "023^571

8731

www.gsfinancielediensten.nl

Van der Valk c
owart

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

ma t/m do 9.00
vrij

ILrrliililLH
BZandvoortse
1

Courant

tot 12.30

tl,

en 13.30 tot 17.00

u.

9.00 tot 12.30 u. en 13.30 tot 16.00 u.

HïTl Iy?Tii33ïH

Bel

vrijdagmiddag

06-1139 1478

of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Zandvoortse Courant

Zandvoort heeft een poppentheater
Donderdagavond was het dan

zover. Kunstenaar Hilly

opende het poppentheater Rekreade

Jansen

in

het

Wendy Jacobs

Zandvoorts Museum. De grote wens van

en

is

hiermee een

feit

geworden. Zandvoort

Het theater biedt plaats aan

30 kinderen en het thema

heeft voor de kinderen een nieuwe attractie

op

sfeervolle ruimte staan

maakte Zandvoortse gebou-

lichting, microfoons, geluid-

boxen, poppenkast en pop-

pen

zijn

aangeschaft met het

is

geld.

De ruimte

weerveilig

de initiatiefneemsters een
pluim voor hun doorzettings-

Maaike haal2010

bij

het Tv-

het volgende: "Het

smet

weer

theater.

Na het doorknippen

van het

lint

poppen

als decoratie in het

mochten de

kin-

om

begeleiding

nemen

in

het

er

is

de mo-

een

kijkje te

museum waar

wisseltentoonstellingen en

harte-

deren naar binnen. Echter de

de Zandvoortse cultuur ten-

te vervullen. Alleen

opkomst was zo groot dat er
niet één maar twee voorstellingen werden gegeven. De
wachtende kinderen gingen
nog een keervol ksdansen en

toongesteld staan.

een geschikte ruimte

om

het

poppentheater te plaatsen

was er nog

niet.

Museum
zijn

Het poppentheater Rekreade

dé

de uitbater van het Wapen

vanaf september iedere
woensdagmiddag van de maand van

van Zandvoort trakteerde

13.30 uur tot 14.15 uur ge-

iedereen spontaan op een

opend. De kosten

waren de contacten met de

zijn

voor

hapje en drankje. Ook de

kinderen 50 cent en begelei-

overheerlijke 'knoisies', te

ding betaalt

positief. In sep-

koop

of-

bij

het

den gretig

start.

museum, von-

€ i. Reserveren

is

mogelijk via poppen kastrek-

reade@hotmail.com.

aftrek.

Rekreade

Rekreade, werden de kinde-

op een eerIn

ningswoord gaf H

haar opeil

ly

voldoende wordt

uitgevoerd. Hierbij een

nemen; putten zuigen, straat vegen
er

heemschut.nl onder ver-

ons dorp en

men werden

alle zieke

etc.

Van tevoren waren

borden geplaatst met verzoek de auto's

De

stip.

Pand van Nederland'.

ei-

genaren van deze bomen

Kunst- en boekenmarkt

ontvingen een gemeente-

Voor de derde keer

deze

organiseerde Koos

schrijven dat

zij

gemerkte bomen moesten
verwijderen, deden
niet
dit

zij

Beemsterboer de

klein-

schalige kunst- en boeken-

dat

dan zou de gemeente

doen op kosten van de

weg te

halen.

Na 4 weken afwezigheid

Madame

weer te rug op het

twee overburen van

Je

mij ge-

merkte bomen

zou er bijna hoofdpijn

plek meer bezoekers trekt.
Ook de m uzi ka Ie toevoe-

ging van hetmuziekpavil-

werden we

Deze boom staat
jaren,

compleet

bij

de lege sokkel.

bij

In

bij

navraag

de gemeentevoorlichter

steld.

snel gerustge-

Madame aangereden
daarvoor moest ze naar

opgeknapt te worden.
Inmiddels zit ze weer op

smette boom binnen de

haar sokkel en proost

gestelde termijn

met een geheimzinnige
glimlach, op haar voor-

steeds meer van

onze mooie iepen

en

is

natie

een goede combi-

met de kunstmarkt.

Goedkoop

om

een restaurateur

de gemeente heeft ooit
gecontroleerd of deze be-

verwij-

joen

Een vrachtwagen had

er
af-

gestorven en niemand van

is

Raadhuisplein gekozen

voorde markt omdat deze

eerste in-

twee volwassen iepen laten verwijderen, buurman

al

echter dit keer werd het

het zien van

perdieven,

(Kostverlorenstraat] deed

markt. Normaliter staat

deze op het Gasthuisplein,

maar

van krijgen

nu

Kerkplein.

stantie dachten wij aan ko-

in hun tuin
hadden staan. Buurman A
in de Koninginneweg heeft

voor heel veel kosten de

niets!

is

Migraine gelukkig

eigenaar. Het toeval wil dat

ze,

spoedige terugkomst.

af."

Hekken
De watertoren is onlangs
omring door hoge ijzeren

Mooiste pand van
Nederland
Het SBS monumentenpro-

gramma

'Het Mooiste

pand

Het muziekpaviljoen op
het Raadhuisplein,

wat

in

de volksmond ook wel de
parkietenkooi wordt ge-

hekken. Zou erdan eindelijk

van Nederland' was een

noemd,

bewoners kennelijk geen behoefte heeft aan een dergelijke

een begin gemaaktworden

groot succes. Er keken bijna

voor muziekvoorstellingen.

gezien het

plekje bleven.

B

melding van 'Het Mooiste

bo-

voorzien van

een grote gele

info@

bij

Helaas bleek op de bewuste dag dat het merendeel van de

actie,

Ccmcente Zandvoort

bestemming? Meldt

blieke

deze panden aan

dit beleid

niet vanzelf..

Recent wilde de gemeente een straat flink onder handen
:'

pand

daarna mogelijk een pu-

iepziektebestrijders door

derd. Helaas sterven door

IAKDVO0

een an-

u

belangrijk: krijgt het

praktijkvoorbeeld: Vele

Jansen

ZANDVOORT SCHOON!? gaat

misschien weet

der pand wat ongeveer een
miljoen euro kan gebruiken

niseerd door het enthousi-

ren getrakteerd

toren en/of De Krocht. Of

veel iepen be-

jaren geleden trokken de

B,

Na het volksdansen, georgaaste vrijwilligersteam van de

ste voorstelling.

in

aan de water-

is

beheerdervan het museum,

van

valt

voor het herstel? En ook

eerste en derde

Sabine Huls,

tember gaat het theater
ficieel

Ook

zijn.

aanmerking komen, te

gezien de bestrijding

lijk

en

Na goed zoe-

ken bleek het bovenzaaltjein
het Zandvoorts

geschikte ruimte te

in

Migraine

op zoek naar

dringend aan

zijn er beslist di-

detraplift. Tijdens

de voorstelling

gelijkheid voor ouders en

te

om hun

blijkt

is

die

restauratie toe

denken

geraakt. Voor mij

zijn

panden

Zandvoort

in

vermogen. Daarna overhan-

programma 'Gaan we doen'
het meeste aantal stemmen
geldbedrag

ken weer verwijderd.

Men

start.

verse panden die daarvoor

dat niet zo verwonder-

lijk,

digde ze twee eigen gemaak-

op en wonnen daarbij een

wens

worden de hek-

rol-

is

een rolstoel kunnen gebruik

maken van

is,

Klaas Koper schreef ons

die niet

en

deze rubriek

dus volkomen

stoeltoegankelijk, kinderen

in april

In

wordt er nu een onderzoek
gedaan. Zodra de situatie

is
is

museum

Het

omgevallen.

opdracht van CVWatertoren

om

onlangs voorzien van een

brandtrap en

is

er een

in

voor de iepDe Zandvoortervan
het Jaar en dorpsomroeper

dat er

gewonnen

week stond

alert te zijn
ziekte.

Vorige

oproep

Bomsch uit bouwclub. De ver-

veilig.

dingsmuur

Vervolg lepziekte

initiatief

Weeda en de

van de heer

Wendy

r* fksxn

Langs de wanden van de

erbij.

schragen de op schaal ge-

den
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•

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

lingen wisselt voortdurend.

wen, gemaakt op

door Nel Kerkman

30

OOR

OOG

Iet
en
DE BADPLAATS

Brandtrap

van de gezellige voorstel-

Maaike Cappel

NUMMER

•

feit

Met als

dat talloze auto's onwrikbaar op hun
resultaat: half werk

en teleurgesteld e

Schoonmakers.

Jammer! ZANDVOORTSCHOON!? kan
als

het van

twee kanten komt.

om

iets

met

dit

gebouw

gaan doen? Maar het

te

blijkt

maar werken

miljoen kijkers naardefinale,

waarin een pand

dat de hekken daar preven-

met

neergezet omdat
(maanden terug) aan de

BankGiro

Loterij

taureerd.

In

achterkant een afschei-

een nieuwe reeks

tief zijn

alleen

1

i

in

Rheden

miljoen euro van de

Het

is

niet alleen intrek

is

een droge én goed-

kope plek

om je slaapzak
om eentukkie

uitte rollen

werd geres-

te doen. Of het gesnurk ook

het najaar gaat

muzikaal klonk dat weten

bij

SBS van

we

niet.

wü

J

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

0ZANDVOORTSE

merken vanaf €

29,-

vraag naar de voorwaarden
Bij

€

ClHIRANT

APK KEURING
Alle

Het

is

weer zomervakantie.

Veel van onze vaste bezorgers

grote beurt gratis!

in

Mental Coach

(^

Ab van

der Neut

Voor persoonlijk advies en begeleiding

zijn

in rela'

(partners en ouder/kind).

deze periode op vakantie.

Praktisch, kortdurend en doeltreffend.

Eerste consult

Daarom

HU

zijn wij

op zoek naar

Ab van der Neut psycholoog NIP
o& 3159379c info@abvanderneut.nl

invallers

•

die tijdelijk een wijk willen verzorgen.

utobttlr llumuvooftjil

15% korting

-

Dus, ben je op zoek naar

een leuke zakcent voor de zomer?
l'liispuni.
«n-, nischoolse en vakantie opvang.

deren van groep
tfm 8
Openin pbjdenvan 07.30- 18.30 uur
1

Word dan vakantiebezorger
van de Zandvoortse Courant!

BSO D

b.edtpro . 55 fon

Ie

Spelen

o. ,„ g v„or„»k,„d.

elijke

Te'uweT

gen leren

.

Flemir gstraat 55
T:

023

- 57 40 330

info® luspuntza

kW,L„I

feer

.

Plezier

Cre

F:

ZVQ

Bel 06-1139 1478

2041

VW

023-57

'™

Zandvoort
6

865

v

*££

of mail je gegevens naar:

info@zvo-verspreiders.nl

v.plusp untzandvccrtnl

5 tips van Lukon Tweewielers

Inboedelverzekering

om

Snel en goed geregeld

diefstal te

voorkomen:

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Gastvrijheid
heeft grenzen!

Woon Veilig

1.

Laatje motor of scooter nooit onbeveiligd achter
goed op slot kan één keer te weinig zijn. Dus stop ook

"Bijna altijd"
je

motor

2.

Let op je sleutels

Laat

of scooter

3. Stal je

sleutels veilig

het openbaar slingeren, of

in

e

i

in je

bij

het tankstation

zak.

onbeheerde

tweewieler thuis op een veilige plek

Zet, als het kan, je

zet

op het stuurslot en stop de

je sleutels niet in

hem ook

motor

of scooter thuis in

daar goed op

slot.

Om

een afgesloten schuur of garage en

het dieven extra moeilijk te maken, zorg

je

voor

een ART-gekeurd vloer- of muuranker.

Kies voor een goed zichtbare parkeerplek en veranker je tweewieler
Kies een parkeerplek die goed in het zicht ligt en veranker je motor of scooter aan
4.

SENTINEL

i ALARM

bijvoorbeeld een aanbindoog, een stevig hek of een lantaarnpaal.

RV

24 uur 365 dagen services
www.sentinelalarm.nl

023 52919S7
imihm

Q

„ rke „|

„„,,

a i; c

Nodnrtj.ntfcr

vemksrlngmuecbapplloi

5.

Gebruik een slot met ART-keurmerk

Kies een slot met een keurmerk van Stichting ART. Dat is in veel gevallen ook een
voorwaarde voor een diefstalverzekering. Als je zo'n slot koopt bij de aanschaf van
motor of scooter, geldt de erkenning gedurende de hele looptijd van de verzekering.

je

^K—

Voor meer informatie en een goed advies kun

je terecht bij:

Lukon Tweewielers
De scooter specialist
Kochstraat 8 Zandvoort

-

Tel.

023

-

5716504

Zandvoortse Courant

Theatre sur

la Plage

in

de geschiedenis 'Theatre sur

het Strand. Van

i

er

is

kun

je

Die

cijfers zijn belangrijk,

voor film, muziek, theater, comedy en lekker eten.

Door ze te

in zijn tuin.

meten hoe het met de natuur

oftewel Theater op

op het strand plaats

la Plage',

augustus

tot 18

Iedereen ziet wel eens vlinders

in je

NUMMER

•
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EVENEMENTEN AGENDA

Landelijke tuinvlindertelling

Strandpaviljoen Bruxelles aan Zee presenteert voor het eerst

tellen,

omgeving

gaat.

want dagvlinders reageren

30 Santekraampie -Afsluitend feest Rekreade.
Kerkplein, n. 00-14. 00 uur

snel

Swingsteesjun -Strandfeest voor 25+
aan zee, aanvang 21.00 uur

31

op het milieu en op klimaatverandering.

met onder andere een Franse
week met TroisCouleurs'; Blue, White& Reden Delicatessen.

bij

Riche

io avonden de lekkerste films

Zeven films
natie

te bekijken, drie films zijn

zijn gratis

met een uitstekend

3

gangen diner voor

entree te bezoeken.Opyaugustus

slechts

het de hele dag

is

ï

Muziekpaviljoen- Samba Tu la-band, 13.30 -16.00 uur

combi-

in

€

25

Comedy

6

Jazz in de kroeg

7

Jazzfestival

8

Jazz

8

Zomermarkt- Centrum Zandvoort

14

Strandschaaktoernooi

-Centrum Gasthuisplein, 19.00-01.00 uur

Express.

Afternoon Lounge 17.00 uur

(gratis)

Big Night 20.00 uur. Entree

FilmiTroisCoule

21.30 uur (grat
(gratis)
(gratis)

€

15

vinden de hele dag en avond optredens plaats
C. Verburg,

Bas Birker,Arjen
Pielich

en vele

Muziek: La Gaité, chansons voor iedereen
17.00 uur (gratis)

Film: Blade

het

warme

Runner -The FinalCut

Entree€ 25

21.30

uur

(grat

ugustus

Film:

ugustus

Filmdmer:TheCook,TheThief,HisWifeand He

ugustus

Ambiance: DJ/VJ 21.00 uur

ugustus

Film:

ugustus

Film: Lock Stock

Crash 21.30 uur

€

Owen
blij

in

Zuid-Afrika

die

dersinjeeigen tuin. Het maakt
niet uit ofje

Want

als

we

kijken,

geldt

(grat

31 juli

bloem

naar

het langjarige gemiddel-

de

de

gaan veel soor-

en

augustus devlin-

1

de vlinders op een

ziet of

fladderend door

lucht. Belangrijk

niet

twee

is

wel datje

daarom

alleen het

grootste aantal vlinders op die

Orgelconcert

op eenzelfde moment ziet.
Op de website www.vlindermee.nl kun je de vlinders die

het zwaar.

je geteld hebt

21-1-22

Nam Rem

SPOTIIGHTS

Radio Stiphout had

Geboren:

Protesta ntse kerk,

geluk',

Museum

Zandvoorts

t/m 28-8 Kunst met een grote K
van muziek'. Agat ha

-

Expositie 'Op golver

kerk, iedere

zaterdag van

14.00 tot 17.00 uur

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Welkom
ver weg.

Sommige

Wie
Bestemming
Reisduur

-

Limat

Zusjes van Carlijn
-

2042

NL

Zandvoort

t/m

16:00 uur

:

serie

andeTen

met

(heel)

vragen wij wekelijks een

zijn of haar

vakanti e-ervaTing.

Tjeerd Klik& Marieke Beugel

Noorwegen, Zweden en
:5-26juni20io
:

Finland

Hoe was de vakantie?
De natuur

12:00

In eigen land,

een korte

In

dorpsgenoot naar

Josefien en Feline
dochters van Dennis en Paola Spolders

en de meisjes rusten van

thuis!

Veel dorpsgenoten zijn of gaan binnenkort

23 juli 2010

Koninginneweg 6

I.

t/m 8-8 Eva's Huis- Expositie 'Kaders en vatbaar

vakantie.

Mama

door WJ. Cevaa

Race-thv watersportverenigin[

doorgeven.

aan de winnaars overhandigd.

werkelijk schitterende prijzen.

-

aanvang 15.00 uur
20-22 Culinair Zandvoort -Gasthuisplein

je

dagpauw-

oog bijvoorbeeld, hebben

WK

15

keer dezelfde vlinder

telt. Schrijf

ookvoorde'gewone'

vlinder en de

(gratis)

tuinvlinder-

heel gemakkelijk! Tel

is

op

Stiphout maakte een drietal Zandvoorters zeer

met

Meedoen met de
telling

Helaas betekent dit niet
dat het goed gaat met de

Mooie prijzen voor winnaars
Zaterdag werden de prijzen

was

jaar voor

de Nederlandse vlinders.

tuinvlinders: de citroen-

25

OBrotherWhereArtThou 21.30 uur
and Two Smoking B

verbonden aan hun actie/prijsvraag rondom het
voetbal

Tuinvlindertelling

ten hard achteruit. En dat

(gratis)

Lover 20.00 uur. Entree

voorjaar

2009 een goed

vlinders.

Filmdiner: Delicatessen 20.00 uur.

augustus

13.30-16.00 uur

Door de koude winter en

vanWifferen.Soula Notos.Cristian

paviljoen 16 Meijer aan zee

Muziekpaviljoen -ZFM Zandvoort Zomertour,

la

10.

van onder andere Roel

ugustus

-

14+15 Dutch Power Pack- Circuit Park Zandvoort

Express (onderdeel van Theatre sur

plage) Entree
Er

j,

Couleurs- Blanc, 21.30 uur

Comedy

op het strand

25

TroisCouleurs- Rouge 21.30 uur

FilrruTroïs

Film:

€

in

schitterend.

Noorwegen

De mensen

zijn

vriendelijk en het eten
heerlijk.

Kortom

is

is

alle ingre-

diënten voor een prachtige
vakantie!

Lieve Dontiy

Leukste ervaring?

Bedankt!
lij

De eerste

prijs,

een Tv-beamer

geattendeerd. De derde

prijs,

met scherm was voor voet-

een draagbare fotoprinter,

ba kenner

was voor Martijn

I

bij

uitstek Roder ick

Fransen. Niet geheel toevallig

werd

zijn

moeder Aadje

prachtig tweede en kreeg een
iPod dockingstation.

Zij

had

haar zoon op de prijsvraag

in

Paap, die

eerste instantie dacht dat

hij in

de maling werd geno-

men.

Alle

onze

held.

Nee, onze
superheld!

Opa en oma

rit

door

Finland bereikten wij de Noordkaap,

het meest noordelijk gelegen punt
is,

ïï\

in

Europa. Er

naast het prachtige landschap, veel te doen.

Zo hebben wij er

gevangen

in

een zodiac koningskrabben

die daarna op traditionele wijze in een

Sami tent voor ons
Deze rubriek

winnaars namens

de Zandvoortse Courant gefeliciteerd.

Na een fantastische

Zweden en

bent

is

zijn

mede

klaargemaakt. Heerlijk!

mogelijk

gemaakt door:

^toerkoop.nl 3%;
Jt

.

Voor

alle

ZandvoortPashouders de aan

&TROMP

€ 25 KORTING

v^&w&nf^&iï
e

"^1 o erkoop.nl

Pashoudeus:

p^

Mager Rundergehakt
Heel kilo €5,95
kijk

Koene tüleaninq Service
*kS*
10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

o
.slagerijho

rep-it

"O
Kabel-intemet/adsl installateur
helpt

bij

alle

PC -PROBLEMEN.
Advies en aanleg (draadloos! n

den/weekend.
Rep-it, totaal

computergebruikers.

TA* KS WTEALÉ PBH? SPSÖWK

023-571 9G66 of 06-44696001

Met

garantie en KvK.

Voor Pashouders:
1

0% korting op alle ritten

(behalve act ie ritten)

023-&6655&Ö

Bestel

f

nu de ZandvoortPas 2010

Achternaam + voorletter(s)
BetreftiO Nieuwe ZandvoortPas (€

7.50)

O Verlenging ZandvoortPas (€joo)-Pasnr
elefoon 023-5717287
el 06-5577 8563

Woonadres+huisnr
Postcode

mam

Telefoon

al

06-1

Ë87 6726

(Handtekening)..
Betaling

CONTANT

Th

WWWW1

Deze pa

BANK

is

geldig vanaf janu ariaoiotote

d ecembe 2010.

met

31

Uw

op

bij

Betaling PER

u th

is

IJ..J.«IJ!IJ|.|J.I:.J«

estel

f Z

mdvoortPa

met e

nw

Ikomstkad

gewenst
(mini-a

Eca
BI]

bezorgd.

Met de aangeh echte t«B edbon voc
een Za dkorre
tijdsti

een door

kunt u
grat

5

ee

vertent e}pla

n

Zandkorr

Officiële Pasfoto's

een 2e set
"Leuk LachendePasfoto's
vin

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

1

ZANDKORREL

émWl p* WM
w*of da

Halve

f

prijs!

week

biedingen van deze

Medina Woninginrichters
Aanbieding voor de maand juli: Vouwgordijnen,
alle merken, gratis meten, gratis plaatsen 10% korting.

^.WalkofFame
jeötle

Migutu «itie; tater I' OYeitwml

(Vouw)gordijnen

/n

10 eura korting!

Lijst
(in

Tapijt

T Vitrages

T Vinyl
Laminaat
y Pirket

Luxaflex
Z-c "wering

van deelnemende bedrijven

alfabetische volgorde)

Algemeen:

www. m e d in a- wo n in gi m
Autobedrijf Zandvoort

-

Onnesstraat

K.

Taxicentrale Fred Spronk

023-8885588
;88

-

PsychologiepraktijkAbvan der Neut
°P
HuiMiajfct

I

10% KORTING

vert 0on

kf"PPen

OP TIJDSCHRIFTEN

in

de

Winkeliers:
-WeUreri

etc

Bruna Balkenende

Grote Krocht

-

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
cht
Kaashuis Tromp

Voor Pasiiouders

10% KORTING

maand augustus

OP TOTAALPRIJS!,ZAf
Havwstraat

7,

023-5716631

-

2042 LJZaw.
www.zaras.ni

-

Grote Krocht

Slagerij

Horneman - Grote Krocht

Slagerij

Vreeburg

-

Haitestraat

Verzorging en vrije
Menno

Foto

Massage

Gorter

Rosa

bij

-

Piony's Haarwinkel

Mode en

Kosterstraat

-

vergroot

uw vaste

klantenkring

Bibi for

Ruim 1000 huishoudens
Wekelijks

Veel

•

zelf

ColoUT

o.a.

Sea Optiek

-

Haltestraat

Fame

Avenue

-

Bakkerstraat 2A

en onderhoud:

Living

& Giving

de Zandvoortse

Mariene Sjerps Internet
Versteege's IJzerhandel
Rep-it

een

-

Kerkstraat
-

Kerkstraat

Medina woninginrichters - Haitestraat

dus ook niet-Zandvoorters (en

er zijn er al

Haitestraat

Koene Cleaning Service - 06-1432444

aantal...)

-

-

-

06-78
Pakveldstraat

023-5-J19666 /'06-44696001

toonbankstandaards en/of raamschildjes verkrijgbaar,

waarop uzelf uw ZandvoortPas aanbiedingen kenbaar kunt maken
•

of

Courant, maar ook buiten Zandvoort: iedereen kan een ZandvoortPas aanschaffen,

Ter ondersteuning zijn gratis

-

Kerkstraat

De Bode woonaccessoires

welke aanbieding u doet voor Pashouders

aanbiedingen staan ook gratis op www.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas

promotie ZandvoortPas door middel van publicaties in

-

Haltestraat 61A

Graveer een keer- 023-888 jj 58

Wonen

redactionele aandacht in de krant voor u als deelnemer

Extra: alle

-

het bezit van een zandvoortpas

UW aanbieding in de Zandvoortse Courant in full

U bepaalt helemaal
Gratis

zijn in

rijtje:

Grote Krocht

Kinderkleding

Shoes

Blitzkickers

Walk

u op een

-

trends:

Belli E Ribelli

Ondernemers opgelet:
Meedoen aan de ZandvoortPas

tijd:

Grote Krocht

-

www.massagebijrosa.n.

Toerkoop Reisbureau

ANDVOORT
Enkele voordelen voor

-

06-31393790

,

bruna
Op vertoon van de ZandvoortPas

VQn

Vraag naar de zeer voordelige tarieven en de uitgebreide mogelijkheden

Horeca:
Harocamo
Het

-

Kerkstraat

Wapen van Zandvoort

eten en drinken

Gasthuisplein

Uw ZandvoortPas

contactpersonen:

Letty van
Gillis

Kok:

den Brand:
tel.

06-4342 9783
06-460 460 26
tel.

& Co Restaurant

-

Verlengde Haitestraat
atiesiraai

Open Golf Zandvoort

-

Duintjesveldweg
'weg

Mollie

Za ras, Café Restaurant -Haltestraat

-

HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

pluspunt

Voorlopig wisselvallige

zomert-rend

Pluspunt Zand voort
De droogte

Flemingstraat 55
023.574 03 30

Filmprogramma

www.pluspuntzandvoort.nl

29
Open middag

Juli

t/m 04 Augustus

aan zet

deze week niet echt meer een item

zal

want de

zijn,

wisselvalligheid

soms met nadruk

is

Zuid-Kennemerland. De uitloper van het

in

zomerminnende Azorenhoog,

de afgelopen weken

die

:

was om het weer

steeds zo vriendelijk

september 16:00 - 20:00 uur
Veel docenten aanwezig. U kunt actief kennis

maken met een

deel van het cursusaanbod

de Atlantische Oceaan.

Door deze verschuiving van

Improvisatie Toneel (theatersport)
Maandag 20:00 -22:00 uur

20 september rlml\ 3 dee

warme

instroom

Maandag

1

in

- 22:00 uur

1

Beweg in g

oktober t/m

8

1

decen

3

t/m 4 jaar

2

uit

bet westen

of noordwesten.

het openbaar

in

9:30

Peuters

Ook

periode. Dit soort

bijna

lauwewatertempera-

t uren

kunnen ook het weer

ligt

in

onze regionen extra parcombinatie

de straalstroom (krachtige

ten spelen.

windbundel op

meteen koude bovenlucht
kunnen de buien makke-

circa 9 kilo-

meter hoogte) sinds lange

Samen met je (groot) ouders de wereld spe/enderwij's verkennen
Woensdag 9:30- 10:30 uur 22 september t/m decembe

flink

is

opgewarmd de afgelopen

bieden komt er meer ruimte

voor koelere en onstabiele

Maandag 20:00 - 22:30 uur

Spreken

IJsselmeerwater

de weers bepalen de drukge-

Bridge voor beginners
20 september t/m 29 no\

in positieve

meer terug op

te beïnvloeden, trekt zich steeds

zin

ons

bij

vrijdag 3

boven onze

vrijwel

tijd

lijker

In

ontstaan boven zee

I

maxima

liggen

en met een noordwester

deze donderdag tot en met

ver landinwaarts drijven.

hoofden. De

Schermen 8 t/m 12 jaar
Woensdag 16:00- 17:00 uur 22 september

t/m

I5decemb

Website bouwen voor Kids
Vrijdag 16:00- 17:30 uur

10

Vrijdag 16:00- 17:30 uur

5

november t/m

10

december

20 september t/m 29 novemb

Sociale Vaardigheden 6

t/m

Dinsdag 15:30- 17:00 uur

september t/m 30 novemb

21

9 jaar

Workshop numerolog ie
Maandag 13:00- 16:00

Omgaan met

weten enkele regengebie-

periodeaan. Jezietvaakdat

onze contreien door te

dringen. Het

met
tijd

II

blijft

van het

vrij

koel

Mogelijk vangt
a ugustus

blijft

de

Spaans Beginners

raturen

22 september t/m I5december

Spaans Beginners
-

I

I

en IV

(licht

gevorderd)

22 septem

22:00

Franse Conversatie

I

Donderdag 16:45- 17:15

Franse Conversatie
Donderdag 15:00- 16:30

6dec

30 septem

in

Nederland. De

worden vaak rond

vorig jaar

was dat

Op de grens met

België

werd het toen ruim

37 graden. Bentveld haalde
in

(hiervan hebben

we ook

beschuttetuin.

regenperioden door. Het

Meer weer

water van de Noordzee
(ruim 18 graden inmiddels) en met name ook het

weerprimeur.nl

is

er

op

www.

II

30 September t/m 16

een kinder

20:00 -22:00

15

september t/m 20

ok:

Di gitale fotobewerking
(hiervan hebben we ook een kindercursus)
Donderdag 20:00 -22:00

16

Temperatuur

september t/m 21

oki

Max

19

21

20

21

Houding en Conditie op muziek 55 plu

Min

14

14

15

14

Donderdag 14:30-15:30 uur 23 september
Na afloop is er gezamenlijk tbeedrinken

Zon

45%

60%

35%

60%

Neerslag

75%

30%

45%

45%

WNW. 4

wzw. 4

wzw. 4

zw. 4

t/m I6de<

voor meer informatie en inschrijf formu tieren:
www.pIuspuntzandvoort.nl

GL

een

tussen die paar buien of

Website bouwen en onderhouden
Woensdag

het

geval.

tot ruim 33 graden

doen op de momenten

Woensdag 19:00-20:30

is

hoogste augustustempe-

de negentiende bereikt.

Ook

jaar.

wisselvalligheden

7-8

het rond io augustus (zeer)

warm

Ondanks de toegenomen
24 september t/m 17 december

na

weer een aan mer-

kelijkwarme(re) en stabiele

tot en

voorde

zon het toch nog wel goed

20:30

afkoelt.

het weekeinde (en ook

20:00 -21:30 uur

H atria Yog a

week wanneer

de bovenlucht ook verder

daarna nog)

Vrijdag 11:00- 12:00 uur

Woensdag

die buien dus krijgen la-

ter deze

maakt minder
uren dan we gewend zijn
geweest de afgelopen
pakweg zes weken en het
strandweer is niet meer
ideaal te noemen. Soms

tot

28 september t/m 12 oktober

Yo ga Actief
Dinsdag 10:00-

Een extra impuls kunnen

de 20

het Zandvoortse.

den, of losse buienclusters,

27 september

hyperventilatie / stress

Dinsdag 19:00 -22:0

veelal rond
in

De zon

Faalangst Training 9 t/m 12 jaar
Maandag 15:30- 17:00 uur

zondag
graden

september rlm 22 oktober

Di gitale Fotobewerking voor Kids

Wind

Zandvoortse Courant

Jazz

de kroeg
2010

in

Jazzfestival
Op

Vrijdag 6 augustus

vanaf 20.30 uur

6, 7

en 8 augustus staat Zandvoort weer bol van de

jazz en

aanverwante muzieksoorten. Het alom bekende

Jazz behind the Beach,gaat dit jaarverder onder
Jazzfestival Zandvoort. Ook de vrijdag- en

denaam

zondagprogram-

mering hebben Nederlandse namen gekregen. Zo wordt
Jazz behind the bar: Jazz in

Live

Beach voortaan

de kroeg en gaat Jazz on the

op het strand door het

als Jazz

leven.

de (Riiud

de

officiële

Neuf

in

begint

de laatste jaren toe-

zich

gelegd op de acid jazz en

band begeleidt hem

zijn

in

diverse samenstellingen.

Liefhebbers kunnen tot

lopen januari de Leidse Jazz

Award. Ook sleepte

Gulli

hij

in

in

(bas)

en

Matthijs de Ridder (drums).

Vanaf

.00 uur

21

hem

in

de nacht van

genieten.

de

band spelen

In zijn

Gudminsson

oi.oo uur

kunnen de

Zondag Jazz op
het strand

Twee strandpaviljoens

zul-

zondagmiddag inha-

len

ken op het jazzthema.

Bij

Beachclub Take Five staat

diverse horeca-etablisse-

zangeres Greetje Kauffeld.

optreden van Ruud Jansen

is

dens Jazz

Zij

tij-

de kroeg. Vanaf

in

in
bij

café

Adam Spoor

Fier,

café Alex,
bij

Mainstream
Grand café

XL en de Arthur Ebeling

Band
Lils

&

Laurel

bij

Hardy.

jazz

op het programma heb-

ben staan, dan wordt daar

komende

de

editie

in

café Oomstee.

bij

het ter perse gaan van

aandacht

deze krant was er niet meer

bekend. Mochten er nog

meer gelegenheden

zijn die

is al

meer dan 50 jaar een begrip.
wordt begeleid door Jan
op tenorsaxofoon

gepland.

een alles-

Hij is

kunnerdie met

toetsen

zijn

de meest vreemde fratsen

kan halen maar ook

Zij

uit

Menu

schitterende muziek maakt.

en het Trio Johan Clement

Bij

met Johan Clement

(piano),

aan besteed.

Edwin Corzilius (contrabas)
en

Erik

Zaterdag Gasthuisplein
De organisatie van Jazzfestival Zandvoort heeft
ook nu weer op zaterdagavond een podium op het

Als

slotact heeft Jazz

Macintosh speelt vanaf

21.00 uur

een van Neerlands

is

beste jazzvocalistes en

20.30 uurspeeltRuudJansen

2042 LN Zandvoort

uur met

Wempe.
won afge-

vanaf 15. 00 uur het tweede

Jazzcombo

Bij

om 19.00

Het supertalent

van niemand minder dan

vrijdag

menten eveneens jazz

www.cafefier.nl
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festivalbezoekers genieten

Op

kan barsten.
in

•

saxofonist Florian

verder Juraj Stanik (piano),

opening in café
de Haltestraat verwaarna het feest los

30

er

richten

Jansen band

Haltestraat 32,

ma

de band van de Nederlandse

Leiden de publieksprijs

augustus

5

wethouder Gert Toonen

NUMMER

Gasthuis plein. Het program-

wacht.

Donderdagavond
zal

•

Zandvoort

Kooger (drums).
in

Beachclub Tien, onder-

aan de Rotonde,

vanaf

is

15.00 uurGerGroenendaal

met

Mainstream

zijn

combo

Jazz-

te gast. Lekkere

Zandvoort de meer dan be-

evergreens en jazzbalades

kende saxofonist Hans Du Ifer

die

menig oor zullen

met

len.

Beide optredens duren

zijn

Jazzda nee weten te

contracteren. Dulfer heeft

stre-

tot circa 18.00 uur.

De informatie pagina van de sportraad
r.i.M-i

Zandvoort

www.sportinzandvoort.nl

Lions-teams hoog ingedeeld
Basketbalvereniging The Lions staat voor een mooi seizoen.

Maar

liefst drie

teams

zullen in

in

de

2' Rayonklasse,

SV Zandvoort gaat voor damesvoetbal

een plaats vrijkomt

in

De dames hebbe

het vorig Ja

de

De enige Zandvoortse voetbalvereniging

ie klas

hoge regionale competities

gaan spelen. Het eerste herenteam
het eerste

dit jaar

is

ingedeeld

damesteam

in

de

SV Zandvoort,

krijgt

zwaar gehad mas rook daar z
1"

sé alleen

die

er

nog

is,

nu ook een senioren damesteam. Ten

minste, als er nog een paar

dames

{en dat

maar Zandvoortse dames

hoeven

niet per

het jongensteam

U18

speelt

in

de

Blessures zijn voo

bij

genegen

en de ne

zich hiervoor

trekken. Het damesvoetbal

Amsterdam en rayon Noord-Holland.

Misschien dat on e plaatsgen

duidelijke vlucht.

bi

de eerste

in

Zij

diverse

zullen

in

aan te melden en de stoute 'kicksen' aan te

zen staan weer e sn richting

weer

worden

zijn

de toekomst de basis gaan

om

hoogste combinatieklasse, een combinatie van rayon

tes zich

geplaatst

leeftijdsklassen.

te zijn!)

de geluiden voor Isnog posit

Rayonklasse en

neemt nu dus ook in Zandvoort een

teit

van de damesafdeling.

Uiteraard

mogen ook heren

want er

volop gelegenheid

v

om

is

de edele voetbalsport

bij

SV Zandvoort te beoefenen.
Lions

kent een groot

jeugdspelers die allen

De club beschikt over een

c

viertal grasvelden

enthousiaste en ervai

worden

ners getraind

kunstgrasveld. Alle leeftijds-

in

dynamische basketbalspel. De

klassen

trainingsmiddagen en -avonden

worden onder

Ier

Dave Kroder (zoon van)

zal

een aantal kampioensteams

de trainingen gaan leiden en de

waaronder het eerste heren-

strategie van de wedstrijden be-

team, dat ook komend seizoen
in

dezelfde samenstelling zal

gaan speler. Ook

team een

krijgt

het

'echte' trainer/coach,

Oud-lld en ervaren basketbal-

palen. Een
ling dus.

zeerwelkome aanvul-

Door hun

titel

korden de

Zandvoortse herenaar de 2e klasse
zelfs

nog een

kleii

n er bestaat

kans dat er

de Korver Sporthal en op woens-

dag en vrijdag

in

de Pnnsesseha

de

Zandvoortse

nieuwe zaal

taire beginseli

het Louis Davids

van

aangemeld

.

zolang die er nog staat. Als de
in

leeftijd

om

circa

20

jaar, zich

een eerste team

op te richten en ze krijgen

rr

i

hetn

alle

medewerking van SV Zandvoort.

worden de

voetbal aan te leren en gestaag

Om een team te kunnen vormen

trainingen daar verzorgd. Meer

zag het bestuur de dameskant

zijn

informatie daarover vindt u op

groeien.

www.thelions.nl.

thousiaste seniorendames, vanaf

Carré open gaat,

lei-

ding van een gediplomeerde
trainer getraind.

kende Lions

en een

Nu heefteen

aantal en-

toch zeker circa 16 of 17 speel-

sters nodig en dat aantal

niet bereikt.

is

nog

Ook

heeft

SV Zandvoort een aantal

zaalvoetbalteams die hun
thuiswedstrijden

in

de Korver

Sporthal spelen. De vetera-

nen spelen
strijden In

zelfs alle

wed-

de sporthal. Meer

informatie kunt u verkrijgen
via www.svzandvoort.nl.

Wê hebben uw hulp

#ï
:1Ë

Collecteert u

nodig.

ZANDKORRELS

mee?

De collecteweek staat
vo ar de deur.

1

www*wftMnliirB»ttr(|ffln>WtBaprti

In

Tel/Fax 571

31

Mobiel 06-54

2t

WIP

de strijd

een kringloopwinkel

schildersbedrijf

waarvan

Arnold Nijkamp

1

uw

Vooral

Samerivtwep

Het Pakhuis,

Behang- en

weeral

1

1

behang-,

www.arnoldnijkamp.nl

Pieter, Martine,

M

en NAP.

Planckstraat 44,

5730519

/

06-53498304

Beautysalon

Tiny,

Ekittywillemse@planet.nl

Wie anders

Sandra en Eugenie

2

Samuel 22:32

Er kan er

2/101,

Alle

APK

levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen

&

Onderhoud en

reparatie alle

Occasions

schilderwerk.

in -

5720108 of 06-48318230

vrijblijvende offerte!

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

Curiestraat 10, 2041
F.

023-5733793

E.

CD

Kijk

T.

of bel 023-5738808.

is

ivm vakantie gesloten

van 29

juli

Pedicure Carla

023-5733792

onderhoudsbeurt,

Het kan

altijd

autobedrijfkarimo@planet.nl

Met ZandvoortPas

€5,-

Een particulier zand

wordt geplaatst

;oi iel

Pro-voet

lid.

06 46098919
www.massagebyrosa.nl
Tel.

goedkoper!!

van Kessel

Verloren:

www.autoverkoper.nu

Gouden ketting
met de letters 'Pa ulien'.

Te huur: biertap

strandtent 24Kerkman.

merken

Wie heeft mijn ketting
gevonden?

kijk

op

20 juli verloren

1

Alle

Particuliere zandkorrel€7,50

meer dan 10 jaar ervaring

Een dure reparatie,

06-55383624 of

Met ZandvoortPas

7dagen perweek

tot 24 augustus.

Auto kopen of verkopen?

Bel Patrick

ZANDKORRELS

op de website dieren-

voedingvooreenprikkie.nl

APK of schade?
Zandvoort

voor de allerlaagste prijzen.

L Paap

medische hulpmiddelen

merken

en verkoop

Karim en Mo
www.autob edrij fka hm o.nl

korting op een zandkorrel

-

de

zijn!!

topmerken

dierenvoer

afspraak, ook's avonds.

;«; o:

maan

goedkoopste

2041KL Zandvoort.

Tel.

VAN AACKEN

God dan

dan onze God?

rots

Behandeling volgens

GLASZETTERSBEDRIJF

is

de Heer, wie anders een

MYRNA

Van Speijkstraat

GB te Zandvoort

06 45 30 45 31

J ur.

Info: 06 -53693409
Noorderduinweg 48,

(Corodex) Zandvoort.

-

Petra, Bob, Nicole, Hans,
Witte Veld 56, 2041

T 023 573 92 72

op don-vrij-zat 10-17

www.trade-ard.nl

Raymonde,

geopend

TradeArd.

Max
tel.

kleinbedrijf

is

Autobedrijf

BOVAG

Lid

Administratie en
belastingaangiften

glaswerktot meubels

De winkel

Administratiekantoor!

voor particulieren en ondernemers

is!

Van serviezen en
en van kleding tot boeken.

wit- en schilders-

werkzaamheden
I

alles

te koop

72

M 259

bier

www.goedkoopdrank.nl
Reserveren:

tel.

5738777

Bel.

bij

5731816 of 5718305.

1

2

onder de volgende voorwaarden:
3

Geen onroerend goed of auto's
Geen goederen met een waarde boven

4

de €500,-

Geen personeels- of zaken advertenties

Zakelijke zandkorrel €12,50
Met ZandvoortPas €10,Indlen

uw advertentie

niet voldoet

KORTE BAAN DRAVE RIJ 2010

5

.;..
:

btw,

6
7

aan de

8
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon

In

9

gesloten envelop (met gepast contant geld)

1)

De

2)

BrunaBalkenende,GroteKrochtl8

redactie van de krant, Kleine Krocht

fgevenblj:

SVPElkdjftr.teste enen elke

letter

of -ypcrJ :
1

:i: ;'<:;

apart vakje plaatsen

Het bestuur van de Stichting
Kortebaandraverij Amsterdam Beach
wil hiermee alle sponsors bedanken
die hebben meegewerkt aan het
welslagen van de 36e Kortebaandraverij
die op 15 juli werd gehouden.

2

Dankzij uw financiële bijdrage was het weer
mogelijk om deze draverij te organiseren en
wij zijn u zeer erkentelijk voor uw steun.
,«,.

van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of on
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.

Ul5 e In

0....

Te

*,

Bestuur Stichting Kortebaandraverij
Amsterdam Beach

NUMMER

Zandvoortse Courant
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30

Red Sea Challenge
De Red Sea Challenge, een
de Rode Zee,

Tachtiger Coby Scholten wil nog niet achter de geraniums zitten

is

start gegaan.

autorit vanaf Zandvoort naar

afgelopen zaterdag

bij

Beachclub Riche van

Het was de derde keer dat deze monstertocht

voor het goede doel

in

Zandvoort van start ging. De chal-

lenge gaat via Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Slovenië,
Eigenlijk heeft

ster

Coby Scholten geen

van de Tachtigers

aandacht. Maar ook

zij

bij

zin in dit

gesprek over Gouden Helpers. Als aanvoer-

het Rode Kruis heeft

weet hoe

belangrijk het

zij

is

geen behoefte meer aan

het vrijwilligersleger

in

dit soort

Zandvoort te

van

allerlei

gebreide lapjes

tot dekentjes voor aidskin-

deren.

Maar zij

Kroatië, Servië, Bulgarije, Turkije en Syrië naar Jordanië.

ook aan

zit

de kassa van het winkeltje

vergroten en vooral te verjongen. Daarom zet
vrijwilligerswerk niet alleen belangrijk

is

zij

de schroom

maar ook

opzij

om

te vertellen, dat

veel voldoening geeft.

het Rode Kruisgebouw,

in

de kleuterschool waar

ooit

haard rie kinderen op hebben gezeten. Behoudens
de vakantietijd worden

in

het winkeltje elke maandagmiddag van half 2tot
half 4 de gemaakte artikelen verkocht. "Dan kan
ik tenminste zitten met
leeftijd",

zegt Coby,

even later die

mijn

leeftijd lo-

Het doel
tal

genstraffend door

als

geld

om wat

van boven te ha-

om

is

duiken

via

een aan-

Dit jaar

in

te

is

indien er

Bulgarije.

in

weeskinderen, vanaf

het kleine broertje

in feit

Challenge, die

een foto

zij

6 edities
zien van haar enige klein-

de met haar dochter

kind,
in

Amerika wonende Cleve,

in

hicndrite

bij

de Rode Kruisstand nog

le-

vensjaar vertoefde Coby
Scholten, toen onder haar

meisjesnaam Nieland,
enkele weken per jaar

gast.

Om

strand en

om

te ravotten, op
in

zee te spelen,

vrienden en vriendin-

nen te maken. En door

kwam

een vriendin
22-jarige

met haar

als

zij

oplei-

dingtot kraamverzorgster

momenteel

die

om

Ouderen Zandvoort
Willemstraat, waar zij

zo'n 8

het strand geld te verdie-

week

nen voor

60 geworden en jij hebt mij
luier omgedaan."

de eerste

de

in

de telefoon bemande en
het zo uit

als

kwam boodschap-

pen voor de bellers deed.

Toen

er

kwamen

kinderen

eigen

staakte Coby haar

kraambezigheden, Maar
1970

zei

zij

projecten

bekend.

in

ken

bij

Afrika.

duiken
Cleve (22)

is

Kerstdag, die helaas

bij

ge-

brekaan genoeg vrijwilligers

kig

voor haar zocht het Rode

opende

Kruis

in

voor haar zich de poort naar

ligers

voor de soos, waar

Zandvoort

vrijwilzij

Olympische Winterspelen
uit

te

mogen komen.

zijn

"Heerlijk

om weer

zorgen", zegt

Zandvoort

het vrijwilligerswerk. "De

haar grote handvaardigheid

haar ogen

organisatie voor de collecte

kon inzetten.

len

ik later overgenomen
met mevrouw Van Houten.

En na

vroedvrouw

deren terwereld

Later,

kin-

We
om

hielp.

toen steeds meer

aanstaande

moeders

thuis wilden bevallen en

Zandvoort steeds groCoby

ter werd, verleende

haar kraamzorg overal

heb

Bij

in

het dorp. Honderden blote
billen

van Zandvoorters

heeft

zij

maakten

er

een sport van

meer collectanSoms hadden
we er wel zestig. Maar na
twintig jaar zijn we ermee
gestopt, want we waren veel
elk jaar

ten te krijgen.

de

hulpverleningsdag op het

Ook na de dood van
haar man Hans Scholten,
met wie zij 54 jaar getrouwd
is geweest en die haar tot
aan zijn dood altijd in het
steeds.

brilletje.

neemt

heid

Die vrolijk-

zij

ook

altijd

mee naar haar bezigheden
zij

"Er

als vrijwilligster.

maakt
is

zich

Maar

ook zorgen.

dringend verjonging

nodig, ook

bij

het Rode

Het werk geeft je heel

vrijwilligerswerk heeft ge-

Kruis.

steund. De afdeling Welfare

veel terug. Dankbaarheid.

van toen heet nu Sociale

Leuke sociale contacten."

lijk",

lijk

zo vertelt Coby, uiteinde-

toch op haar praatstoel.

Hulp,
zijn

maar de bezigheden

weinig veranderd. Nog
helpt

het

CobyScholten

is

overigens

zo lang het gaat niet van

in el-

plan haarvrijwilligerswerk

het vrijwilligerswerk

kaarzetten van dewerkstuk-

te staken. "De geraniums

had haar intussen goed
want via vrienden was

de soosmiddagen maken.

tuin.

gekomen

Zoals het aan elkaar naaien

staan begonia's."

altijd

Maar
beet,

ken geleden werd

zij in

er

dat nog

1974 terecht

ken, die de

zij

bij

mensen

tijdens

5

Roman

Bulgarije,

waar

en Pleven

veilige tehuis verlaten.
nu, dat tehuis gaat er ko-

men! Al

teams langs komen, stoppen
ze ook bij de twee weeshui-

zij

hun
Wel

€

zeeën waarde

moeten

bij

de

start

was er ruim

25.000 door de equipes

bij-

een gebracht! U kunt uiteraard

ook

in

dit

ze geld voor

uw

bijdrage leveren aan

schitterende project.

informatie kunt

Meer

u krijgen via

www.redseachallenge.com.

inzamelen.

even

terwijl

twinke-

werd het te moei-

raakt en

Badhuisplein enkele wezij

zij

zij,

vrolijk

oudere collectanten kwijtge-

van de eerste

luier voorzien. Tijdens

jaar doet

de

van

het bereiken van

COLOFON

vanachter haar gou-

den
32

in

al

een weeshuis

in

bepaalde vrij heden niet

voor iemand te kunnen

in

op de Hogewegin haar

dub-

zijn

bele nationaliteit over vier

jaarvoorNederlandopde

zuster Bokma,

huis als

namelijk een

uitstekende snowboarder

en hoopt dankzij

ook betrok-

zij

weer verdween. Maar geluk-

het collecteren voor de

Deze challenge gaat van het

Zandvoortse strand naar
Jordanië. Naast de verplicht e

dure hobby.

zijn

de Kerst-In op Eerste

meehelpen

Nierstichting en zo

onderandere op

18 jaar,

Deze kinderen zitten
jongs af aan
en

zen, in

Daarna raakte

geen nee op de

vraag, of zij wilde

met

in

geert

voorgoed
die

h aar lo-

jaar lang, een dag per

terecht.

Bij

bij

vandaag

bijgangster,"ik ben

in

Zandvoort. Als jonge bad-

de Stichting Welzijn

jaar geleden", riep een voor-

eens aan herinnerd. "Zestig

vanaf haar eerste

Al

bij

een

gebouwdzou kunnenworden.

de laatste

meer dan 6 miljoen

euro heeft opgebracht voor

het 18e levensjaar

door Tom

er

nieuw tehuis voor oudere

Het

van de Amsterdam-Dakar
Vol trots laat

de

leiding van

meer dan € 20.000

werd bijeengebracht,

zamelen voor een

weeshuis

had de

weeshuizen aangegeven dat

de zeeën die on-

in

derweg worden aangedaan,

een

de trap op te lopen

kievit

staan

bij

mij alleen

in

de

Op de vensterbank
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Gemeente Zandvoort
Swaluëstraat

Postbus

2,

Gemeentelijke publicatie week 30

-

2,

2040

AA Zandvoort

kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van

2010

vrijstelling

De

besluitenlijst

week 30

zijn in

van de collegevergadering van week 29 en

week 29 door

in

wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie

betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen.

Vergadering college

de verdere

het college

De

vastgesteld.

genomen

besluitenlijst

is in

besluiten
te zien

bij

Mocht de vergunning of vrijstelling worden verleend dan
d

it

-

Kostverlorenstraat 42, vergroten woning, verzonden

bezwaar indienen.

Zandvoortselaan

besluiten liggen

Zandvoort:
col lege

van Burge-

inzien tijdens

-Haarlemmerstraat

4,

vernieuwen garage/berging, ingekomen

making
De hierboven genoemde aangevraagde monumentenvergun-

Beschikking maatwerkbepaling
legt

op grond van

artikel 4.109 vijfde

van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften op voor:
=riet

:

'

Za-svoor. De

aza. <erkple - "A te

schriften bepalen dat het lozen

slibvangput

is

"

v

'aatvve'<voo'-

zondereen vetafscheider en

toegestaan, indien het lozen geen nadelige

ning

ligt bij

de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien

tijdens openingstijden.

Belanghebbenden kunnen binnen

een termijn van twee weken na publicatie
:iensvvij:eri/:''ederik

-ge- ke-baa' make-

en Wethouders, Postbus

2,

schriftelijk

hun

B t .'ger'ees:e'

b

2040 AA Zandvoort.

Het college van Burgemeester en Wethouders

om

De beschikking

ligt

tijdens

ber 2010 ter inzage
bij

werkuren van 30 juli tot io septem-

de Centrale Balie van het raadhuis en

bij

de Milieudienst Umond.

voornemens

is

een monumentenvergunn -g te ve 'lenen voor

het dagelijks bestuur van de

bij

schrifte jk

Umond. Tevens kan een voorlopige voorziening
ingeval van s-oeoe senoe belangen

bij

Balie

O rai-jes:'a at

bus

2,

uw

brief "zienswijze" te

— aken
Beverwijk.

2,

AH

Postadres: Postbus 325, 1940

gt

met ingang

bij

de Centrale

bij

ieder

zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar

he: cokegevan Burgemeesteren Wethouders, Post-

2040 AA Zandvoort. U dient

in

de rechter boven hoek van

vermelden.

3,

één esdoorn

in

de v

Bouw-, stoop- en reclameaanvragen

-

Dr.Joh.G.Mezgerstraat 24, gedeeltelijk veranderen woning tot
juli

2010, 20io-i76Rviefase.

2010, 2010-178 Rv2efase.

Bosmanstraat

Haltestraat

28,

vergroten dakkapel, h'.ge<omen

veranderen indeling wonin-

22 juli 2010, 2010-80L.V.

een eerder stadium zienswijzen heb-

bij

Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen van een

geen schorsende werking. Een schorsende

een voorlopige voo'z e- ng heeft bepaald.

erwijlde spoed kunt u een verzoek

indienen

l

bij

om

De hier-oven genoemoe aa -gevraagde vergunningen

liggen

bij

U kunt deze inzien

tij-

dens openingstijden Deze publicatie betekent niet dat u

de Centrale

uw

Balie ter inzage.

zienswijze over deze aangevraagde

bouwplannen kenbaar

e

voorlopige voorziening wordt grrfierec-t geheven

gericht. In geval

van spoed kunt u een verzoek
bij

om

een

de voorzieningenrechter

Medewerker
"

J.

Lammers wordt door het afdelingshoo";

V'er-

-gver e- -g e- Ha-o having o -dergemandateerd

een r.oieca-es

r

f i-ie:

om

zijnde stiar.spav joe-; :e ver enen.

Centraal

telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00,

t/m donderdag 8.30-17.00 uuren

vrijdag 8.30

-

maandag

16.00 uur.

Melding of klacht?

met de Centrale Meldlijn

(023) 574 02 00, óf vul op de
in

óf stuur een brief naar de

Maandag t/m woensdag: 08.30

-

16.00

uur

Donderdag:

08.30

-

20.00

uur

Vrijdag:

08.30

-

12.30

uur

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de
Tollensstraat zijn dagelijks

open tussen 08.00-18.00

uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak

maken met een

collegelid doet u via het centrale

telefoonnummer. Daarbij geeft
wilt spreken.

Het kan

zijn

u

aan waarover u het collegelid

dat u eerst naar een vakafdeling

verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen
d

den 20

juli

www.werkeninzandvoort.com.

20 0.2010-164LV.

Voor het vinden of aan b

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand

of aanbieden van vacature?

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van

-PN.O arlesv jffcidlaan q plaatse

en zee, maar vooral dicht

bij

mensen

is

de

Vergunm-gverle- ng op werkdagen telefonisch

Op zoek naar werk

ort:

e.d.

Openingstijden begraafplaats

vverkeenhe

en reclameaanvrac

van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden
:ze

maar voor een

beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen

bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur.

Bouw- sloop
Zandvc

voornemen daartoe een ziensw

geval van

gaan van eer

van het beroepschrift. Voor het indienen vaneen verzoek

kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstel ing

verleend, kan tegen ons

In

voorlopige voorzie-

de president van de rechtbank te Haarlem,

dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te

Let op.

in

de rechtbank te Haarlem, afdeling Bestuurs-

king wordt pas bereikt nadat de pres de -t van de rechtbank
in

13-15-17, gedeeltelijk

ingekomen

rt,

gaan

>epschrift heeft

22JUÜ2010.2010-179LV.

in

ingediend, kunnen tegen de bovenstaande besluiten
>ep

Bakkerstraat 2d, gedeeltelijk vergroten woning, ingekomen

Secretaris

uw

richt

de rechter-

2003 BR Haarlem. Een dergel ijk verzoek dient vergezeld te gaan

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u

inghebbenden die

Zandvoort:

gen,

in

Openingstijden Centrale Balie

-Vondellaan

10-3189

-

de publicatiedatum. U

2040 AA Zandvoort. Het bezwaar

klachtencoördinator.

Verzonden besluiten

mond. ni

Kapvergunning verleend

21 juli

dit

aan het college van Burgemeester
2,

website het digitale formulier

Ingekomen vergunningenaanvragen

-

brief

beginsel niet de werking van het besluit waartegen

van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621

Bel

Beverwijk.

Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88.
E-mail: info@ milieudienst-ij

I

Gedurende de termijn van de terrzageligg -g <an een
schriftelijk haar/zijn

e.diens: J-'ond

'V,i

Bezoekadres: VVijcker molen

pensioen, ingekomen 08

is

in

van het gemeentehuis tijdens de openingstijden.

Algemene

-

bovenhoek van uw

schorst

g..

Voormelde aanvraag met het conceptbeslui:

van 30 juli 2010 gedurende 6 weken ter inzage

de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

informatie

is

bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar"

en Wethouders, Postbus

een vergunning voor het verruimen van de sluitingstijd van

belanghebbenden

bezwaar worden ingediend

worden aangevraagd

'

Mandatering

merstraat 4 te Zandvoort.
-verwijderen van een schoorsteen op het perceel

Tot 10 september 2010 kan door

Milieudienst

1

-vernieuwen van de garage/berg -g op het perceel Haarlem-

orlopige'

f

-g eb -end en kunnen ge-

la

van een afschrift van het bezwaarschrift.

het:

3d en $rd te Zandvoort

Bezwaar

Be

je en.

de verzenddatum van de vergunning. Indien het

voorlopige voorziening indienen

Monumentenvergunning artikel 11 van de Monumentenwet

ningen voor het beheervan afvalwater.

is

geen vergunning betreft

het

gevolgen heeft voor de doelmatige werking van de voorzie-

Itlza g e

de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze

bij

open ings:

durende een termijn van zes weken na bekendmaking een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-

meester en Wethouders van Zandvoort het volgende bekend:

•

wijzigen van de pui van de garage, ver-

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen

Monumentenvergunning aangevraagd
De Milieudienst Umond maakt namens het

lid

133,

Bezwaarschriften

de Centrale Balie en op de website.

Bekendmaking wet milieubeheer

De Milieudienst Umond

21 juli

20io,20io-io 5 Rv
-

zal

worde- gepu-l cee'd en pas dan kunnen belanghebbenden

ede:',

va

1

',

-anen

in

Zandvoort.

Zandvoortse Courant

NUMMER

•

30

29 JULI 2010

•

AUTOSPORT
Seizoenstart selectie SV Zandvoort
Onder

van trainer Pieter Keur en

leiding

sche staf

met de

techni-

zijn

de selectie van SV Zandvoort weer begonnen

is

trainingen in voorbereiding op de competitie.

Mutaties

ste oefenwedstrijd van het

Drie spelers uit de vorige

De

nieuwe seizoen wordt op

eerste wedstrijd van het

zaterdag 4 september gespeeld.

gaan
Berg

selectie zijn elders

voetballen.

Nigel

Misha Hormeno
(Kennemers) en Chris
Dölgers (DSOV) hebben
(HFC),

hun

heil

ergens anders ge-

zocht. Daarnaast zijn

Den nis

Schrader en Martijn Paap

gestopt met voetballen.

Nieuw in de groep zijn Jordy
Stuurman en Bud Water.
Stuurman heeft in zijn
in de hoogste teams
van Omniworld in Almere

jeugd

gevoetbald en Water

is

ver-

eerste wordt gespeeld op

zaterdag

ju 11,14.30 uur,

op

het terrein van Ter Leede

in

31

5assenheim (Hoofdklasse
Donderdag 5 augusom 20.00 uur

A).

Hoofdklasser Quick Boys

in

Katwijk op on ze plaatsgeno-

derde

ten. En zaterdag 7

augustus

gaat 5V Zandvoort ook naar

om

Katwijk

uur.

om

Een mooie reeks oefen-

autosportblad meldt dat

verschillende Renault verte-

de zogenaamde Renault

duels dus.

Sport Masters op 30 en

Dat

wedstrijd

buiten Zandvoort

verkeren

derde gaan voetballen maar

vingen net

als vorig

seizoen

wel beschikbaar voor

de

selectie-elftallen."

het 'World Series by Renault'

oefenwedstrijden spelen.

40 spelers. Een aantal zal na
de voorbereidingen in het
blijft

genwoordigers bijeen tijdens

weekend om het

concreet worden uitgewerkt.

een aantal

staat dit jaar vooralsnog uit

is.

handha-

zal in eerste instantie
zijn

want

de velden van SV Zandvoort

staat.

in

een belabberde

De eerste

standers

drie

niet

zijn

tegen-

bepaald

de eerste de beste. De eer-

om

in

de eerste ronde

de Haarlems Dagblad

oktober een seizoens-

op het

in

Kwalificatieraces zullen dan

zeker tot de mogelijkheden

oenschappen

gaan behoren tijdens de

in

actie laten

14.30 uur. Voor de oefen-

komen. Volgens de rijders
uit de Formule Renault in
deze kampioenschappen,

Reanult racewereld,

naar

kunnen de Renault Sport
Masters een uitstekende

een slag

om

elftal

verwijzen wij

www. svza nd voort. n

u
I.

zijn

voor de

Masters of Formula
elk jaar

3

die

Zandvoort plaats-

in

Renault Sport Masters. Een
belangrijke persoon binnen de

Radical Speed
positief.

om

Het publiek had

de Radicals van

zelfs

Radicals

zaterdag de mogelijk-

dichtbij te bekijken.

De wagens,

normaal gesproken uitkomen

maakten behoorlijke

in

de Le Mans Series,

snelle rondetijden.

legde beslag op de

tweede

Opvallend was het

plaats.
rijden

van de Nederlander

de Radicals

in

op de tweede

kwam

als

nish. In

plaats.

Italiaan reed

met

zijn

houden van alles w at in Zandvoort leeft
De adverteerders in de krant van deze week zijn:

land-

plaats.

uiteindelijk be-

op de eerste

Nederlandse duo Fred van

MarcoCencetti verwacht

als

omdat

tij-

winnaar,

Cencetti

dens de trainingen voortdurend de snelste rondetijden

in

twee raceklassen

met motorinhoud
1500CC. De V8 wagens

tot

kwamen
van
in

1:38.

Zaterdag

Putten en Cor Euser liep net

een podiumplek mis door

Ondanks het gebrek aan

door de
in zijn

wonnen door het tweetal
Terrence Woodward en Ross

Zandvoort en Assen.

met andermaal een

Ab van der Neut
Riche aan Zee
11

Sea Optiek

Cense en van Lingen

de Trophy of the Dunes

september. Het probleem

wat nog overwonnen moet
worden zijn de geluidsdagen
die nog toegekend moeten
worden aan de circuits van

Kaiser,

Strandpaviljoen

misstaan bijeen evenement

hoofdrol voor de Nederlander

alle rijders,

Psychologiepraktijk

Beach ClubTien

Boom

Sentinel Alarm

Jaap Bartels die beslag legde

Brit

Pluspunt

Autobedrijf Zandvoort

St.

Jamie Patterson

DeallereersteRadical raceop

Zandvoort werd gewonnen

Lukon Tweewielers

Autobedrijf KariMo

Oomstee

eigen V8 klasse. De

deeersteracevan

tot rondetijden

Hu goos

uitvaart-

begeleiding Zandvoort

Café

publieke belangstelling zou

in

op zondag werd ge-

Algemene

deze klasse misschien niet

als

race

Harocamo

K.Willemse

Fier

De

Jamie Patterson

Administratiekantoor

Café

Zondag

Brit

als

vierde te eindigen.

Tijdens de race op zaterdag

Deze tijden liggen

de buurt van een Formule

Renault.

noteren.

Colin Noble en derde

won

de

was

werd
Samsi uit de Verenigde
Arabische Emiraten. Het

De insiders binnen de
hadden de Italiaan

Croenestein & Schouten
Fin. diensten

alfabetische volgordel

Fausti als achtste

Al

Radicals

werd

genoot

over de finish. Tweede

Rob W heidon

Radical

ing nodig", aldus Kirkaldy.

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte

fi-

De

Cencetti.

het midden van het veld
maar wist met zijn co-rijder

slag te leggen

Er

is

rij-

En die hebjevoordefinancie-

ADVERTEERDERS

Het duo

derde over de

de klasse tot isoocc

won Marco

tot i50occ. Thuis vertrok
in

gereden: de RadicalVSen de

de arm. "Het

John Stanleyen James Swift

;'i'fi

Henk Thuis

liet

om

ders eraan willen deelnemen.

Weekend

Nederlander Jaap Bartels
en hetduoBassam Kronflien

Jordan Grogor op de derde
die

Andrew

houdt vooralsnog

Kirkaldy,

een goed idee zolang de

r

heid

wat

Clio

de Europese

rijders uit

wedstrijden van het tweede

Cup. Die wedstrijd begint

AUTOSPORT
De geluiden over de komst van meer dan twintig

idee uit te

werken. De vertegenwoor-

en Formule Renault kampi-

voorbereiding

waren

van

zijn
zijn.

komen de

Begin september

Renault Sport Masters de

elftal

De

is

kunnen

omdat het een uniek evenement kan

aanvragen, mocht het idee

doelstelling voor zowel het

tijdens de trainin-

traditie,

Een toonaangevend Brits

digers verwachten flink

ontstaat een grote groep

tweede

een

14.30

de

waarmee

eerste als

voort. Volgens kenners zou dit het begin

eersteklasser

Rijnvogels het vuur na aan

de schenen te leggen. Die
wedstrijd begint

Het Franse merk wil

de selectie:"De selectie be-

gen goed te werken

dit festival

de nieuwe f usieclu b
Haarlem/Kennemerland op
visite krijgt voor de tweede

en tweede

bij

is

Britse circuit.

het laatste weekend van oktober op Circuit Park Zand-

Zandvoortse duinencircuit.

te pakken. Bestuurslid Ted

betrokken

rijders

Renault nu ook gaan organiseren

14 a ugu st us,a Is SV Zandvoort

worden met een

nauw

in

festival wil

Oefenprogramma
Al vrij snel zullen het eerste

Saunier,

van een raceseizoen voor deze

wereldkampioenschap op het

31

proberen een periodetitel

en bestaat uit

als afsluiter

ogen van de Formule Ford

officieus

Een soortgelijk

afsluiter gaat krijgen

de selectie

elftal

40

een

De eerste thuiswedstrijd

de A-junioren.

spelers. Hierdoor

circa

klasse. In de

staat gepland voor zaterdag

uit

uitgebreid

Brands Hatch

tus wacht

vroegd doorgeschoven van-

Dit seizoen zal

Renault Festival
mogelijk naar Zandvoort
Jarenlang geldt het beroemde Formule Ford Festival op

b.v.

Kortebaandraverij

Amsterdam Beach

Circus Zandvoort

Studio Total Care

ClubNautique

Uitvaartcentrum Haarlem

Dansschool Rob

Van Aacken

Dolderman

Dobey Zandvoort

Dorsman Assurantiën

Glaszetters bedrijf

Van der Valk

&

Swart

Notarissen

.0

M

Kostverlorenstraat 109
Deze riante 2 onder
{ca.

m

250

2
)

maar

20" jaren

liefs

villa

Sfeervolle

kap

1

ca.

villa

grenst

Dr. J.G.
met

de

beschermd naj

direct aan

over een oprit van
heeft

25 meter,

Op de

itertuin

schikt

z eej

6 royale slaapkaHrs. B^kaTakteristieke

met vele

houten vloer

incl.

•

radiatoren vernieuwd

rernieuwd begane grond 2008, gedeeltelijk

-;s:'pp. ca.

250 ir,

irho.id ca.

vvww.cvl.nu

Ir. J.J.

Op de

5"

(ver)koop, lver)huur, beheer, taxatie

Kuinderstraat 11/11
etage gelegen, goed onderhouden 3 kamer

appartement met ruim balkon op het westen en zeezicht.
Woonkamer met

zeezicht,

open keuken

2 slaapkamers

20^ CV installatie

TTTazing
..

Mezgerstraat 123

verdieping van het appartementencomplex

ligt dit keurig verzorgde 3 kamer appartement
met balkon op het zuidoosten. Het complex beschikt over
een lift en in de onderbouw bevinden zich de bergingen.

Mezgerstede

m^^^Ul

woonkWerMet^^Jren

Moderne keuJsaJr-^M^^apparatuur
Dak venjÉwJc^L

2'

||||NWWI

mus

1000

in",

cs'ceelopo.

Het strand

Station en busverbindingen

•

Aan de

•

Gebruiksoppervlakte

&
(II

Badkamer

Geheel voorzien van dubbele beglazing

•
•

is

praktisch

Geheel

aan de overkant

70

rn

douchecabine, wastafel en badkamerrneubel

hardhouten kozijnen en dubbele beglazing

Snelle oplevering

achterzijde mooi zeezicht
ca.

v.v.

v.v.

Grote berging en parkeerplaats

op loopafstand

is

in

de onderbouw

mogelijk

Gebruiksoppervlakte ca. 91 m*

2

(exel,

balkon)

Km-'

Vraagprijs:

€

220.000,

I

Trompstraat 5/7
Op de

4

de

Tjerk Hiddesstraat 4/1

Gasthuisplein 8

tevens hoogste etage gelegen goed onderhouder

Dit leuke

charmante huisje

een gezellig plein midden

(voormalig) 4 kamer appartement.

is

in

gebouwd

in

1900 en

ligt

aan

het historische centrum van

goed onderhouden voormalige 4 kamer appartement

Dit
ligt

op

1

ste

verdieping.

Zandvoort.
•

Prachtig

•

Ruime woonkamer

vrij

op boulevard, strand en zee!

uitzicht

(v/h 2

kamers)

•

Moderne keuken

•

2 slaapkamers,

•

Balkon aan zowel voor-

•

Woonoppervlakteca.90 m 2

Vraagprijs:

v.v.

apparatuur

moderne badkamer

€

als achterzijde

239.000,-

&

•

2

slaapkamers

woonkamer

•

L-vorrnige

•

Woonkamer met deur naar woonkeuken

•

Moderne keuken

•

Badkamer met ligbad/douche

•

•

De ruime werkplaats biedt

•

Besloten patio op het zuiden

•

Doorkijkje

•

Gebruiksoppervlak

in

vele (bobby) mogelijkheden

•

de Swaluëstraat

Vraagprijs:

€

ca.

87

m

2

(excl.

250.000,-

(v/h 2

kamers) met zeezicht

inbouwapparatuur

v.v.

2 slaapkamers, luxe

badkamer met

o.a.

douche/stoomcabine

en "ïassagc-sracr

I

schuur)

®

Balkon (ZW) met zeezicht en balkon aan landzijde

•

Geheel voorzien van dubbele beglazing

•

Woonoppervlakte

Vraagprijs:

ca.

80

m2

€ 244.500,-

*36c£

6 e jaargang

•
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Maarten Memorial
rijdt

k-%

succesvol tijdens

Twee kampeerverenigingen op het noorderstrand bestonden afgelopen week maar

week donderdag

leden die de begintijd hebben meegemaakt! Vorige

hun

mijlpaal, dinsdag

was het

het begin van hun 75-jarig bestaan

synagoge verwoest

afscheidstoernee

circuit

Tot volgend jaar!

Kampeerverenigingen vieren feest

eerste

Vandaag 70 jaar
geleden werd de

Klaas Koper

voor 7e keer

rond op

VeERLEDEN

CULTUUR

rtCTUEEL

feest

bij

vierde

liefst

75 jaar en er

zijn

nog steeds

Kam peervereniging Amsterdam

(KVA)

als

receptie op het strand,

waar anders zou

je

De Rekreade was weer een daverend

kunnen zeggen.

gen.
plein

De slotdag werd

dit jaar

gemeente gaan wonen

KVS was

woordig de kinderen van
de kinderen van het eerste

geldt natuurlijk niet alleen

ij

zowel KVA

als bij

om

de ereleden,

leden, oud-leden en

genois

De slotpoppenkast werd
jaar door

waren alle 250 pannenkoeken, aangeboden door de
Lachende Zeerover, al snel

Marcus gespeeld. Er werd
weer flink getoverd in de

een vereniging die haar oor-

sprong

in

De leden

Amsterdam
zijn

heeft.

dan ook voor

op. Fritures d' Anvers had

helemaal op

voor de teamleden

Mede door sponsoring

frietjes

kennen

omdat wethouder Toerisme
WilfredTates wegens vakan-

die

zij

hun adres binnen de ge-

meente Zandvoort hebben,
een gegeven dat

het overgrote deel daaruit

tijden niet
steld.

op

dit

fenomeen. Ook

KVS heeft haar oorsprong

in

misschien wel de mooiste

in

zijn.

verenigingen een

woord, waarop de besturen

Amsterdam krijgen
met de jeugd in

het verhaal.

De receptie

bij

beide vereni-

tie

tussen de gemeente en de

gingen werd druk bezocht

verenigingen meerdan prima

en herinneringen uit ver-

verloopt.

vlogen tijden werden alom

cepties

verteld en aangehoord.

Ook

Ook de op beide reaanwezige beleidsambtenaar Ruud Willigers
kreeg van beideverenigingen
lof

HPCLA.SST.C

toebedeeld voor

zijn

werk

SCOOTMOBIELEN
ook met PGB {persoonsgebonden budget)

023

-

5 735 735

4-wielfietsen
BETER MOBIEL, Max

Planckstraat 44

voor de kampeerders op het
noorderstrand.

Zowel KVAals KVS hebben nu

EMMY VERHEY

met, hoe kan het ook anders,

Aanvang

naam

1 5. 00 uur
(kerkopen: 14.30uur)
".
;*.,-. 'iii'htitt'.ndop vertoon
'

ynn een geldig loegmigsben'ys
TibiLn:;-'-:- T:?;

E-i-.-p-i

OS

Nomineer de meest creatieve
ondernemer van Zandvoort.

een feestweek voor de boeg

Locatie- Protestantse kerk

Kerkplein 1

'Dus de

Amsterdam Beach
bestaat eigenlijk al jsjaan

VS

?13

E-m ail: ajm bergen@hetnet. nl
www. cl a ssi c c on c er ts.nl

1-i

Auto Strijder
Zandvoort
www.autostrijder.nl

diversegelegenheden op het
strand. En
zijn

om met

Meijer

Kijkopwww.zandvoort.nl
ü.-ni.-.-nii

ZandvDort

in

toespraken te spreken:

"Op na ar de volgende

75 jaar!"

E

kan

zoveel jaar be-

'vaderlijk'

het niet

onze

in

meldden dat de communica-

logisch dat er uit-

is

al

Op naar volgend

De

stad van ons land en zijn daar
zeer trots op.

eindelijk leden binnen

de Rekreade
staan.

burgervader had voor beide

vroegere

werd ge-

Zandvoort en dan

het

het feestgedruis

aanwezig kon

in

verkering

meer dan

tie niet

prijs

Maarjon ge ns en meis-

jes uit

Omdat

op

dit

Bol en Kevin

kast en de kinderen gingen

beide vereni-

gingen

andere zusterverenigingen

afkomstig, alhoewel tegen-

Strandhuisjes

bij

voor KVA maar ook KVS, en de

de hoofdstad.

Er zijn er zelfs

Kenny

eester Niek Meijer
stortte zich

wonen

over het algemeen buiten

uur uitgevlogen,

moesten pas-

Kerkplein was,

santen wel blijven kijken en
velen dansten spontaan mee.

aanloop van buitenaf was,

beschikbaar gesteld.

het voltallige bestuur opge-

ie-

te bren-

organiseerd. Doordat er veel

het volksdansen

digden te ontvangen. KVA

Dat vond

succes.

de afsluitende dag, het

voor het eerst op het Kerk-

gehouden.

Het Santekraampie werd in
samenwerking met de bazar
van de Protestantse kerk ge-

trommeld

om

dereen die zich had ingezet

zogenaamde santekraampie, tot een goed einde

Kampeervereniging Strandgenoegen (KVS). Beide verenigingen vierden

met een drukbezochte

jaar!

.

FAMILIEBERICHTEN
maar de

L

Het gemis blijft,
omarming, de troostende

woorden, gesproken

Hiep Hiep

of geschreven,

de handdruk wanneer er geen woorden waren..

Hoera

023

mijn lieve

'Club Nautique g)

-

571 57 07

.

ontvangen na het overlijden van

Piet

WATERSTANDEN

SPOT1IGHTS

liefdevolle

opa Willem

van Vechgel

wordt 5 augustus
hebben ons goed gedaan.
Onze welgemeende dank

60 jaar!!!

hiervoor.

Hoog

W

AUC
Uit aller naam: Jeanne

van Vechgel - Hofman

Charles de Muinck en Paula v/d Mije
Zandvoort, augustus 2010
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Hoog

Laag

T

R

E

06.45

11.40

19.04

06 00.14

07.55

12.54

20.30

ZA

07

01.35

09.34

14.16

22.05

08

02.35

11.00

15.10

23.05

MA

09

03.25

11.44

15.55

23.55

Dl

10

04.09

14.06

16.37

WO

11

00.25

04.52

12

01.09

05.36

DO

KERKDIENSTEN

en Daan
Gina en Suzanne

Theo, R/a, Rosatie
Piet,

Sinds 1992

A

05

ZO

Echt waar, al 50 jaar een paar
Van harte gefeliciteerd!

Hoog

Laag

DO
VR

-

15.06

17.21

15.51

18.05

ZO JDAC

A.S.

Protestantse gem. Zandvoort

uitvaartondernemer in Zandvoort.

10.00 uur

Meijer

ds. C.

uit

Haarlem

www.kerkzandvoort.nl

Hiep hiep hoera
Uitvaartzorgcentrum Zandvoort
2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.

Onze mamma wordt 11 augustus 40 jaar!

Tollensstraat 67,

Hartelijk gefeliciteerd'

RK Parochie

St.

Agatha

10.30 uur Pastor C. van Polvliet

www.aap-parochies.nl

en heel veel kusjes van Eva en David

www.uzn-nederland.nl

RK Parochie Antonius

&

Pauius

10.30 uur Heer J. Wesseling

Uitvaartcentrum Haarlem

KW

Parklaan 36, 2011
Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.

Algemene Uitvaartbegeleiding Zandvoort

nhaarlem.nl

DIRECTE

>

BIJ

huis-aan-huis bezorgd

Kantooradres:
Tel

- Persoonlijke

aandacht voor

U

en

Uw

dierbare

-

«>

Den nis Franciscus

Sop h ie, dochter van: Spolders, Den nis Franciscus

en: Limat, Paola Helena.

Overleden
Keur geb.

en: Klein, Laura.

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

:

Bol, Elf riede

Regina Hendrika,oud 66

Kerkman,Gerrit, oud 8o

jaar.

loukes geb. Paap, Aagtje, oud 87 ja ar.

Gillis

06 -460 460 26

Kleine Krocht

2 -

Druk: Dijkman

IR

6i jaar.

17.00 uur.

Kok

gillisü-z^

ndvoortsscourant.nl

Design Zandvoort

2042 JN Zandvoort
offset

Visseringsweg 40

-

Diemen

Verspreiding :ZVO
Tel.
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Verspre iders

www.zvo-verspreiders.nl
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Evert H. Schweitzer
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-
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donderdag en wordt GRATIS

Verschijnt iedere

f

HL

OVERLIJDEN

COLOFON

Voor een

stijlvolle

irtsecourant.nl

en verzorgde uitvaart

Dag en nacht bereikbaar
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\r

uitdrukkelijke

uit

deze uitgave

toestemming van de

uitgever.

NUMMER

Zandvoortse Courant'

POLITIEBERICHTEN

Gelegenheidscoureur komt

om

Zonder helm
week donderdag

Vorige

op gestolen brommer

(Friesland)

men.

zonder helm op

De man

aangehouden en kon zich
uit Haarlem bleek te rijman is aangehouden en
beslag genomen.

rijden.

niet legitimeren.

is

De 20-jarige man

den op een gestolen brommer. De
de bromfiets

is

in

op

een 51-jarige

is

Circuit Park

Zandvoort

man

om

Jitersum

uit

het leven geko-

de tragische dood van Pierce Cou-

Precies 37 jaar na

was

het uitgaanspubliek

de

man gaan

man

al

te laat. Er

niet be-

is

mo-

slingerend op

hem
De

heeft een ongeval het leven gekost aan iemand die voor

naar het ongeval.

duo XL noemen we ze gek-

het eerst
offer ooit

in

de Formule Ford stapte. Het

op het

is

22-jarige

zijn snorfiets

Haarlemmer

kwam

Het slachtoffer

is

volgens

een grote tas achter zich

Weijers

aan. Alicante. Een weekje

circuit -directeur Erik

door

geen professionele cou-

uitrusten

Zijn rijbewijs

is

dag. Daarbij kunnen parti-

onze flat

kennismaken met

Nét twee jonge honden die
hun territorium verkennen.
Opzoek naar aardige'chica's'

zijn

(mooie meisjes). We laten ze

door het ongeval. Het soort

Alicante zien. Een dag later

auto dat verongelukte, een

gaan ze alléén de stad

In

de nacht van zaterdag op zondag

horecagelegenheid
had

is

een eigenaar van een

de Haltestraat mishandeld. De

in

het opruimen van

bij

zaten. Hierop

gealarmeerde

moest

zijn terras

man

een opmerking gemaakt
zijn terras

enkele flinke klappen incasseren. De

hij

politie heeft

is

de auto

De

in

re-

nietvoorkomen dat de man

echter ongewijzigd. Reden

ter plekke overleed. Een a in-

berijder wist

de

auto nog wel aan de kantte
zetten,

maar

voorlo-

de kant staan. Het

brand ge-

Door nog onbekende
den

vlogen.

blijft

te-

toegesnelde brandweer kon

het lukte

hem

stappen. De

uit te

bulance en traumaheli kopter

zich

nog naar

maar

die hulp

begaven

het circuit,

is

dat het ongeluk niets te

maken had met de

veilig-

De voetbalgekte
broken.

ontmoeten ze ook de

Hier

Later bezoeken

duo

zij,

om

gewend

bent,

is

het een mix van amuse-

ment, horeca en commercie. Als dan ook het weer

mee wil

zomermarkt.
overtuigd

"Ik

onduidelijke

werken, heeft Zandvoort weer een geweldig evenement in
het verschiet. Vooralsnog ziet de voorspelling er prima

uit.

redenen, klappen hebben gehad van tweej on gens. Hierdoor

X

overheen te

Dwars door een

met 28 graden is
weer snel droog. Warm

haait. Ach,
alles

en

naren, misschien zelfs wel
overtreffen.

Ik

verheug

me

Ook de Zandvoortse
middenstand is door het

een nat pak

uitglijdt en

ben ervan

datwe hetsucces

van vorige jaren gaan evein

om

kleine zee-engte. Dolle pret

hoge verwachtingen van de
als

rende agenten door drie Duitse jongens aangesproken

Tabarca,

XL. Hier zijn ge-

noeg rotsen
klauteren.

Komende zondag staat de zomermarkt weer op de agenda.
Zoals u al redelijk
surveille-

we

een eiland onder de kust
van Alicante. Een feest voor

Daders vechtpartij

de Haltestraat. Even daarvoor zouden

geschreeuw van

gejoel en

het

aangehouden

uitge-

is

en kroegjes

de uitzinnige Spanjaarden.

'chica's'.

Drukste markt van het jaar
direct

café's

In

heid op het circuit, aldus

twee verdachten aangehouden,

de nacht van donderdag op vrijdag werden

in.

En vermaken zich prima.

staan grote schermen. Veel

Weijers.

een 18-jarige Heemstedenaaren een 22-jarige Haarlemmer.

In

rijden. Zestien jaar.

"re-

liet

programma op het circuit
voorde komende tijd blijft

de Rob Sloternaker Bocht,

over het feit dat een aantal jon gen sop de tafels van

om

niet

het duo XL zich naar

aangeslagen" te

pig langs
in

autodak open. Prinsheerlijk

genover de pers weten

Formule Ford,
Het ongeval vond plaats

en opa.

laat

delijk

ingevorderd.

Uitbater mishandeld

oma

Ondanks de bagage kan het

culieren

millage naar voren van 1.46, zeven keer zoveel als de toege-

stane hoeveelheid.

bij

maar een particulier.
De man nam deel aan een
zogeheten kennisrnakings-

de racesport. Weijers

bleek

een pro-

aankomsthal binnen.

Kleinzoon en vriend; het

scherend. Ze slepen ieder

het derde slacht-

van Zandvoort.

circuit

de Zeestraat aanhouden

in

Achttien jaar
Een beetje slaperig komen
ze de

de Haltestraat. Politieagenten zagen

in

en konden

gevaarlijk rijgedrag.

onder invloed van alcohol. Uit de ademtest

2010

kend gemaakt hoeveel andere auto's er op dat

reur

wegens

AUGUSTUS

ment op het circuit reden.
De politie doet onderzoek

Slingerend door Haltestraat
Vrijdagnacht reedeen

5

•

rage tijdens de Formule i-race op de oude duinenpiste,

Tijdens een verkeerscontrole op de Zandvoortselaan, afgelo-

pen zondag, zagen agenten rond 20.45 uureen bromfietser

31

het leven

je.

moe

pikken

we een ter ras-

Voor mij een

Het

colaatje.

duoXLwilweleen

pilsje.

Ook

erop.
liepen

zij

diverse kneuzingen op.

De slachtoffers konden de

daders nog aanwijzen. Die probeerden

bij

het zien van de

politietevluchten.Deagenten hebben het tweetal, een
rige

Amsterdammer

vrijwel direct

en een 21-jarige

jongeman

uit

kunnen aanhouden.

17-ja-

Goes,

"Tijdens de voorjaarsmarkt

toeristen die

momenteel

in

hadden we weliswaar geen

Zandvoort vakantie

geluk met het weer, maar

aldus de organisator van de

vieren",

Samen

toch was het een geslaag-

Zandvoortse seizoensmark-

maken weereen mooiedag

de dag. De mix die wij bie-

ten Alex Willemse.

van", sluit

den staat garant voor een

CARTOON

succes van de afgelopen
jaren geïnspireerd.

bijzonder evenement.
profiteren

We

nu bovendien

Willemse geeft aan te

blij-

hij af.

De zomer-

in zijn

IS

WEER

VÜ-QRBIJ. DIE MOOIE

ijverige

markt gaat

om

rond 16.30 uur.

ment.

Hij

in

het evene-

heeft dan ookzeer

Zie
in

ah.

In

je achttien zijn

mogen

ook de advertentie elders

Meer jazzoptredens'in de

ben.

kroeg'

nog een paar horecabedrijven

die afgelopen

week

alsnog een jazzband hebben kunnen vastleggen voor ko-

mende

vrijdag avond. Voor de duidelijkheid hieronder in

Neuf: Mulder
Frits

& Mulder met

Katee; Eet en drinklo-

kaal Laurel

&

Hardy: Arthur

Ebeling Band; Yanks Saloon:

het kort de juiste zaken, voor zover bekend, op een

Donderdagavondvanaf20.oo
uur incaféNeufOpeningvan
het festival

met

Jazz-in

Deed.

Vrijdagavond start rond

ca.

rijtje.

20.30 uur: Café Oomstee:
Lils

A/lcintosh;

XL Mainstream
Café

Fier:

Grand café
combo;

Jazz

Ruud Jansen; café

om

alcohol

drinken(l).

ouwe

De ober

zet ze,

viltstift uit zijn

op de bovenlip van het duo
XL. "So.

You are now eight-

een. You can drink

den-

beer". Creatief

Alex: Spoor

met Adam

ken

is

niet

vreemd. We heb-

Spoor en

Zie
in

21.

in

café de Lamst ra el

00 uurTheMootnix.

ook de advertenties elders

deze krant.

zak en

tekent razendsnel een snor

band; café

vanaf

daar)

met een

Evert Scholten
5

Maar

drie biertjes heb-

knipoog, op tafel neer. Pakt

een
Er zijn

de

anciano (wat zoiets

serior

betekent als die

mag wél

*$$?

zijn, wil

Spanje moet

deze krant.

TUD

hij

Hoe oud

ober weten. Zestien

Ah

10.00 uur
te

ven investeren

beste Spaans.

de jongens wel

el

van de vele buitenlandse

HET

sluit zich hierbij

aan. "Tres caiïa's" bestelt

jaar?

open en

sluit

echtgenoot

de Spanjaard

ben er nog heel lang
vreselijk

lachen!

om moeten

J5

|j

5
v
g
-

1

J>

1

Grand Café De Vier Geboden
&
Tapasbar
is

Kok (» uur
Afwashulp

per

B.v. "Food-Artists"

Heeft u voor het

komende

seizoen

keukenpersoneel nodig?Wilt
•

nuk)

(fiJtthn^jK.^tlr.e/Dprwpbasis)

Medewerker bediening

vhb

Piripi

Zijn op zoek naar:

od zoek naar:

Medewerkers bediening m/v
ervaring gewenst

tijdelijk extra

u alleen betalen

voor

de uren die gewerkt worden? Geen rompslomp

e/o

kosten met ziekteverzuim, vrije dagen en vakantie.

Neem dan

contact

met ons op.

Afwassers

(&*,&**/(<**»<*,

Tel.

06-47181606 of mail naarfoodartists@vhbbv.nl

er info: 0235712537

^jj>''Hl

f.'

Strandpaviljoen

BOOITI

^,

1

Dierenartsenpraktijk

G roeresteiiin

teZandvoort

—^P'

Tel.023-5717580

Goulashsoep
Vissoep

-

-

3 soorten vlees
Zeebaarsfilet

-

-

Oi'V^'ïkelijfc en duidelit* hriwtheetotfiïes!

Mevr. A.C. Dekker

Als brunch, lunch of diner.

Graag

Spreekuur: ma.

t/fn vr.

ma.- wo.-

V
V

Lukkassen

13.00

vr.

-

14.00 uur

avond 19.00

-

•f

20.00 uur

r_tócte berektfrtrtj

^n. waar u maandelijks aan toe

tem

Bupyüfding tixterts het gehete hvPööïMkfifOdiict, géén
zorgen OvCr Contacten roet bank, taxateur tn notaris
I

Ij-

pot heekadvies door Entend Hypothecair Ffanner

en volgens afspraak

De gehele week

tot ziens, fam.

-

Palacinka of

Palacinka

€10,50

Sch;outen

uïsforköK

c(e>

Op onze ouderwetse manier

door.

Boom

'083-5716731
Lijsterstraat

DE SALON

7

2042CHZandvoort

-

-Tel.

Kindertelefoon Noord-

Nationaal

de

vrijwilligers.

zitten gemotiveer-

Mannen en vrouwen met uiteenlopende

achtergronden, die het leuk vinden

om met

kinderen en

jongeren tot achttien jaar via de chat en de telefoon
sprek te gaan.

Gezichtsbehandeling i uur
Nieuwe set uv acryl nagels

www.gsfinancieledienaten.nl

Holland zoekt nieuwe collega's
Aan de Kindertelefoon Noord-Holland

.rWraiEDOEKSs

(023)571 5847

hebben

zij

Vanwege het

in

ge-

succes van de Kindertelefoon

dringend behoefte aan extra

MS

Fonds

zoekt 10 collectanten
Het Nationaal

MS

Fonds zoekt 10 nieuwe collectanten

Zandvoort voor de Nationale
ber. "Tot

nu toe

noeg om

bij

MS

in

Collecteweek

in

novem-

maar dat

is

niet ge-

collectanten,

zijn er 3

iedere voordeur aan te bellen", zegt Pamela

Zaat, landelijke coördinatrice van het Nationaal

MS

Fonds.

collega's.

Pedicure behandeling of gelnagels

NU€wo,Bel

voor een afspraak met;

DE SALON
Bilderdijkstr30zw
2041 NKZandvoort
0643049362
(deze aanbieding

is

geldig t/m 30 sept.)

De kinderen enjon geren weten de Kindertelefoon goed
te vinden.dus
tie

is

de organisa-

op zoek naar versterking.

Voordat nieuwkomers van

"Sport

is

goed voor

start

gaan, doorlopen zeeën

intensieve en afwisselende

lichaam en geest"

Hierin

www.sportinzandvoort.nl

rr

maanden.
komen onder andere

training van drie

gespreksvaardigheden,

di-

versegespreksonderwerpen
(zoals pesten en seks) en de

Sy1.rr.M1id

Zandvnort

Tweemaal per

jaar

er trainingen

gegeven. De
Het Nationaal

zowel op de locatie

lecteert van 22

gint,

als

de

site

nl

www.wordvrijwil-

vertellen

bij

de

Kindertelefoon. Ben je naar

siast

sen op basisscholen.

vrijwilligers

aanleiding hiervan enthou-

vrijwilliger

vrij-

Op

ligerbijdekin dertelefoon.

over hun ervaringen

de orde. Een deel van de

ook gastles-

Haarlem, direct

na de zomervakantie.

opbouwvan een gesprek aan
willigers geeft

worden

eerstvolgende training be-

Alkmaar

geworden

om

zelf als

aan de slag te

ber.

da

MS

Fonds

al

2 uurtjes

Of zit uw agen-

het heiejaar vol?

aanals collectant!
bijna 17.000

bellen

col-

t/m 27 novem-

U heeft toch wel

per jaartijd?

Om

Meld
bij

eigenlijk

heel erg

ook aanmelden.

zij

door voorlichting te

u

verstrekken, activiteiten en

vakanties te organiseren en

onderzoek te verrichten.
Wilt

u

meer informatie?
contact op met

Neem dan

Pamela Zaat, tel. 010-5919839
of via www.nationaalms-

blij zijn.

gaan, dan kunjejevia deze
site

doet

ruim

40 collectanten nodig zijn,
maar de coördinatrice zou
met 10 nieuwe collectanten
al

de kwaliteit van leven

Sclerose te verbeteren. Dit

alle

inwoners aan te

zouden

om

van mensen met Multiple

fonds.nl. Een donatie

Het

MS

Fonds zet zich

in

5057

is

welkom.

op

giro

Zandvoortse Courant

Zieke kinderen

in

exclusieve sportauto's

in

evenzoveel exclusieve sportauto's

Rotterdam naar Amsterdam, om vervolgens op het
doelstelling
circa 15

is

om

Zandvoort te eindigen. De

mee

miljoen euro aan voertuigen

in

zijn. Er

eenkomsten. De School kent

De bewoners van de wijk
ieder jaar

zijn

ouders de keuze wat betreft

officiële

op zater-

schooltijden en vakanties.

dag 2i augustusaanstaande

Geen hert

in

Op donderdag 12 augustus
bent u welkom vooreen ken-

de volgende straten van

nismaking onder schooltijd.

Amsterdamse

De

initiatiefnemers van de

Rotterdam gevestigd

is.

Deze

doet onderzoek naar

re

gekomen om hun passaeen onvergetelijke dag

aankomst
er nog

Bij

wordt

circuit

twee uur lang gereden op
het circuit. Buiten de zeer
snelle
er

sportwagens, reden

ook exclusieve klassieke

veiling

werd

hun school

zien en vertellen

damse Waterleidingduinen.

hun ervaringen. Op zater-

Onder begeleiding van een
boswachter zou men met

Vanaf 09.00 uur
tot 15.00 uur

welkom om

letjes

te kunnen verko-

spul-

uit 1933.

er

ook een veiling

om

dag voor de
geld

plaats. Dit

naast de onvergetelijke

in

bijrijders

ook

te zamelen voor de

Daniël den

Hoed

kliniek,

huidkanker. Sinds

2004

Maarten zo lang mogelijk

kan

blijven rijden in zijn grote

ik

ik

in

is

de

rij

de ba-

gevestigd aan

is

Emmaweg

22 (voormalig

sisvan deMaartenMemorial.

zodat elke gedoneerde euro

Bij

ook daadwerkelijk terecht

viljoen

handelingen te kunnen vin-

komt waar die nodig

is.

Meer

den voor specifieke vormen

informatie kunt

www.maartenmemorial.com.

u

vinden op

Zee

is

het

het zicht van

uit

Uiteraard

lega's wel,

is

men nog

om

het

permanente

niet goed.

hebben maar

dan gaat

er iets

Op bijgaande

den inge leve rd. De Chemokar staat op de volgende plekken: Dirk

foto de

v/d Broek 09-10 u u r; Vom a r 10. 10 -n. uur; Tolweg 11.10-12. 00 uur.

ten van paviljoen

Wander

&

moeten

Buiten deze tijdstippen kan KCA uitsluitend op

woensdagmid-

rommel

die

Karin helaas aan

de gas-

info:

raadpleeg de afvalkalender en/of de gemeentelijke website

De School
hoeft u niet extra te betalen. Laat de bak

Komende week worden de G FT bakken schoongemaakt. Hiervoor
gewoon aan de weg

'De School' organiseert

staan tot de schoonmaakploeg langs

twee ken nismakingsb ij-

is

geweest.

is.

Dat

zijn.

werkdagen

Vrijwillige

Natuurliefhebbers die het
leuk vinden

om

de natuur

een handje te helpen kun-

nen hun hart ophalen! Het

in

eigen gasten een rommeltje.

de ga sten van de buren /col-

dagen worden ingeleverd op de gemeentewerf. Voor meer

naar

minder

De sociocratische school

in

bijzondere natuurgebie-

de eigen gasten er niet zo-

Chemisch Afval (KCA) wor-

als er

zou een betere optie

zijn

dat je er normaliter niet

Maritiem Haven aan

veel last van

Klein

de winter toe

voedsel te vinden

den die zo kwetsbaar
het nieuwe jaarrondpa-

status te geven, echter als

ZANDVOORT SCHOON!?
Schoon, Schoner, schoonst
Aanstaande zaterdag kan weer

geen

er

Mogelijk

zien.

organiseert 'werkdagen'

Nieuwe behuizing

De organisatie werkt met
een begroting van o euro,

van kanker. Maarten van

één hert te

IVN Zuid-Kennemerland

kerkgebouw).

paviljoen zijn

B

is

via info@deschool.nl.

De School

opmer-

mijn lotus

mij niet ziek"

géén

inloop-bijeenkomsten. Het

daarom prettig als u op tijd
aanwezig bent. Aanmelden
wordt op prijs gesteld. Dit

Mem orial. Tijdens zijn ziekte
is

ten

duidelijkheid: het zijn

or-

hem

evenement Maarten-

edities

be-

bewuste dag was

men maar dan meer

€ 670.000

om

op de

er rondlopen. Echter

om ïo.oo uur en eindigen om 12.00 uur. Voor de

aan

aan fondsen op. Kankernodig

schouwen hoeveel herten

kunnen de geïnteresseer-

king "als

De voorgaande zes

eigen ogen kunnen aan-

den nog een keer terugko-

bij:

druk aan het werk

MNDVDOin

terwijl

Beide bijeenkomsten star-

passie: de Lotus. Zijn

ruim

Dans volgen,

tel:

leeftijd

voel

is

Kinderen

4 jaar kunnen

2003 op 27-jarige

Opbrengsten

al

lessen

in bedrijf.

(bijna)

ontvangen over de school.

den Hoed-kliniek.

leverden

niet

Peter Verswijveren,

het

onderzoek

dan

vanaf

de ouders meer informatie

ganiseren vrienden van

werd afgesloten door een
optreden van Lee Towers,
ambassadeur van de Daniël

dag 14 augustus bent u ook
alleen is De 5chool

welkom,

lichtingen kunt u terecht

huis

vorige edities

Topstukken geveild
evenement vond
Tijdens het

in-

leerlingen van

waarnaar de rally is
genoemd, stierf 4 augustus
Sten,

Becks,

auto's die mee, zoals een Alfa

Romeo 8c 2600

's

's

iedereen van

is

harte

21216265.

bekend van veilingBonhams. Het geheel

raadsle-

nestetstraat en Dacosta-

een agressieve vorm van

door veilingmeester Patrick

te zien!

excursie door de Amster-

dit jaar geleid

specifieke soorten kanker.

opening gepland.

Waternet had onlangs de
den uitgenodigd voor een

de gevolgen van melanoom,

auto's zijn van heinde en ver-

september staat de

De school

De

kliniek

17

geven een rondleiding, laten

Potgieterstraat,

06-40805352 of Bart
Botschuijver, tel: 06-

"Eigenaren van de exclusieve

op het

in

is

Ten Kateplantsoen, de Ge-

pen ofte kopen. Voor

MC

dakterras en een flinke mul-

tifunctionele ruimte heeft.

ten. Al voor de 12e keer orga-

morgens
middags

het Erasmus

pand dat nu mooie ruime
appartementen, een grote

voor elk indivi-

Op

straat.

giers

2010

waardoor extra

dueel kind. Daarbij hebben

Oud Noord:

die

klassen,

aandacht

activitei-

weer een rommelmarkt

Koen Verhagen, één van de

een structuur van kleine

actief en organiseren voor

jong en oud leuke

niseert het comité

te bezorgen."

AUGUSTUS

deze sponsorrit.

Rommelmarkt

rit:

5

•

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

reed voor

Oud Noord

in

31

OOR

OOG

mee van

een dag

als bijrijder

Circuit Park

kankerpatiënten een dag te laten vergeten dat ze ziek

NUMMER

Iet
en
DE BADPLAATS nnrtD

Afgelopen maandag vond de zevende editie plaats van de MaartenMemorial. Honderd
kankerpatiënten reden

•

Het voormalige verzorgingshuis

Wim Mensink

aan de

Hogeweg 42

heeft sinds de

opheffing

1991

in

al

diverse

mag. Tijdens deze

zater-

dagen van augustus tot
en met maart (altijd van
9.30 tot 15.00 uur), worden
boswachters geholpen
met terreinonderhoud
waar zij zelf tegenwoordig
niet meer aan toekomen.
Leeftijd maakt niet uit en
ervaring

niet vereist.

is

Zorg zelf voorwerkkleding,
laarzen en

neem

lunch,

eigenaars gekend. Na een

koffie

verbouwing is het
gebouw door woningbouwvereniging De Key geschikt
gemaakt voor cliënten van
Nieuw Unicum. Per 1 juni

IVN/ZK zorgt voor gereed-

flinke

is

de sleuteloverdracht van

Zandvoort-Centrum geweest van het prachtige

en thee mee. Het

schap, begeleiding, werk-

handschoenen en een
kere vlaai voor

de

bij

Aanmelden kan

lek-

koffie.

via e-mail:

ivnzk.natuurwerk@gmail.

com

of bel even

van Schie,

tel.

met Mare

023-5351239.

wü

TTTTl

Grand Café Restaurant

--£^S&BEHIND

§AZZf ™Bar
(üf

in

d« kroes, wat u

wilt)

Vrijdag 6 augustus

Vrijdag 6 augustus: 21;00 u:

5-mansformatie

Lekkereten

The

MOOTNIX
Jazz

& Blues &

Gezellig drinken

!!!!!

!!!!!!

Vrijdag
Arthur Ebeling band

Mainstream Jazz Combo
o.l.v. Ger Groenendaal

Van

21.00

-

00.00 uur

U bent van harte welkom!

So..!
Dagelijks geopend van 09.00 tot 03.00 uur
v.'A'.'A'.'/Jhn

i

c

« dlra nTten H J\w nfl
Grand Café Hotel Restaurant XL

ALTIJD

WAT

TE BOEN, A1TIJB GEZELLIG!

Kerkplein

S, tel.

5712252

|

06-53344660

www.xl-zandvooit.iü

NUMMER

Zandvoortse Courant

31

5

•

AUGUSTUS

2010

Hu.

Vrijdag

6 augustus

SPOOR 5
o.l.v.

Adam

6

Jazz in de Kroeg

7

Jazzfestival

8

Jazz

8

Zomermarkt- centrum Zandvoort

14

Strand schaaktoernooi

Centrum
19.00-01.00 uur

Gasthuisplein,

-

op het Strand

-

paviljoen 16 Meijer aan zee

14+15 Dutch Power Pack- Circuit Park Zandvoort

Spoor

van 21.00 -00.00 uur

Café Alex

@ The Spot

15

Surf'n beach

15

Muziekpaviljoen -ZFM Zandvoort Zomertour,
13.30-16.00 uur

15

Orgelconcert- doorW.J.Cevaal.
Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur

Filmfestival

-

20-22 Culinair Zandvoort
20-22

DTM weekend

21-1-22

NAM Rem

Zandvoort Gasthuisplein

-

Gasthuisplein

-Circuit Park Zandvoort

Race- Watersportvereniging Zandvoort

t/m 8-8 Eva's Huis- Expositie 'Kaders en vatbaar

t/m 28-8 Kunst met een grote K

- Expositie 'Op golven
van muziek'. Agat ha kerk, iedere zaterdag
van 14.00 tot 17.00 uur

JAZ'

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

BEACH CLUB
Bcachclub

Take Five
ZONDA6

8

AUGUSTUS

vanaf 15.00 uur

LIVE JAZZ op het TERRAS

De Ruud Jansen Band
Vanaf 17.30 uur kunt u genieten van het

TIEN

€22,50

ver weg.

Jazz op het stiand

Sommige

In

Wie
Bestemming
Reisduur

Mainstream
Jazz
o.l.v.

Combo

Gei Gioenendaal

thuis!

in eigen land,

een korte

serie

andeTen

vakanti e-ervaTing.

:

Tom en Thea de Roode

:

Canada

:

met

(heel)

vragen wij wekelijks een

zijn of haar

dorpsgenoot naar

Zondag 8 augustus

-8 juli 2010

15 juni

Hoe was de vakantie?
Overweldigend!

We

hebben een rondreis van 24

dagen door West Canada en Vancouver

maakt met een camper.
is

Canada het land

bij

Als je

uitstek

Island ge-

van de natuur houdt

om met

een camper

rond te rijden. Veel bergen, ook nog met sneeuw,

van

Jazzmenu
voor

Welkom

Veel dorpsgenoten zijn of gaan binnenkort

vakantie.

speciaal samengesteld drie-gangen

15.00 tot 18.00

UUR

veel watervallen en

nog

meer meren en hele

veel

lange wegen. De bevolking

vriendelijk, relaxt en

is

héél behulpzaam.

p.p.

U komt toch ook?

Bcachclub Take Five

Leukste ervaring?

Om

Boulevard Paulus Loot, pav.5

023-5716119

geluk',

Museum

Zandvoorts

Zondag
§ OUgï
augustus
g O

023-5713200

/ www.tfoz.nl / info@tfaz.nl

www. beachclubtien. nl

als

twee gepensioneer-

den voor het eerst met een

camper op pad

te

gaan en

dan moeten stoppen omdat

Zaterdag 7 augustus JAZZ IN PET CENTRUM
volgende pagina

er een paar beren over de

Deze rubriek

is

mede

weg

mogelijk

lopen.

gemaakt door

^toerkoop.nls^
Jt

Sponsoren/begunsUgers:
Zandvoott
Holland Casino,
poenen B^andvoo.
, Brugm an
Eco-Remainbetonsaneting.Capelle
Zandvoott
Vetsteege IJzerhandel,
en Kooy, Zandvoott
I

IlkVootJanssen

Hoofddotp
Velot, zonwering,
Zandvoott
accountants,

„,U,

enlonket

vj:«»g.kuns.s.oFko 1

ij»en,zandvoc.t t

Zandvoott
Radio Stiphout,
Beheet, Zandvoott
fostvetloten Vastgoed
KtasSpott, Zandvoott

YouNameltmuriekptoduct.
INZ, Zandvoott
IJ«thandelZ»ntvoott,Z«ndv„o,t

Kroon Vis, Zandvoott
Woodctackct Webdesign,

Zandvoott

W

TheTipbookCompany.Hi
Attinex Bouwadvies,

Evenementen PlatFo.
Z.ndvoot.s

CL

NUMMER

AUGUSTUS

2010

sluiting heeft Tutti Frutti afgelopen dinsdag gelukkig

weer

Zandvoortse Courant

De zee
zwemmen

zee

In

warm

als

is

het

heerlijk, vooral als

de zomer

in

Daarentegen kan de zee ook heel gevaarlijk

is.

verdrinken er helaas nog

Jaarlijks

zijn.

hoge

bij

om ongeoefende

golven

op

te wijzen

gevaren. De ge Ie vlag wordt

een mui terecht was gekomen.

in

5

•

zee, zo-

in

onlangs een Duits meisje dat voor de kust van Zand-

voort

gehesen worden

zwemmers

mensen

altijd

31

Tutti Frutti

nooit veilig

is

principe op het gehele

in

strand gehesen,
is

maar het

ook mogelijk de gele vlag

op een strandvak te hijsen

ondersteuning van ge-

ter

muienborden of

plaatste

andere lokale

situatie. Dit

laatste gebeurt

overleg

nauw

in

met de reddings-

brigade.

Witte vlag
met vraagteken
Als deze vlag wappert

Wat

niet altijd gerealiseerd

wordt

dat

is

zee heel

je in

verkrijgbaar

de reddings-

bij

brigade en de

EHBO

post.

snel onderkoeld kunt raken

of zelfs kunt verdrinken.

Berucht

muien, onder-

zijn

Aan het begin van diverse

golven.

Daarom

extra aan-

strandafgangen staat een

dacht voor bepaalde regels

informatiebord

om

om

zeetegaan.

veilig in

Waar moetje op
Ga

niet dieper

dan tot aan

neem deze

letten

zwemmen!

gaat

als je

de zee

regel serieus

Laat kinderen niet zonder

toezicht

Ca
Bij

uit

zee

in

nooit alleen

zwemmen

stroming waar je niet

kunt komen (een mui):

zwem

er niet tegenin

maar

De zee
in

te

zwemmen
maakt van

of luchtma-

tijd last

plafonds

bij

le

de Rotonde. Deze
is

EHBO

gedurende het gehe-

seizoen (mei -september)

dagelijks geopend.

Zij infor-

meren de strandpachters
met een gemeente vlaggenmast voor de deur dat
de vlag gehesen moet wordoen

dit

op advies

zwemmen. De

rode

te

op een

rug.

Verdwaalbandjes

zijn

toilet.

Na inspectie

van Bouw-en Woningtoezicht
bleek er asbest vrijgekomen
te

zijn,

waarna de gemeente

is

is

t/m

de beurt.

betreft het

Er

is

veel inbreng,

terecht

zijn

zeer selectief. De merkkleding

mag

ouderwets

niet

zijn

en

vanzelfsprekend schoon en

gevaarlijke situaties

mee-

zich

voor

komsten en tenslotte de

ver-

in

haald

ke zee of bijvoorbeeld nood-

Dat

een verhoogd plafond.

weer

den met daarop een waar-

speciale klapbor-

schuwing voor stroming in
drietalen. Deze kunnen op
het strand
lijk,

bij

gevaarlijke

een,

blijft

acht

krijgt

45% van de

in-

prijs

een ruime keuze, zowel

voor baby's en kinderen (maat

68 t/m 164)

als

in

in

alle

bovenkleding

damesmaten,

van netjes tot sportief.
beperkte mate

is

In

ook heren-

kleding aanwezig. Bekende

merken

zijn o.a. Rare, Lolita,

Replay.Airforce, Didi en Ralph

Lauren.

Ook kunt

Frutti terecht

nieuwe

kleding

u

bij

schoenen en

Momenteel

30%

Tutti

voor praktisch

(kinder-)

sandaaltjes.

is

alle

afgeprijsd, een

terug.

weken

de winkel hangen en gaat

dan nog

nu

is

buitenkansjeomdezomergar-

met een

is

Er

derobe nog even aan te vu Hen.

muren en

Frutti

brenger

ingenomen kan worden,

zaak geworden

bouwing." Tutti

des Heils gedoneerd. De

waarvoor het verkocht wordt.

meteen weer mee

kan

De kleding

in-

wordt de kleding
nagekeken en wat

gebracht, zowel voor mijn

echter een geweldig mooie

zijn

is

advocaat, het gebrek aan

fraaie vloer, lichte

politie

juli

maar de dames

Brigade kan naast de vlag-

Voor deze vlag
geldt dat hij op het gehele
strand of op een strand vak
gehesen kan worden. Bij si-

als

de winterkleding weer aan

De Zandvoortse Redding

zijn.

Frutti

koop

zeer goed geregeld. Van fe-

bruari

gen ook gebruik maken van
zogenaamde muien borden.

gevaarlij-

daarna, indien niet verkocht,

naar een -70%

rek.

Mocht het

niet verkocht of

zijn

dan wordt

opge-

dit

naar

een goed doel, zoals het Leger

Tutti Frutti, Corn. Slegerstraat
6, tel.

5731712. Openingstijden:

ma. 12.00-17.00

uur, di.

t/m

vr.

09.30-17.30 uur.za. 10. 00-17.00

uur en

in

de zomermaanden

op zon dag va n 1 2.00-17.00

uur.

Werkzaamheden Schipholtunnel

moge-

plekworden
ProRail start volgende

week met de werkzaamheden aan de zwaar beschadigde boven-

leiding van de Schipholspoortunnel.

Ook Zandvoorters

die

met de trein naar de nationale

trokken.

geopereerd door vanaf de
reddingsposten, met voer-

luchthaven willen gaan, bijvoorbeeld voor het vertrek van hun vakantie, hebben zeker

Gele vlag

tuigen op het strand en

met ongemakken

De zee

is

onveiliger dan

'normaal'. Bijvoorbeeld

afdrijft

voorkomen dat

nummer

naar het

14 jaar

al

in

zomerkleding en binnenkort

natoestemmingen overleg
met de burgemeester van

len

Om

een paraplu boven ons hoofd

de

de verkoop. De kledingin breng

Zandvoort. Situaties kun-

neergezet. Daarnaast wordt

kinderen kwijtraken: schrijf

met

Amsterdam

assisteren

Zij

bij

niet

mogelijke,

zoveel mogelijk preventief

een 06

bene-

zelfs

dochter er ook.
Claudia zowel

hoge kosten met

Een andere werkwijze
bij,

eventueel brandweer be-

zodat je niet

moesten

is

Tutti

bij

en sinds 8 jaar werkt haar

(eventueel) gestreken. Als er

wind vanaf land
helemaal geen drijfmidde-

verdwaalbandje of op hun

het zo erg dat

die een onvoor-

stelbare puinzooi veroorzaak-

ten. Wij

Dominique Paap

werkzaam

ter plekke

en

paald punt op het strand

was

kwamen

Op

tijd

uit

Oriënteer je op een be-

het laatst

er flinke brokken naar

den

slui-

lange

al

het magazijn.

Zandvoort onmiddellijk de

gaat worden ook

bij

in

verzegeld. Dit heeft voor mij

tuatiesdat de rode vlag

Gebruik

het kort

van lekkage vanuit de

in

opgelucht.

winkel heeft gesloten en

houd dan rekening
met gevaar voor afdrijven.

t rassen,

in

de achtergrond van de

tweedehands merkkleding startte en tevens

is

één

bij

Oostenwind.

om

té gevaarlijk

is

Zij

Riemersma geeft

heeft,

van de 'standaard' situaties

naar eigen inzicht

verboden te zwemmen, wordt alleen gehesen

ter schuin terug naar het

Als je gebruik

hij-

ligt

zoals

nen een extreem

zwembanden

ting aan:"Wij hadden

De coördinatie van het
sen van de gele vlag

den.

de stroming
mee en probeer even la-

strand te

Let op de
waarschuwingsvlaggen
en neem ze serieus

van de Reddingsbrigade of

Rode vlag

vlag,

zwem met

twee dergelijke zaken

(on)veiligheid van de zee te

lende vlaggen:

de deuren voor het publiek kunnen openen. Eigenaresse Claudia Riemersma, die alweer
18 jaar geleden deze winkel in

wijzen. Zo zijn er verschil-

in

heupen en

je

4 talen
strand bezoekers op de
in

er

ruggevonden.

post

De betekenis van de
waarschuwingsvlaggen

hoge

koeling, afdrijven en

Na zes maanden gedwongen
is

een kind vermist of juist te-

met

oosten (aflandige) wind,
of bij afgaand water in de
middag met west/noordwesten wind. Ook kan in
het hoogseizoen de vlag

te

maken.

met reddingsboten op zee
het

zwemmende

publiek

in

de gaten te houden. De reding;, brigade streeft ernaar
dit in

vakanties zowel door

de weeks

als in het

end te doen.

week-

De oorzaak

is

dat

in

de

Schipholtunnel op dinsdag
13 juli

over een lengte van

3

kilometer de bovenleiding
totaal vernield

is.

ProRail

werkt dag en nacht aan het

nendetreinenvanennaar

herstel maar de schade is
dermate groot dat het nog

Schiphol naar verwachting

wel even kan duren voordat

weer volgens de normale

de normale dienstregeling
weer van kracht kan zijn. Na
vrijdag 24 september kun-

dienstregeling rijden. Voor

een actueel reisadvies
u

opwww.ns.nl.

kijkt

I

Jcf gr

HO*

<*

Sluijs
Vakantie

*

*i

ZANDKORRELS

Behang- en

t/m maandag

1©

9 eu^MStMS.

ai^MStMS zijn

Tel/Fax 571

<

KittBstraat £5

weer^eopend.

wij

Met vriendelijke groeten van

Vooral

ons allemaal

Zaniwort tel.: 02}-

V 120 ÉO

uw

31

bij alle

aanleg (draadloos) netwerk.

72

/

Taoïstische Tai Chi™

zondag 8 augustus
10.00-16. 00

06-53498304

www.trade-ard.nl

Gasthuisplein/Swaluestraat

Rep-it, totaal service

wit- en schilders-

voor computergebruikers.

werkzaamheden

023-5719666 of 06-44696001.

Met

www.arnoldnijkamp.nl

MYRNA

Beautysalon

Van Speijkstraat

Wie

2/101,

Tel.

gr.

(i

avonds.

i

in

Auto kopen of verkopen?

altijd

goedkoper!!

Te koop:

inpandige garagebox

Patrkk van Kessel

Bel

in

023-5120861

of 06-20162174

of schade?

06-55383624 of

SpOrtrMd Z,indvuori

450,-

tegen een woning

Tel.

onderhoudsbeurt,

Het kan

>r

€

Zandvoort.

Een dure reparatie,

APK

slaap k.,

gr.

i

Huurprijs
ruilen

Zandvoort

woonk.,

kl.slaapk.,gr. badk.,

berging en tuintje).

5720108

of 06-48318230

www.sportinzandvoort.nl

rustige wijk

in

van Heemstede

Behandeling volgens
's

wil mijn riante

servivceflat

2041KL Zandvoort.

garantie en KvK.

afspraak, ook

Bewegen

^ ^

*i

demonstraties/proeflessen

en NAP.

Planckstraat 44,

5730519

tel.

Ook avonden/weekend.

behang-,

BOVAG

Lid

Max

PC-PROBLEMEN. Advies en

Mobiel 06-54 2 Ö4 259

Dinsdag

Autobedrijf Tra de Aid.

Kabel-internet/adsl
installateur helpt

schildersbedrijf

Arnold Nijkamp

kijk

Onder appartementencomplex Mezgerstede,

op

www.autoverkoper.nu

Mezgerstraat Zandvoort.
Te huur: biertap
Alle

VAN AACKEN

E

NU OOK:
vernieuwen kozijnen

&

Reserveren:

schilderwerk.

Nagelstyliste

Schrijf je

M 06 45 30 45

E kittywillemse@planet.nl

Mooie

of bel 06-23940247

via

in

Creatieve naailes

voor beginners die hun

of bel 023-5245005.

naaimachine beter

ZANDKORREL s INVUL B ON

Gespecialiseerd

Met ZandvoortPas

voet- en nagelcorrectie.

korting op een zandkorrel

Start 30 en

06-52461796

Iderd ijkstraat 22, Zandvoort.

Diabetische en reumati-

o wat zijn ze klein. Dat
moet van 'n tweeling zijn

Zo puur en

door zorgverzekeringen.

TOP maisonnette
tekoop/tehuur incl.OP

Per 1/9

4

e 5 oo,-

Geen personeels- of zaken advertenties

gefeliciteerd.

C.vd. lindenstr.2-i4iiom2,

5

Teckels

niet voldoet

(excLBTW)

6

ken, 2balk zwjacuzzi,

7

Bel

8
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

2

nu voor

info:

3

In

en

06-50276714

9

gesloten envelop (met gepast contant geld)

De

2)

BrunaBalkenende,GroteKrochtl8

redactie van de krant, Kleine Krocht

fgevenblj:

SWEtt queeste enen

2

elke letter

ofspatie

in

een apart Vakje plaatsen

heeft

mnd.oud,

beschikbaar,
1

i

zwart /tijder

black/tan.

Inl.W.I.Woters,
Deze bon
i)

Huys

langharige teckelteefjes.

berging, pa rkeerpl.

aan de

v.h.

BINGH de Vries

3slpk,woonk,ap. keu-

Zakelijke zandkorrel €12,50
Met ZandvoortPas €10,-

uw advertentie

dat zijn

Carlijn.

Dennis en Paola,
3

Geen onroerend goed of auto's
Geen goederen met een waarde boven

Indlen

rein,

de zusjes van

onder de volgende voorwaarden:

di

augustus.

5718042

20 kleineteentjes,

sche voet worden vergoed

2

31

Info Marie,

ofmarienaailes@ziggo.nl

/

023-5715921.
Bi

1

€5,-

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst

willen leren kennen.

de

in

diabetische en reumatische

Tel.

Met ZandvoortPas

profielfoto

fotograferen? 5urf naar

Pedicure Beata Visser

Particuliere zandkorrel €7,50

23.000,-.

75,- incl. foto's.

www.moniquedevries.com

www.abnails.nl

GB te Zandvoort.
31

avond

Haarlem.

A.B. Nails in

vrijblijvende offerte!
Witte Veld 56, 2041

vanaf €

nodig of de kinderen laten

met de

styliste begint

€

06-41750174

Complete fotoreportage

worden??

De opleiding tot nagel-

bij

T 023 573 92 72

Tel.
I

5738777

gratis introductie

voor particulieren en ondernemers kleinbedrijf

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

Vraagprijs

bier

tel.

al

Administratie en
belastingaangiften

levering en plaatsing alle glassoorten.

merken

www.goed koopd ra n k.n

3

CSZZHIüHl

GLASZETTERSBEDRIJF

tel.

5714695

Maar de vrucht van de
Geest

is

liefde,

vreugde

Pedicure Carla

meer dan

en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid,
geloof,

zachtmoedigheid en

10 jaar

ervaring. Diabetes/reuma,
evt.

vergoed bijverzekering.

snr.

van welke saiü dan 0-

;.

zelfbeheersing. Er

ontstaan door verkeerde of on Uir tin oud

van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.

Te

...

wet

is

geen

die daar iets

tegen

— Galaten

5:22-23

heeft.

Q.

Pro-voet

lid.

Tel. 06-46098919
www.massagebyrosa.nl

Zandvoortse Courant.

©

CTUTLTT

Vorige

is

de Poststraat, gelegen tussen het Kerkplein en Hogeweg.

Op zondag

15

augustus wordt

in

deze straat van 14.00 tot

op

op Place du Têrtre aanwezig,
er staan

week

heeft onze dorpsomroeper Klaas Koper voor

de tweede keer op

Place du Têrtre aan zee
Eén van de meest authentieke straatjes van Zandvoort

NUMMER

31

•

5

AUGUSTUS

2010

Klaas Koper wint Hanzeconcours

ookverkoopkramen

zijn

Henk

naam

het Hanzeconcours

rij

in

Harderwijk

„,...„.
illustere collega

geschreven. Koper

ii

liet

Bolsward

vrij

aan de jury toegevoegd. Dit
jaar wordt namelijk voor het

op de

eerst streng gelet

>

regel

s als

van maximaal twee minuten

Nieuwenhuizen (Oisterwijk) en Henk Bijlsma

v.d.

ruim achter

uit

zich.

om

^e

roeDen tekst an-

worden

ders

met biologische en Franse

er straf punten

afgetrokken.

producten. Voor geïntereszi.

00 uur een

du

'Place

Têrtre'

van de kunstmarkt Franse

gehouden. De organisatie

stijl is

in

handen van de

actie-

ve Zandvoortse kunstenaarsvereniging BKZandvoort.

Zij

staan borg voor een uniek kunstzinnig evenement.

seerden

gebied
ver

zijn er
vijf

op

Nieuwe roep

spiritueel

kundige en zui-

vrije

herinnering aan

dit

is

ma-

massagestoel

om

er

een

eens

lek-

is

en kan

men genieten van op

Bovendien

Maar

er

is

er

ook aan de

weet zeker dat ook deze tekst

waaraan

dit jaar 15

deelnamen

dames

kens ingevoerd en

in

Rijksdienst

Berends verzocht naar het po-

dium

proe-

zal

kunst.

mee naar de

'stagiair'

stad

volgend jaar

Kuijper slaagde

werd

gelijk als

Nieuwe kunst
In

in

de

kuip heeft. Het dient gezegd,

aan het IJsselmeer gegaan.
Toen de presentator mede-

met

lof

en

tijdwaarnemer

in

wanden.

In

de maand augustus

biblio-

de schilderijen van de

zijn

Zandvoortse Willy Upenburg te bezichtigen.

k

voor het

k*

'

bladzij-

we

of

bij

Cor Draijer op

06-3614 9717 (graag pas
bellen na 19:00 uur)

punten);

Henk Bijlsma

Elke

maand kunnen kun-

stenaars gebruik maken
van het aanbod

werken

in

om

v.d.

en

3.

Zandvoorts

museum

uit

is

dat de vage

voortkomen hun eigen

beeldtaal vormen. Het mini-

JT

male kleurgebruik
voortreffelijk

sluit hier

op aan en

laat

het werk voor zich spreken.

Upenburg schildert graag
met inkt op papier en met
gemengde technieken. Haar

Amsterdam geboUpenburg

f2004)

de atelierroute van
BKZandvoort in 2009. Haar
getoonde werk bestaat dit
en

zijn

zowel

figuratief als abstract.

(1947)

heeft haar opleiding ge-

de bibliotheek te

volgd aan de ku nstaca de-

De kunstwerken van Willy
Upenburg zijn tot 28 augus-

mie

Zandvoortse kun-

stenaars, ook kunstenaars
uit

in

ren Willy

(46,2)

(45,1).

hun

exposeren. Dat geldt nietalleen voor

De

Henk

2.

Nieuwenhuizen

beeldelementen

wie het zijn. Reactie kunt

onze eigen

Klaas Koper

menselijke figuren die daar

Wel
willen we graag weten

nl

1.

menselijke figuren dat zó

u zullen besparen.

plaatje@oudzandvoort.

uitslag:

geschilderd

-^
t\

*

(48

in

officieel afscheid

nemen.

keer uit een impressie van

»=^^

pv\

er

De

de bibliotheek

de tentoonstellingsruimte van de Zandvoortse

theek Duinrand hangen weer nieuwe kunstwerken aan de

1951

u kwijt per mailopzoek-

na het concours

woonplaats

vlees

Wegverkeer. Daarover

kunnen we een

komen om een

leggen. Harderwijk wilde wel

weten wat voor Zandvoorts

men

prijs",

aldus een dolblije Koper die

ve van bekwaamheid af te

de naam

de volschrijven, wat

te

Ik

heeft bijgedragen tot het

behalen van de eerste

Ook de

en twee Belgische

een landelijke registra-

kwam met

twee

door burgemeester John

Koper,Gerard Kuijper,wasals

De foto van deze week is een foto met daarop een schitterende Harley Davidson
motor met daarop een man en vermoede lijk zijn vrouw. Bijzondere van de foto
is, dat de vrouw een pet op heeft. Gezien het kenteken van de motor, GZ 1398,
is het een kenteken uit Noord-Holland en stamt het nog uit de tijd dat iedere
provincie zijn eigen kenteken -reeks had. Voor Noord-Holland was dat overigens
de kenteken reeks beginnende met de letter "G", de letters "GZ" en de letters
"GX", gevolgd door een 4-cijferig nummer. In 1906 is dit systeem van kente-

tie

inclusief

hij

leden van het gilde.

ZO£kplöötJ£

weer afgeschaft, toen

omroepers

sen het publiek stond, werd

Zandvoortse opvolger van

niet alleen kunst

geldt voor mij

is

de regel 'nu of nooit meer'.

Zandvoortse omroeper tus-

met het maken van

'echte'

mijn

deelde dat de toekomstige

in

naars zich creatief uitleven

kinderen gedacht, zij kunnen

ijzer-

eer-

programma opgenomen,

onder leidingvan de kunste-

om

hoe hun

kunstwerk tot stand komt.

is

wordt op de

de

in

dit

Hanzedag een Stads- en

Dorpsorn roepersconcours
het

het kunst-

mogelijkheid

werk

direct

Maar omdat

aan te schaffen,

Vanzelfsprekend bestaat de

zestien BKZandvoort kun-

stenaars voor hun atelier/
laten zien

zijn.

is.

laatste jaar

leder jaar
ste

drankjes te verkrijgen

jaren

temeer omdat

mijn gebruikelijke tekst

Franse chansons. Tussen de

waar crêpes en

ik al

had maar nooit dorst

kast

sterk

de achtergrond aanwezige

kramen staan twee Franse

over Zandvoort een

te gebruiken,

de nekte laten masseren

terrasjes

ik

pen, welke

ken door een professionele

ker

geworden. Voor het eerst

geheel nieuwe tekst geroe-

'op lo-

catie' portretfoto's laten

fotograaf. Verder

de

in

roep alleen maar groter

heb

Franse

evenement kan men

kraam en

een voorsprong op mijn

ik

tegenstanders welke

Hand lijn kunde, Numerologie
en Gezichtslezen. Als leuke

Op deze kunstmarkt staan

de verplichte roep had

"Al bij

werkende beoefenaars

aanwezig met Tarotkaarten,

de regio

zijn

welkom.

Haarlem. Ze heeft

tus tentoongesteld tijdens

vanaf 1995 al aan diverse
tentoonstellingen mee-

de openingstijden van de

gedaan, waaronder

seweg

in

in

het

Bibliotheek aan dePrinses34.

'

ZANDVOORTSE DEELNEMERS
AAN DE ZOMERMARKT
In

de winkel

NIEUWE NAJAARS COLLECTIE!
Ook op de kraam

Op

KïööD

Zom errestanten
Dames pc.<°«"

laatste

zomerkleding met extra grote korting!

de kraam:
to P S

diverse Kleuren
Haltestraat 55

vana/

2042 LL Zanclvoort
Tel. 023 571 28 39

stuk!
5 euro per

tfonbonnièrc

Ook zondags geopend

Ksltes tra at 33

7WBW0ÖRT

v

/

ynei terras
Tijdelijk

10%

korting

op

alle

games!

Alleen voor de clubkaart leden.

Vraag nu een gratis

Clubkaart aan

en profiteer!
ezig

op de ze

^^erenbun
Parfumerie - Drogisterij
Schoonheidssalon

O^ SHOE

Bij

ons

in

REPAIR

j

de kraam

BIRKENSTOCK
Diverse modellen v.a.

Alleen zondag op de braderie:
Top parfums nu met 50% korting
Diverse merken voor

Davidoff,

€

30,00

Jil

50% korting

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort
Tel:023-5735002-ma 13:00-18:00
di t/m vrij 9:00-18:00 za 9:00-1 7:00

heren,

Sander, DKNY, CUESS, Burberry, Nina

o.a.:

Ricci,

Elizabeth Arden, Jean Paul Gaultier, Ralph Lauren, Baldessarini,

Paco Rabanne, Moschino,

Tassen tot wel

dames en

Calvin Klein, Lancome, Cacharel, Kenzo.Yves Saint Laurent,

Issey Miyake,

Tommy Hilfiger,

Karl Lagerfeld,

Nino Cerutti, Lancaster, Vera Wangjoop!

En nog veel meer...
Haltestraat

1

Zandvoort

023

-

571 61 23

/m

z//vj

ZAWvoozn

SPECTACULAIRS
ZONDAG S AUGUSTUS

HOGE VERWACHTINGEN ZOMERMARKT
TE ZANDVOORT OP 8 AUGUSTUS
Museum

Bezoek op 8 augustus hetZandvoorts

zomermarkt"Kom met twee en
In

het

museum

en

maak gebruik van de

actie tijdens

de

betaal vooreen".

kunt u alles te weten

komen over de geschiedenis van Zandvoort.

Tevens kunt u de verschillende schilderijen, tekeningen en prenten bewonderen die het

museum

rijk is.

Voor meer informatie, kunt u kijken opdewww.zandvoortsmuseum.nl.

Verder veel kinderattracties natuurlijk met Clown Howie.
Natuurlijk

is

ook Sergeant Wilson met

zijn

Army Show weer van de
U kunt ook

rustig

party.

op het terras

de zeer succesvolle

TMC

blijven zitten

want

wij

komen naar

met
datTMC

u toe

Brassband. Iedereen die deze band kent weet

Brassband voor zeer hoog amusement garant staat.

Wevertellen niet

alles

wat

er komt,

kom

zelf kijken

en geniet van een bijzonder

dagje Zandvoort.

De Zomermarkt wordt gehouden van 10.00 tot 18.00 uur en vindt

plaats in het

gehele centrum van Zandvoort.

www.zanvvoortpromotie.nl

m

JTHjÊ
lole losition
llillll IIIII^M
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www.vvvzandvoort.nl

Surf

beach filmfestival
The Spot

'n

bij
Op zondag

augustus aanstaande organiseert de Stich-

15

ting Free Your

Dreams de

laatste editie en tevens het gro-

te hoofd evenement van het Surf

beachclub The Spot
festival

'n

(23a). Tijdens

beach filmfestival

bij

deze editie kunt u een

verwachten waarbij de totale betekenis van de

surfsport tot uitdrukking wordt gebracht.

&

Mollie
Een niet

te groot restaurant

al

metjes worden voor € 9,75 aan u geserveerd of de bekende
gamba's (€ 8,75) in werkelijk een goddelijke saus kunnen
ook voor u bedoeld zijn. Voor het laatste voorgerecht, wat zij

Co.

met een

prachtig terras
zelf

waar het op warme avonden bijzonder goed toeven
Grote groepen kunnen

er niet in.

drinkrestaurant Mollie

&

Co.,

We

zijn

deze maand

aan de Haltestraat 75

is.

bij

(in

noemen Mollie's Lekkers, diverse lekkere surprisehapjes
moet ik u toch naarde Halt est ra at verwijzen want

(€9,75),

dat ga

ik

niet verklappen.

de

De hoofdgerechten

volksmond ook wel Verlengde' Haltestraat geheten).

vallen uiteen

in,

hoe kan het ook haast

anders, een vlees- en een vis kant. Alleen

is

het lekkers

uit

zeeën en meren een beetje aan de magere kant. Dat vind
ik

een beetje jammer want

lekker visgerecht.
(€ 18,75)

in

In

u kent mijn

voorkeur voor een

ieder geval serveert

een groter portie (wel weer

Han de gamba's
in

de goddelijke

is

'Planet Surf'

toond, alsmede de cultfilm

prijkt

is

u er

maar eens om,

u zal verrast

worden.

te

'Surfwise'en als klapper de

veelbesproken hoofdfilm

populaireZumba work-outi

die tijdens het surffilmfes-

Geniet van een ontspan-

tival

nende massage of trakteer
op een Hawaïaanse
Dans mee op de muband 'Johnny's

Nederland: '180° South' van

met grote trots de ribeyesteak van hetAngus rund.
maar toch meteen beetje bijt, een mooie bief€ 21,50. Daarnaast komt de uitstekende kogel-

Lekker mals

zien iedereen van diverse

gerechten en drankjes.
Uiteraard worden er alleen
maar (h)eerlijke producten
gebruikt.

Om

17.00 uur start defilm-

marathon, waarbij films

worden getoond op een

Ha n en Bi b Ijgosse, die
in die tijd een grote groep vaste gasten omzich heen hebben vergaard. Het restaurant draaiende houden doen zij
samen met een enthousiast keukenteam, waar mee allerlei
verschillende culinaire thema's bedacht worden.

blijkt,

U kunt daarvan voor
zo grote eters onder de

groot LED-scherm op het

al 15

gelegen aan de

jaar bestiert door het echtpaar

Mollie

&

Co.

is

vooral

i

deZandvoorters

bij

ren een begrip van 'goed eten en drinken

in

de loop der ja-

vooreen

redelijke

prijs'geworden.Deeen komt even snel vooreen daghap (€
dag anders is, de ander komt juist voor een

8,50] die elke

lekker uitgebreid

Mollie

&

Co. speelt via

seizoen. Zo

wild
als

in

menu.

komt

in

de kaart ook

in

op de wisselende

de laatste maanden van het jaar het

de een of andere hoedanigheid weer aanbod en

de eerste mosselen weer van de veiling komen,

ook

altijd

feest

in

Mollie

&

Co.

het

is

De ongedwongen sfeer en

bijna

nergens anders zo mals

is.

€i5,25gaan genieten! Voorde niet
gasten heeft Han een oplossing gevonden.

Hij

serveerteen

zogenaamde Ladysteak, een biefstukje van 150 gram, voor
€ 13,25. Naast deze rundergerechten kunt u ook genieten
van Nieuw Zeelands lamsvlees in de vorm van de lamsrack. Een gedeelte van het ruggetje, meestal met zeven
tot acht koteletjes aan elkaar, dat

in

strand.

Dus dat wordt op-

timaal genieten van

allerlei

inspirerende films en docu-

de oven bereid wordt.

APK

Wie van kluiven houdt komt met de maar liefst 500 gram
op Indische wijze gemarineerde spareribs (€ 14,75) zeker
aan zijn trekken. En als u geen keuze kunt maken tussen
de meer dan perfecte saté (€ 13,75) en de spareribs kunt u
wellicht gaan voor de saté plus (€18,75), inderdaad een m x
van beide gerechten. Het varkensvlees is ook van dezelfde
kwaliteit. Va rkensh aasmedaillons met een saus naar keuze

Onderhoud en

de

in -

Karim en

Mo

www.autobedrijfkarimo.nl

(€i5,5o)ofeengrote,lekkerkrokantgebakkenWienerschnitzel

om

merken
en verkoop

reparatie alle

Occasions

i

(€ 12,50) strijden

in

ziek van de

biefstuk van Nederlands gefokt rund die, zoals uit de kaart

klein drinkrestaurant

première gaat

tattoo.

stuk voor

een

in

Patagonia.

jezelf

rand van het centrum van Zandvoort.Het restaurant wordt

is

ver-

zoals golfsurfen,

indoboarding of de

RattleShaking Blues Band'.

vlees

worden

clinics,
surfski,

Speciale kraampjes voor-

er,

houden. Vraagt

merken dat Mollie & Co. een meer dan
uitstekende leverancier heeft. Mooi vlees in de juiste gewichtsporties is daarvan een mooi voorbeeld. Bovenaan

Co.

res'FromThe Beginning'en

veel

voor de dagprijs en indien aanwezig,

in

Mollie

mentaires. Dedocumentai-

eigenlijk niet

meer te doen. Doe mee met
één of meer van de diverse

Catch of the day op de kaart, en dat kan natuurlijk alles

saus) en staat

Aan het

&

De naam dekt

de lading want er

Curiestraat
eer.
F.

1 0,

CD

2041

023-5733793

E.

Zandvoort

T.

023-5733792

autobedrijfkarimo@planet.nl

het 'ons-ken t-ons' gevoel spreekt de gasten van Ugosse

Na uw

maaltijd staan er diverse 'koffies' op de kaart

ook diverse ijsgerechten vandeOtelli

De menukaart kent 7 voorgerechten waar eenieder zich in
kan vinden. Beroemd is de rund ercarpaccio (€10,50) maar

DeCoupeGerard

ook de zeer speciale Franse uiensoep (€

5,50),

5,25) krijgt alle

aan-

dacht die het gerecht verdient. Een ander beroemd voorgerecht dat

Mosselen

a

al
I

een paar jaar niet

'Escargots (€

7,25),

is

weg te denken

gebakken mosselen

sausje van room, knoflook en witte wijn, zeg
het verleden vaak de
zijn er voor

deeg

sla kjes

CL

een

maar zoals
in

in

blader-

voorde garnalen liefhebbers onderons de

wereld bekende ga r na

de beste

in

de

patissiers

Ie

is

is

(€ 5,50)

Haarlem.

met advocaat en boerenjongens,

misschien wel het beroemdste. Maar ook de 'Mollie' (€

&

Co. gegeten, als je

bij

de

koffie of thee

nkrokett en van Holt kam peen van

van Amsterdam. 2 van deze

sm aakbom-

Meer dan Hypotheek Advies
Voordeel dat
bij u

u

&

Co.

is

geopend op maandag, dinsdag, vrijdag, zau kunt nog tot vrij laat

terdagen zondag vanaf 18. 00 uuren
aanschuiven, ten minste,

als er plaats

(tel.5718949) kan teleurstellingen

is.

Dus... reserveren

voorkomen.

Hypotheken

Herfinanciering, Kredieten

Pensioen en (echt)Scheidingen

bij

geen eigen-

gemaakte Limoncello hebt gedronken. Gevaarlijk goedje
maar ja, als iets niet gevaarlijk is, is het niet zo interessant!
Mollie

Lifestyle Planningen,

-=h

van ille-ijs met slagroom, chocola desa us en advocaat

een meer dan bekende creatie. Tot slot heb je niet

Mollie

werden geserveerd. Daarnaast

de vegetariër 2 geiten kaasjes gebakken

(€ 7,75) en

zijn

ijsfabriek uit

maar

ik

niet gebond.

thuis of op de locatie well

het beste uitkomt.

Kijk voor meer informatie op mijn
www.sevenforlife.nl

of bel 06-19312574 / 023-5715963
1

llnrl.1,

,

nr.ln

1

NUMMER

Zandvoortse Courant

erd

in

Zandvoort de SS-

van nog bruikbare liturgische

eenheid Toten kopf standarte

symbolen

onder bevel va n

de verwoeste

uit

het project niet voort te

op de algemene sfeer en

teruggekeerd.

zetten.

in

op de verhou-

al

te eisen

In

1947

is

de

joodse gemeente opgeheven en

die van

bij

gevoegd.

In

Haarlem

de ja ren zeventig

het zomerseizoen

zijn er in

synagogediensten

dat joodse winkels als zo-

tijdelijk

danig herkenbaar moesten

gehouden

worden gemaakt door midSS'ers die langs het strand

in

een pand aan

te voor de circa 150 joodse

families die

in

Zandvoort

voor synagoge), waar opper-

Dankzij de

bekwa mevakken-

de Verlengde Haltestraat.

augustus 1991 onthuld door

Oprichting

van

de toenmalige ambassadeur

bestond

Elia

Arnold

uit

Ame rongen,

J.

aan de

penningmeester; Hijman van

Amsterdam, vooral leden

begonnen met de bouw
van een nieuwe synagoge,

uit

brachten

in

Zandvoort hun

vakanties door. Deze

men-

De Zandvoortse aanne
mer L. ten Broeke bouwd

sen konden zich geen verre,

de synagoge voor rekenin

dure reizen veroorloven.

van de Vereeniging

In

'Elia'

:

i

van

voorzitter;

Jesjaje Lissauer, vicevoorzitter;

Hartog M.

aan de grote

van de Joodse Gemeenschap

In de nacht van 4
augustus 1940 werd

nog

zou worden vernietigd, zou

de Clarastichting. Hier wer-

bijeenkomst

opzijn minst alsfanaat wor-

den vooral patientjes met

Hotel, waar bij door de burgeriijke

in

het Oranje

kwamen ook

werd gevoerd en een dienst
indenieuwe'sjoel'(=Jiddisch

.'S

-4.

van Haarlem en omgeving),
rabbijn Jacobs uit Amersfoort,

werd van de bezettende

de Zandvoortse wethouders,

heeft, zou

privéwoning van Struch aan

daar zeer geschikt voor

de Kostverlorenstraat 20

vond men.InjuniigSywerd

gehouden. Vermoedelijk

een aantal Joodse burgers ge-

daarbij gebruik

is

gemaakt

polst die

in

zijn,

den en belangstellenden.

Bronnen:

o.a.

loods Historisch

de periode 1940-

ten (NSB'ers bestonden toen
niet) tot

aan de grond

den gebrandmerkt.

Opgeblazen
Meteen na de Duitse

Wekelijks de krant
4."»

lezen od internet?
I

in-

gezetenen die het slachtoffer

woord

twintig joodse vluchtelingen

de jaren dertig

de

spellen dat binnen twintig

tuberculose behandeld.

autoriteiten het

in

jaar de sjoel door antisemie-

gewijd. Er was een feestelijke

In

groep Joodse Zandvoortse

in

burgemeester Rob van der

Dam Azn, ze penningmeesLamon en S. Menist.
Het was een grote feestdag.
Wie toen had durven voor-

werdopi7augustusig22in-

opgericht:

zijn

ter; J.H.

Amsterdam. Het gebedshuis

werd ook een

arme gezinnen

5

de synagoge opgeblazen.

nering kon

Nijkerk,

zie-

uit

dr.

Heijden, dhr. Wolf (voorzitter

in

kunstwerk

Nardus Davids Bzn, se-

kenhuisvoorjoodse kinderen

Za ndvoort

Nederland,

gezelschap van

te vervaardigen dat een her-

om een

diverse Zandvoortse raadsle-

daar hun sabbat. Veel joden

van het joods proletariaat,

Israël in

M. Bawley,

begin mei 1940 werd joden

de toegang tot het strand

gedaan

den en vele andere genodig-

cretaris;

Mezgerstraat en

11985 werd de sugges-

In apri

tie

macht. De plaats waar de

nis

dr.

op 4

synagoge gestaan

Zonen, werd grond gekocht

Az. en

is

Na de aanslag werden de

ter

Dam

monument

synagogendiensten

van Hijman van Dam.stichvan

Het

De raad

se gemeente in Nederland.
Ook joodse gasten vierden

H.

Heemskerckstraat gesitueerd.

de gele-

hield.

woonden. Zandvoort had

van

is

opde hoek van deJacobvan

rabbijn Onderwijzer

toentertijd de jongste jood-

en onderhandelingsgeest

herinnering aan de synagoge. Het gedenkteken

genheidsrede

van bestuur van Vereeniging

Sjoel

een plaquette geplaatst ter

haaldelijkjoden lastig. Vanaf

op
Zandvoort

1989 werd alsnog

In

patrouilleerden, vielen her-

ontzegd.

i

men

na de oorlog naar Zandvoort

afwijzend tegenover de ge-

del van bordjes. Groepjes

Oost-Europa

waardering was

Kölm. Dit had grote invloed

het bijzonder

uit

er

dachte. Besloten werd toen

Duitse bezetter

terecht.

Zandvoort verbleven.

Hoewel

voor de geste, stond

dingtot de joodse inwoners.

gebedsruim-

2010

Slechts zeventien joden zijn

latere SS-generaal Karl

Eind mei 1940 begon de

als

AUGUSTUS

synagoge.

;eplaatst,

deed dienst

in

5

•

Diebitsch en zijn assistent

de

De Zandvoortse synagoge
werd in 1922 gebouwd en

1945

31

surf naar www.zandvoortsecourant.nl

inval

Al

uw verzekeringen
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Corsten? Dan

is

nog de

'Solaristique area'

waar

goed

bij

bij

BLM9. Heb

je zin

om

Gay

zijn

een beetje gek en dat

meerdan 100

is

altijd

cultuur, kunst en

muziek samen komen.

goed voorde sfeer voor een

Kaartje kopen en spring
Solar

Weekend

Festival,

in

artiesten voor een onvergetelijk

festival.

weekend voor jou en je macaronies.

de auto!

da mes die nieuwsgierig

zijn

naar de nieuwste

tercollectievan hettrendyrnerkJackyl_uxury:kom

ten.

on the Beach

bij

naarBabes

Bloorningdale. Het merkJacky Luxury

is

be

modeshow wordt de Jacky wintercollectie gepresenteerd. Het
wordt een combinatie van f ash ion, style en music. Modeshow,

6/7/8 augustus 2010 Maasplassen Roermond

gratis sieraden, een

goodiebag en goede house muziek o.

Voorverkoop via solarweekend.com en Belcompany
DagTickets

:

€

45,-

Weekendtickets

€

Pride 2010. Een fees-

homoseksuelen, lesbiennes,
transseksuelen en travestie-

alle

doeld voor stoere, zelfverzekerde en sexy vrouwen. Tijdens de
totaal zorgen

Amsterdam

tende mensenmassa van
12,50 (deur: €15,-)

te houden.

I

Kunstenaars

wat voor

hoop echt dat iedereen

overal ter wereld de beelden

BLMg!

€

hier nu ziek? In

gaat zien van

dakte gaan op niemand minder dan Ferry

zit je

15.00 tot 00.00 uur. Entree:

medische of psy-

chologische afwijking. Wie

14.00 tot 00.00 uur. Ent ree: €to,-

-Voor
Last but not least ook

In

andere landen

In

wereld leven wij?! Serieus,

upyou're mind and da nee.
ik

-

Joy Orbison, Dekmantel

wordt

opgelegd door

wordt homoseksualiteit ge-

Benny Roderiques, Nicky Romero and

manymore.Een mixvan house, tribal, Latin Houseen techno.
Hebje meer zin in Salsa, Swingbeats, Disco, 80's & 90's clasDan moetje naar Area 2metMixmasterJ,Sir Edward en

Tijd:

Tijd:

om

In

Het kan nog

middel van zweepslagen.

Jawohl meinefreunden,Schlagermuzik! Lederhosen aan en inhaken op de vette

wat extra beats

jaar.

Taiwan staat er zelfs de dood-

verschillende muziekstijlen opgesplitst

vier uur lang uit je

et

20

met

Maleisië

in

erger, in Saoedi Arabië

De

en schlagerfestival. Zie je op

sics?

de hoge hoed dooreen heuse 'Schlager

hlagergrooves vanThorsten von Lippe Biesterfeld en Dietwin de Jodelaar.

Geen

disco bingo.

zelfs tot

S augustus:

Disco Ed.
Organisator Extrema tovert ook

80's, disco

als

een gevan-

er

op,

Afghanistan, Tsjetsjenië en

Zondag

Area
Toch meer een techno liefhebber? Dan ga

gediscrimineerd.

dwangarbeid

Vi

komen flink a

de Spiegeltent. Fakkelbrigade (voorheen Opgezwolle),The Opposites, Spaceke

in

Jiggydjay, Turk, etc. Ze zijn er allemaal voor jou en ze

homoseksuelen

officieel

genisstraftot tien jaar

E

23.00 tot 04.00 uur. Entree: €8,- (deur: €10,-)

Tijd:

worden

Jamaica staat

Frikandellen en Kas

ordinair op de camping. Haal du!

outfit uit

wet t-shirtcontest en een

een mix van

is

de Camping!
nisator Extrema heeft flink uitgepakt, nationale en internationale topacts zorgen

is.

meer dan 70 landen

nog steeds beschouwd

wordt een speciale eetwedstrijd gehouden met bratwursten

ne festival en

of zij

er zoveel tolerantie

een misdrijf of een ziekte.

het Patronaat. Haarlem gaat op de or-

het eerst Rellen

het

is

hij

elke cultuur of re-

in
is

Homoseksualiteit wordt daar

Vrijdag 6 augustus:

je

Gay

parade

ikaltijd zin

te springen,

in

betreft homoseksuali-

teit. In

in

heb

te doen. Iedereen

wie

zijn

ligie

What's Happening?

vrolijke

kijk,

een bootje opte klimmen en

wat

Haarlem Ordinair

altijd

het water

Niet

ook: 023-7513668.

hebt.

lol

een groot feest.

is

ik

om

com, maar bellen kan natuurlijk

maar

Pride
Als

van boten

|

kun

Als je

rijk.

de om-

afbreken en

Voor meer info over deze jacuzzi's

slag ge-

enthousiast.

hij

vel

wat maakt

het ook uit? Lekker belang-

ophalen!

onderzoek heb gedaan

ik

doe

lijven tot bolle

bierbuiken. Ach,

selfinflatab Ie jacuzzi's en

klein

los,

glitters,

meer

is

Van gespierde strak

stof.

afgetrainde

dan kan

in

haar

je

Het

beter.

dan

er

gen en installeren voor slechts

komt hem dan

glimmende sexy

Gooi

eens gek. Hoe meer

je bezor-

geving van Zandvoort woont.

mannen en

die

uit. Al

outfits.

een-

men

kan

Pride. Ik kijk er altijd

strakke

in

te huur voor

tien euro extra, mits je

ik

kwam

naar de markt voor de verhuur van
deze, ben

gaan", vertelt

kend", vertelt Kasper.

dat

iets

ik

aanraking

al

Kasper de jacuzzi ook

kan combineren met mijn huidige
ik in

is

Aangezien

voor kiezen dit zelf te doen,
als je

uiteindelijk graag zelf-

lopen zocht

is

de buurt aanwe-

in

De jacuzzi

voudigte installeren

zijn. Aangezien ik
meteen een groot financieel

niet

is.

vijftig euro.

in

standig willen

werk. Toen

netstroom

ei-

is

een weekend of midweek vanaf

en

zijn

een geweldige werkgever

heb, zou

Kasper tijdens

de week van Amsterdam

soorten en maten. De jacuzzi

het land, zoals de Heineken Music

Economie naar Utrecht. Inmiddels

roze te

want het

kleuren. Niet zo gek,

hij

de grotere horecagelegenheden

de, verhuisde

Amsterdam begint

huren

dit

als

tweede studiejaar Commerciële

"Proud to
be Dutch"

Kasper's

bij

verschillende

zijn er in

het verhuren

fabrikant, waarbij

gestan in

jacuzzi's die je

bedrijfje Bubbellen kunt

de

in

jacuzzi's.

vandejacuzzi's nog met mijn baan

^

Geboren en getogen in Leerdam,
waar hij tot zijn achttiendewoon-

2010

eigen bedrijfje heeft

zijn

moment combi neer ik

eig en bedrijfje

AUGUSTUS

5

•

ook nog een andere baan: "Op

Naast

Kasper Janssen

31

'm ihinen

Chuckie,GregorSaltoenGranmasterlssyhostedbijZawdiMC.
60,FTijd:

16.00 tot 00.00 uur. Entree:

€

12,50

Het kan

in

Nederland: l'm

Proudtobe Dutch. Nog meer
hoop

ik

dat alle

homofoben

op deze planeet
ik

zie in

trots

zien,

wat

de Gay Pride: wees

op wie

je bent en laat

het zien. Zet het alvast

^

agenda: zaterdag 7

—

in

je

augustus Gay

Pride.

jj

Voor

alle

ZandvoortPashouders de aan

Ü.TROMP
Medina Woninginrichters
I

Aanbieding voor de

maand

augustus: Quick Step laminaat

s plaatsen
Hele maand auauirui voof Pashoudeks:

Y(Vouw)gordijnen

Mager Rundergehakt
Heel kilo €5,95

-

Tip

10% korting
ij r

Vinyl

Vitrages

Luxaflex

TLa.minf

Zonwering

T Parket

Voor Pashouders:
1

0% korting op alle ritten

(behalve act ieritten)

02S-&Ö&55&&

1
Officiële Pasfoto's

een 2e set

Bestel

nu de ZandvoortPas 2010

"Leuk Lachende"
Pasfoto's

Achternaam + voorletter(s)
BetreftiO Nieuwe ZandvoortPas (€

voorde
7.50)

Halve

O Verlenging ZandvoortPas (€joo) -Pasnr

B•MM

Woonadres+huisnr
Postcode

Telefoon

(Handtekening)
Betaling

CONTANT

n

Dezepas is geldigvanaf ij;

Uw
bij

Betaling PER

BANK

op naam gestel
ezame met e

u th

e Z

ndvoortPa

nw

Ikomstkad

isbez rgd.

Hm

Met de aangï hechte t«B edbon voc
een Za dkorr

gewenst
(mini-a

tijds

1,

een door

kunt u

p grat

5

ee

vertel tie)pla

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

1

ZANDKORREL

f

Zandkort

(Ml
HJJi* 54

06

CïrLi ab - 4b 09 89 19

prijs

m

I

week

biedingen van deze

4

Koene Oeaninq Setvics
10% korting op schoonmaakartikelen

Met ZandvoortPas 10% korting
op de gehele collectie,
n.u.v.

Voor

uw schoonmaakwerk!

al

Lijst
(in

van deelnemende bedrijven

alfabetische volgorde)

Algemeen:

afgeprijsde artikelen

Autobedrijf Zandvoort

-

K.

Taxicentrale Fred Spronk
Voor ZandvoortPas houden

10%

Week 31

special:

Nasi speciaal met

Week 32

saté

Psychologiepraktijk

HflROCflmO

korring op de kaart

Onnesstraat

023-8885588
der Neut

-

06-31393790

Voor Pashouders
Een glaasje wijn bij

€12,50

special: Hete kip

-

Abvan

OPRUIMING
TOT 30% KORTING

.e€ I2.SD

de gekookte mosselen.

Winkeliers:

Op enGolf Zandvoort
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ANDVOORT

Mode en

uw vaste

klantenkring

Bibi for

Wekelijks

Gratis

zelf

ColoUT

als

-

-

door middel van publicaties

-

Bakkerstraat 2A

in o.a.

Avenue

en onderhoud:

de Zandvoortse

Living

& Giving

dus ook niet-Zandvoorters (en

Versteege's IJzerhandel

een

-

Kerkstraat

aantal...)

toonbankstandaards en/of raamschildjes verkrijgbaar,

-

Kerkstraat

Koene Cleaning Service - 06-1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat
Mariene Sjerps Internet

er zijn er al

Haltestraat

Haltestraat

Fame

Courant, maar ook buiten Zandvoort: iedereen kan een ZandvoortPas aanschaffen,

Ter ondersteuning zijn gratis

-

Kerkstraat

Haltestraat 61A

De Bode woonaccessoires

deelnemer

aanbiedingen staan ook gratis op www.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas

promotie ZandvoortPas

of

Wonen

welke aanbieding u doet voor Pashouders

redactionele aandacht in de krant voor u

Extra: alle

-

rijtje:

het bezit van een zandvoortpas

UW aanbieding in de Zandvoortse Courant in full

U bepaalt helemaal

Veel

zijn in

Kinderkleding

Shoes

Blitzkickers

Walk
Ruim 1000 huishoudens

Grote Krocht

Graveer een keer- 023-888 jj 58
Sea Optiek

u op een

Enkele voordelen voot

-

trends:

Belli E Ribelli

Ondernemers opgelet:
Meedoen aan de ZandvoortPas
vergroot

tijd:

023-5712451

Rep-it

-

-

-

o6-\

Pakveldstraat

023sjig666 / o6~446g6ooi

waarop uzelf uw ZandvoortPas aanbiedingen kenbaar kunt maken
Vraag naar de zeer voordelige tarieven en de uitgebreide mogelijkheden

Horeca:
Harocamo

Uw ZandvoortPas

contactpersonen:

Letty van
Gillis

Kok:

den Brand:
tel.

tel.

06-4342 9783

06-460 460 26

-

Kerkstraat

Mollie&Co Restaurant

-

Verlengde Haltestraat
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1

o ::'.

e Wonden doon publiek.

donp;geno"en e

do- ko- he"

5,

::!<

]ange;p"o-ien e-

ik

met thema weekends geb-,,k"

ben

"'et

de enige de

oU

iv:-nder

Het

:dium.

:

plein zal

hierdoor

erugk^ijgen.

Gelijke letters zijn gelijke cijfers.

Adam Spoor

FD

EBF

AFA

Dansmiddag voor senioren
De oplossing staat

elders

op deze pagin*

u van gezelligheid, ontmoeting en muziek?

Kom

dan op vrijdag 6 augustus naar de dansmiddag voor

seni-

Houdt

oren

in

Steunpunt

Om

14.00 uur wordt er ge-

met een workshop

start

country en linedance. Daarna

OOK Zandvoort.

wordt bekende muziek

uit

jaren '60 gedraaid. Of

u zich

de

aan één dansje waagt of de
hele

JÖIN THÉ PARTY

middag op de dansvloer
maakt niet uit. De

staat, het

gezelligheid staat voorop!

U bent

elke eerste vrijdag

van

de maand van harte welkom
van i4toti6uuropen op het

bekende adres: Flemingst ra at

De bijdrage

55.

is

€3

per keer,

inclusief een consumptie.

eerst keer

om

lijk

De

het gratis.

is

Aan melding vooraf is
dig. Natuurlijk

is

niet no-

het

moge-

deze middag met de

Bel bus te bezoeken. Reserveer

een

1
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Zandvoortse Courant

OV-taxi Zuid-Kennemerland

per i januari 2011 in andere handen
De OV-Taxi

de regio Zuid Kennemerland/IJmond wordt

in

met ingang van
voer.

Op

1

januari 2011 verzorgd door

ZCN Totaalver-

hebben Gedeputeerde Staten het contract

13 juli

voor vier jaar aan deze vervoerder gegund. De OV-Taxi

is

openbaar vervoer van-deur-tot-deur, gecombineerd met

Wm o-vervoer.

6% van de gereden

ritten

openbaar vervoer betreft
94% Wmo-vervoer. De
gemeenten zullen daarom
met ingang van het nieuwe
contract nauwer betrokken
en

zijn bij

de monitoringen

af-

handelingvan klachten door

blijft

ma nier werken

de OV-Taxi zullen

we

in

is

de stijging van brandstoffeit

zij

dat de OV-Taxi de afgelopen
tien jaar tegen hetzelfde ta-

ï

januari 2011

af.

verantwoor-

is

Wmo-

woordelijk voor het

De afgelopen jaren

vervoer.
is

gebleken dat ongeveer

contract.
cessie

In

de huidige con-

die taak

ligt

nog

bij

de

2010

Daarmee wordt de

len en waarderen.

kwaliteitsbeleving

de nieu-

concessie hoger liggen.

Belangrijkste reden hiervoor

en loonkosten én het

de vervoerder. Ook zullen

voor het onderdeel

AUGUSTUS

huisarts, tandarts, ziekenhuis of fysiotherapeut beoorde-

toezien op naleving van het

De provincie

5

ledere Nederlander kan tegenwoordig via de website zijn

gemeenten

loopt op

•

De ta-

openbaar vervoer en de

delijk

31

op dezelfde

als nu.

rieven voor het gebruik van

Het huidige contract voor

verant-

NUMMER

staan op Zorgkaart

De OV-taxi

de OV-taxi met Connexxion

zijn

•

Zandvoortse instellingen

van zorgverleners en instellingen goed zichtbaar. Ook de

Zandvoortse zorgverleners en zorginstellingen

op de

(72}

staan

kaart. Vier daarvan, een apotheek, een tandarts, een

fysiotherapeut en een zorgcentrum, hebben

al

een waar-

dering ontvangen.

heeft gereden. De exacnieuwe tarieven worden

rief

te

voor 2011 bekend gemaakt.

provincie.

Pluspunt heeft volop vacatures voor vrijwilligerswerk
Bij

Pluspunt

zijn bijna

200

vrijwilligers

werkzaam. Vrijwilligerswerk

is

leuk, je helpt an-

deren, teert dingen en ontmoet nieuwe mensen. Er zijn 101 verschillende redenen
vrijwilliger

aan de slag te gaan. Pluspunt

is

om

als

voor diverse taken op zoek naar nieuwe mede-

Tuin vrijwilligers

De Plusdienst

is

op zoek

naar mensen met groene
vingers, die het leuk vin-

werkers. Lees verder en vind wellicht een leuke functie die u zou kunnen vervullen.

Vrijwilliger voor

reparatie en

houden, tot het meedenken

Vrijwilligers vervoer

onderhoud

kinderfietsjes en

Pluspunt

is

om ouderen en andere
hulpbehoevende inwoners

den

op zoek naar
binnen en/

vrijwilligers die

gemeente

over de PR mogelijkheden.

actief.

Zandvoort dorpsgenoten
willen vervoeren en begeleiden naar bijvoorbeeld de

Vrijwilliger

speelgoed van de kinderen

dokter, het zieken hu

elektrische apparatuur

is

buiten de

is

of fa-

beheer

van de Boomhut en voor

milie.

het repareren van defiets-

altijd via

zoekt iemand die

Plusdienst geregeld. Voor

ondersteunen

De afspraken worden
het kantoor van de

het vervoeren van cliënten

bij

hem

heer van de elektrische ap-

Iemand

Tijd

is

om

regelmatig op

die behoefte

hebben aan

kennis van elektriciteit,

gezelschap

de vorm van

de

bij

bekend

is

met discoap-

paratuur (draaitafel ge-

met

Vrijwilliger voor de PR
van het cursusbureau

toneelverlichting (bedie-

Het cursusbureau doet de

één ochtend

organisatie, planning, PR

beschikbaar

gaat

men met een

zelf in te vullen.

vinden

grond heeft of voldoende

bij

alle

Pluspunt. Het

het leuk vindt

de website actueel.

vrijwilligers die het leuk

parkeerkosten worden ook

te zijn

collega vrijwilliger houdt u

op zoek naar

is

der afgerekend, eventuele

cursussen

va n foto's. Sa

vrijwilligers

Pluspunt

paratuur.

rekening gebracht

die een

om

creatief

op PR gebied. Het

om

het schrijven van

persberichten en adver-

bezoek te gaan

in

bij

ouderen

www. zorgis
om

te

maken.

zorg nog beter
kan mij voor-

"Ik

De waardering varieert van
het cijfer 1 tot het cijfer 10.

Na

het versturen van de waardering

wordt deze door een

re-

dactie beoordeeld en pas dan

weten wat de

geplaatst op de website. Er

kwaliteitvan het ziekenhuis

wordt een strenge recensie-

waarje een staaroperatie
moet ondergaan. Wat is er
dan mooier dat je bij het

code gehanteerd, want het

zoeken naar

blijven

is

dit

ziekenhuis

opeen website terecht komt
waar anderen hun ervaring

niet

is

de bedoeling dat het een

klaagmuur wordt. Uiteraard
de gegevens van de

bezoeker daarbij geheel buiten beeld. Privacy

is

volledig

een praatje, spelletje doen,

opgeschreven hebben",

samen

dus een van de ondersteu-

gewaarborgd. Het is een
onafhankelijke waardering

ners van het

die niet door

koffie drinken,

de

krant of een boek lezen, sa-

men wandelen

al-

initiatief.

Zes onderdelen

Wandelen
met rolstoel

Bij

zijn

namelijk op zoek naar

mensen
tijd,

die

op een vaste

één maal per week,

een uurtje willen wandelen

ven wordt die

aanmelden van een

het

zorginstelling of -verlener

Houdt u van wandelen?
Meld u dan bij Pluspunt. Zij

met een oudere met

andere artsen,

maar door mensen gege-

of win kelen.

ningspaneel). Minimaal
in de week
is
gewenst
(maandagt/m donderdag).

Het doel van

kaartnederland. nl

samen de

patiënt wilt

Bezoek

elektrotechnische achter-

bij

cursusbureau is op zoek
naar een vrijwilliger die

vrijwil-

kan

het be-

Onafhankelijke
waardering

door Nel Kerkman

stellen dat je als (nieuwe)

ten.

de vervoer-

direct

en administratie voor

Pluspunt zoekt een

tu in-

De beheerder van Pluspunt

luidsinstallatie) en

liger/ster die werken met
de computer leuk vindt
en ook wel enige ervaring
heeft met het bewerken

tuin-

u niet lan-

i,5 uur in een tuin
De werkzaamheden
omvatten bijvoorbeeld licht
snoeiwerk, wieden en plan-

wordt

in

website onderhouden

bent

ger dan

geldt een vast tarief en er

cliënt.

Vrijwilliger

met lichte
werkzaam heden. Als
vrijwilliger

of

op zoek naar
een handige vrijwilliger
voor onderhoud aan het
Pluspunt

te helpen

werk je samen
met een beroepskracht van
Pluspunt.

Natuurlijk

speelgoed

zes onderdelen die u

zijn er

een

cijfer geeft.

Het betref-

fen: afspraken (was dit ge-

makkelijk?),

accommodatie

het zelfde

in

schuitje zitten of

hebben

gezeten. U helpt niet alleen

andere bezoekers

in

de keuze

voorde zorgverlener, maar

u

geeft zorginstellingen en

zorgverleners

praktische

(was deze schoon/toegan-

suggesties voor het verder

medewerkers

verbeteren van hun dienst-

kelijk?),

delijk

(vrien-

geholpen?), luisteren

uw

verlening.

vraag goed begre-

rolstoel.

(is

pen?), behandeling (heeft

ZorgKaartNederland.nl

cursussen, alsmede het

Voor verdere informatie

de behandeling

een

maken, ophangen en uitdelen vanflyersen postersom
te helpen de cursussen te
promoten. Van PR contact
met scholen, Powerpoint

over alle vacatures kunt

informatie (voldoende infor-

Bohn Stafleu van Loghum,

met Amber van

matie over behandeling?).

en de Nederlandse Patiënten

tenties voor

presentaties

aankomende

maken en

bij-

u

bellen

Tetterode,

tel.

5717373, of

haar per e-mail bereiken
via:

a.vantetterode@plus-

puntzandvoort.nl.

effect?) en

initiatief

is

van uitgeverij

De onderdelen worden saopgeteld waarna het
cijfer wordt

Consumenten

men

(NPCF). Het initiatief wordt

gemiddelde

ondersteund door zorgverze-

weergegeven.

ks"j3i'Zilverer

K-..

Federatie

sAcnmeji.

JS>

Gemeente Zand voort
Swaluëstraat

Postbus

2,

Gemeentelijke publicatie week 31

-

2040

2,

AA Zandvoort

Melding noodkop

2010

De

besluitenlijst

van de collegevergadering van week 30 en de

week 30 door het college genomen

in

week 31 vastgesteld. De
Balie

besluitenlijst

is

besluiten zijn

te zien

in

bij

in

de Centrale

op.

Broek 9.00-10.00 uur.

v.d

In

de Schoolstraat direct te noosten van de Haltestraat;

-

in

de Prinsesseweg direct ten westen van de Koninginneweg;

-

In

de Cornelis Slegersstraat direct te noorden van de Hoge-

In

de Grote Krocht direct ten Noorden van de Hogeweg;

bomen en

het beschikbare budget. Beeldbepalende

mensen

veel

4 bomen
i

in

week

langs

Van 9 t/m
gemaakt.

gebeurt op dezelfde dag

uw rolemmer

rolemmer. Laat

schoonmaakploeg geweest

van

uw

na het legen staan totdat de

Let op: Dit

is.

als het legen

kan ook na ny.^ou

1

komen worden
te vinden

is

boom

(voor no

plekken

als eerste herplant.

opwww.zandvoort.nl.

Curiestraat (achter lichtmast

2)

en

5 2).

1

no

5,7

en

9),

Zandvoortselaan (achter lichtmast 100 en

om

9 ju ni20~io, heeft de burgemeester be-

d.d.

een 'reparatienotitie

u iingstijdenvast te stellen.

s

no

31),!

boom

102).

bomen Duindoornlaan

Lorentzstraat (voor no 310),

(achter rood/wit hek),

1

(achter

boom

station), 2

boom Vondellaan

lic

voegd heden

op te

nog steeds
05.00

plaatse jke verordening)

om

1

omgaat met

zijn be-

middels een vergunningstelsel exattlke 220

sluitingstijden te reguleren en daarbij voorschriften

stellen.

uur.

Het voorgestelde sluitingstijdenregime bestaat

uit

dezelfde

5

tijden:

Aangesloten wordt

1

bomen Tol lensst iaat

1

boom

boom
43),
boom Van Lennepweg (t/o
;).1ie

1

en begraafplaats).

centrum gebruikte categorieën: A

de

in

het bestem ir irtgplan

(IJssalons, croissanterieën),

B(restaurants),C(cafetaria,snackbar),D(cafés,bars)enE(bar/

aan de eerdere regelgeving (van voor inwerkingtreding

Gelijk

Apv 2010 en bestemmingsplan centrum 2009), gelden de
volgende

1

de Kruisstraat direct ten zuiden van de Agnetastraat;

In

het Wageninskerspad direct ten westen van de Sandrij-

op woensdag 4 augustus de borden E01 van
e

r.

bijlage

I

van het

1990 met onder-

Vei keer siekens

boi" "Zondag a.s."te plaatsen op de locatie van de zomermarkt;

3.dat het

verboden

op zondag 8 augustus van
is

05:

30 tot

in

beginsel 19:00

te parkeren op de locatie van de Zomermarkt;

vergunninghouders voor de desbetreffende wegen kunnen

20:

00 tot maandag

1

i

boom

Curiestraat (t/o no

1),

3

bomen

De gemeente neemt
veilig

men
6 bomen
no

358),!

aan

in

week 29 en 3om 2 opslag: boom flemingstraat
1

boom Vondellaan

(t/o lichtmast 61).

bomen

no

29),

1

in

(voor

no7),4bomen Zandvoortsel-

2om2

1

Prof.

verlorenstraat:

5m2

om

de Zomermarkt

Verkeersbesluit Jazzfestival

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten,
ten behoeve van het Jazzfestival,

opslag.

om gedurende

het evene-

Lorentzstraat (voor

Zeemanstraat (achter no
5).

verkeersmaatregelen.

(t/o

Pad langs Duintjesveld: 101112 opslag,

week 28 en 5m2 opslag: boom

boom

dit verkeersbesluit

en gezellig te laten verlopen. Inwoners en ondernemers

worden vriendelijk verzocht rekening te houden met de geno-

Lorentzstraat (hoekThomsonstraat).

7

g augustus 09:00;

1

naeusstraat (t/o no7),

Zandvoortselaan (achter lichtmast

uiterlijke sluitingstijden:

de Gasthuisstraat direct ten zuiden van de Agnetastraat;

In

-

parkeren op het De Favaugeplein vanaf zaterdag 7 augustus

Linnaeusstraat langs begraafplaats:

dancings).

In

4.

bomen in week 28: 3 bomen Dr CA. Cerkestraat (t/o no
boom Emmaweg (t/o no 5), boom Julianaweg (voor no
41),
2a), 2 bomen Tollensstra at ("ieren begraafplaats),
boom Lin12

22.00,00.00,01.00,03.00 en

bij

-

-

(voor no

htmast 28),Duinrooslaan

Zuidlaan (voor no

Zandvoortselaan (naast no 269),

BP

waarop de burgemeester binnen de normen van de

Apv de

de Swaluëstraat direct ten zuiden van de Pa kve ld straat;

IndeRozennobelstraat direct ten westen van de Swaluëstraat;

2.

deze notitie worden beleidsregels gegeven omtrent de

Apv (Algemene

de Oranjestraat direct ten noorden van de Hogeweg;

In

-

Regleme nt Ver-tee is 'egels

bomen inweek 27:1 boom

Flemingstraat (hoek Pasteurstraat), 1
n), 3

In

(voor

zijn.

12

nummer Z20io-6oi

In

-

12), 3 bomen Linnaeusstraat (voor
boom Van Lennepweg (voor no 27), 10 bomen

1

Middels besluit met registratienummer 2010/06/53461"! zaak-

wijze

-

Kostverlorenstraat (voor no

Reparatienotitie sluitingstijden vastgesteld

sloten

7),

bomen Haarlemmerstraat

2

bomen inweek2Ö: boom Prinsesseweg

16

augustus worden de GFT-rolemmers schoon-

13

Dit

25:

boom Emmaweg

(»oo,no22enno

Schoonmaak GFT-containers

de Schoolstraat direct ten noorden van de Louis Davids-

-

is

in

-

Schema: Dirk

de Willemstraat direct ten oosten van de Haltestraat;

afhankelijk van

de omgeving en

niet altijd herplant. Dit

Informatie over de iepziekte

zaterdag 7 augustus haalt de ecocar van Sita weer Klein

Chemisch Afval

In

straat;

De bomen worden

de aanwezigheid van voldoende bomen

Klein Chemisch Afval

Op

in

-

weken iepen zonder procedure voor een kapvergunning gekapt

waar

en op de website.

-

verband met de iepziekte heeft de gemeente de afgelopen

In

Vergadering college

verdere

25),

4

bomen

Julianaweg, hoek Kost-

over te gaan tot de plaatsing van f vsieke afs

1.

ngen

.,it

inclusief

de borden conform model Coi van bijlage van het Reglement
I

Verkeersregels en Verkeerstekens ïcgov 'ii :ate-dag7 augustus

opslag.

12:00 tot zondag 8 augustus 10:00 op de volgende locaties:

Melding nood kap
instabiel

27,

2

dennen achter indetuinvan

Emmaweg

en top uitgebroken.

in
in

-

05.0

de Swaluëstraat direct ten noorden van het Gast lui is Die n

de Gasthuisstraat

is

in

het burgemeestersbesluit en de eerdere adver-

op 24-06-2010 (week

25) achter B

een

tijd

uur terechtgekomen. Dit dient dus 03.00 uur te
kennelijke verschrijving

1=

van 01.00

Deze

zijn.

inmiddels hersteld.

Verkeersbesluit

Zomermarkt

om

gedurende het evenement:

over te gaan tot de plaatsing van fysieke afsluitingen inclusief

dat de huidige situatie zoveel mogelijk wordt

de borden conform model C01 van bijlage van het Reg etnent

gehandhaafd. Eind 2010 worden de Apv en de horecagerela-

Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, op zondag 8 augustus

teerde beleidsstukken nog een grondig tegen het

van 05:30 tot

Uitgangspunt

is

denen waar nodig op

licht

1

k"

'

lic Li-

in

de Kruisstraat direct ten zuiden van de Agnetastraat;

-

in

het

-

in

de Kleine Krocht direct ten westen van het Raadhuisple

Wagenmakerspad

I

in

beginsel 19:00 op de volgende locaties:

2.

onderbord "zaterdag

De gemeente neemt

elkaar afgestemd. Indien de inwerking-

-

in

de Achterweg direct ten noorden van de Haltestraat;

veilig

-

in

de Haltestraat direct ten zuiden van de Zeestraat;

worden

-

In

de Diaconiehuisstraat direct ten westen van de Nieuw-

men

dit beleid

van het Dorpsplein;

bijlage

I

n.

van

Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met

onverhoopt een negatieve consequentie

van

direct ten oosten

op woensdag 4 augustus de borden E01 van

liet

vooreen bestaande individuele horecaondernemer tot gevolg

i-'g

noorden van het Gasthuis-

-

Het college van Burgemeesteren Wethouders heeft besloten,
ten behoeve van Zomermarkt,
1.

tred

direct ten

plein;

Verkeersbeslu iten
Per abuis

tentie

-

a.s."te plaatsen

op het Gasthuisplein;

dit verkeersbesluit

om

het Jazzfestival

en gezellig te laten verlopen. Inwoners en ondernemers
vriendelijk verzocht rekening te

houden met de geno-

verkeersmaatregelen.

zou hebben, dan wordt getracht de situatie zo veel mogelijk

brengen met de huidige periode. Het

In

overeenstemming

is

uitdrukkelijk de bedoeling

-

in

de Koningstraat direct ten westen van de Oosterstraat;

eventueel nieuw beleid eind

-

in

de Koningstraat direct ten oosten van de Haltestraat;

relevante actoren tot stand te

-

brengen. Deze beleidsnotitie moet echterenkei voorkomen dat

2010

ei

nu

in

te

samenspraak met

;c-~ee fg'oe ortstaa:

lijkbare

om

alle

t

Lissen -estaa'-

_

nieuwe ondernemers betreffende de

Ingekomen vergunningenaanvragen

in

de Oosterstraat direct ten zuiden vande Koningstraat;

Bouw-, sloop- en reclameaanvragen

-

in

de Kanaalweg direct ten westen van de Oosterstraat;

Zandvoort:

en verge-

-

in

de Kanaalweg direct ten oosten van de Haltestraat;

-

sluitingstijden.'

-

in

de Willemstraat direct ten westen van de

e "ü-eca

Prinsi

Brugstraat

7,

plaatsen van een dakterras, ingekomen 28

Juli

Gemeente Zandvoort
B.idhuisplem

on escherm. ingekomen 28

plaatsen van e

3,

dat

Var Ostadestraat

11A,

dakopbouw, ingekomen

plaatsen /an

een voorlopig'

ning indienen

2010,2010-18^

8juli

in

iening heeft bepaald.

gev;

In

Centraal telefoonnummer

onverwijlde spoed kunt u eer
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Dichtbij strand

en zee, maar vooral dicht

bij

mensen

SCHAKEN

ADVERTEERDERS

Strandschaaktoernooi

Tennisjeugd presteert goed

Administratiekantoor

De Zandvoortse tennisjeugd heeft

Algemene

Dierenarts Dekker

Dorsman Assurantiën

K.Willemse

Komende zondag,

14 augustus, organiseert de Zandvoort-

tijdens het traditionele
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Grand Café Restaurant XL

Itvaartbegeleldlng

Groenestein

Zandvoort

se Schaakclub voor de 15e keer het Strandschaaktoernooi.

Dit keer het de toernooiorganisatie ervoor

toernooi
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denktijd
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waar gelimiteerde
is aangegeven en

ergeen notatie bijgehouden
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het

strandpaviljoen Meijer aan Zee (16) te spelen.

Het zogenaamde
toernooi,

gekozen

is

samen

van gelijke sterkte spelen. De

wisselbeker
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er per

v.d.

Hurk K4-jeugd toernooi op de banen van

Tennisclub Zandvoort (TCZ) laten zien dat er veel potentie
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schuilt. Er
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in

waren afgelopen week

diverse leeftijdsklassen

groep

Het toernooi begint
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Goed onderhouden
zonneterras van

en de garage

luxe en sfeervol penthouse

ca.

is bij

70m ! Het appartement
.

de

prijs

met

riant

heeft 4 kamers

Op de hoogste

Luxe keuken

v.v.

7" verdieping,

Bi

dei

wei

Zonnig balkon
k

Ruime woj^jiuj^L
ro^w slaapkamer
slaa
KiJ^L royjb

van iOlO

Rtzwtt

lift

ca.

1

1

5m ?

over het dorp

rages separaat

{excl. terras)

Ppervlakteca. 100

Vraagprijs:

€

Prachtig afgewerkt 3

tevens hoogste etage

m

te

koop

•

Ruime woonkamer van

•

Luxe keuken

•

Gezellige tussenwoning (ca. 1900)

2 slaapkamers,

ca.

,

m2

44

inbouwapparatuur

moderne badkamer, aparte wasruimte

•

Zonnig balkon op bet noordwesten

•

Geheel geschilderd

in juni

2008

•

2 inpandige parkeerplaatsen separaat te koop

•

Woonoppervlakte

100

ca.

m

2

(excl.

balkon)

7

De Favaugeplein
met knusse

Goed onderhouden

patio.

Jte
1

•

Woonkamer, open keuken

•

2 slaapkamers, beide met dakkapel over gehele breedte

•

Douchegelegenheid

v.v.

•

Snelle oplevering,

Starters lening mogelijk via de

in

2

21/5

kamer appartement op dÊ

verdieping van complex 'de RotondM

Burg. van Alphenstraat 61/14
In

overleg

gemeente

•

Centrum, strand en station op loopafstand

•

Woonoppervlakte

ca.

70m ?

§«£

Vraagprijs:

€

175.000,

liften

3)

op

2'"

3' lf

en

etage. Het complex beschikt

en een eigen parkeerterrein

Woonkamer met

uitzicht over

•

Moderne keuken

v.v.

•

2 slaapkamers, royale

de duinen,

2

balkons

inbouwapparatuur

badkamer

•

In

•

Geheel voorzien van kunststof kozijnen en dubbele beglazing

•

189.000,-

Residentie Santhorst gelegen 4 kamer maisonnette

(verbouwd naar
over 2

apparatuur

•

•

€

v.v,

525.000,

Spoorbuurtstraat 10

Vraagprijs:

kamer hoekappartement op de 2 de
in kleinschalig complex met lift.

als zeezijde.

aanwezig

;d^^

badkamer

ede houten voerdele'i en cinrensch'

Complex met

Woonoppervlakte

lift

ionkar1lkrr^(:B
L-vormige woonkai

inbauwapparatuur, bijkeuken

2 slaapkamers, werkkamer, royale
•

verdieping gelegen royaal voonj

(onAer^lM
4-kamer appartement met een balkon*
breedte aan zowel land-

inbegrepen.

Grote raampartijen en schuifpuien naar het terras

zeer nette staat van onderhoud

Gebruiksoppervlakte

Vraagprijs:

€

ca.

90m

:

249.000,-

jgg

week

biedingen van deze

Koene tllcaning ScwicG
ÏS*
10% korting op schoonmaakartikelen

rep-it

r

V)

i

Voor

Kabel -intern et/a dsl installateur
helpt

Lijst
j

uw schoonmaakwerk!

al

(in

van deelnemende bedrijven

alfabetische volgorde)

Algemeen:

bii alle

www.koenecleaning.nl

PC-PROBLEMEN.

•

06-14 32 44 441

Advies en aanleg (draadloos) netwerk.

Autobedrijf Zandvoort

-

K.

Taxicentrale Fred Spronk

-

Onnesstraat

023-8885588

Ook avonden/weekend.

Psychologiepraktijk

Rep-it, totaal service voor

computergebruikers.

Abvan

der Neut

-

06-31393790

023-5719666 of 06-44696001.

Met

garantie en KvK.

C (M

ni al

?t

11

Winkeliers:

Coach

der Neut

Voor persoonlijk advies en begeleiding

Bruna Balkenende

in relaties

15% korting

10% KORTING
0631)93790 .infoU
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üaltestraat

7,

02^5716631

-

Grote Krocht

-

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Voor Pashouders

en doeltreffend.

Eerste consul!

Kaashuis Tromp

ZARAS

2042 l] zandvoort
www.zaras.nl

-

Grote Krocht

Slagerij

Horneman - Grote Krocht

Slagerij

Vreeburg

-

Haltestraat

Verzorging en vrije

"

Menno

Foto

Massage

Gorter

Rosa

bij

-

Piony's Haarwinkel

Mode en

Ondernemers opgelet:
Meedoen aan de ZandvoortPas
vergroot

uw vaste

klantenkring

Belli E Ribelli

Bibi for

Ruim 1000 huishoudens
Wekelijks

zijn in

Gratis

UW aanbieding in de Zandvoortse Courant in full

ColoUT

door middel van publicaties

in o.a.

dus ook niet-Zandvoorters (en

er zijn er al

gratis

een

Vraag naar de zeer voordelige tarieven en de uitgebreide mogelijkheden

-

-

Haltestraat

Kerkstraat

Haltestraat

Fame

-

Bakkerstraat 2A

Letty van
Gillis

en onderhoud:

Living

& Giving

-

Kerkstraat
-

Kerkstraat

Koene Cleaning Service - 06-1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat
Mariene Sjerps Internet
Versteege's IJzerhandel
Rep-it

-

o6-\

-

Kok:

den Brand:
tel.

tel.

06-4342 9783

06-460 460 26

-

Pakveldstraat

023sjig666 / o6~446g6ooi

Horeca:
Harocamo

contactpersonen:

-

Haltestraat 61A

aantal...)

toonbankstandaards en/of raamschildjes verkrijgbaar,

waarop uzelf uw ZandvoortPas aanbiedingen kenbaar kunt maken

Uw ZandvoortPas

-

De Bode woonaccessoires
de Zandvoortse

Courant, maar ook buiten Zandvoort: iedereen kan een ZandvoortPas aanschaffen,

Ter ondersteuning zijn

of

Wonen
Avenue

aanbiedingen staan ook gratis op www.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas

promotie ZandvoortPas

Kinderkleding

Shoes

Blitzkickers

Walk

zelf welke aanbieding u doet voor Pashouders
redactionele aandacht in de krant voor u als deelnemer

Extra: alle

Grote Krocht

rijtje:

het bezit van een zandvoortpas

U bepaalt helemaal

Veel

-

trends:

Graveer een keer- 023-888 jj 58
Sea Optiek

u op een

Enkele voordelen voot

Kosterstraat

-

Toerkoop Reisbureau

ANDVOORT

tijd:

Grote Krocht

-

www.massagebijrosa.nl

-

Kerkstraat

Mollie&Co Restaurant

-

Verlengde Haltestraat
estraat

Open Golf Zandvoort

-

Duintjesveldweg

Za ras, Café Restaurant -Haltestraat

XAtfOKO
U werkt met de

Deze dient
in

u

te vu Hen.

vakjes staat
je naast de

Indien u

in

in

cijfers

i

de witte

t/m

Spreekuur oogkliniek
'Huis in de Duinen'

9.

De optelsom van de
in het don ke re vla k-

rij

Medinova
Haarlem

of boven de kolom.

een donkervlakje

Kliniek

OMC

(Oogheelkundig Medisch Centrum)

in

de Duinen'. Kliniek

kent dat u vertikaal op 4

Haarlem

kunnen patiënten onderzoeken

OMC

op oogaandoeningen

zoals staar, glaucoom, rnacu-

Haarlem

is

cialiseerd

moet

uitkomen en horizontaal op

OMC

ten van Kliniek

één van de zorginstellingen die deel uitmaakt

is

van de zorgboulevard van 'Huis

bij-

een zelfstandig behandelcentrum dat gespe-

ladegeneratie en diabetische

voorbeeld 4A8 ziet staan, bete-

Let op: er zijn

in

vla kjes

de behandeling van oogaandoeningen en

is in

oogziektes. Optometrist Kees Corstanje van Kliniek

8.

B

soms meerdere

oplossingen mogelijk.

Haarlem houdt regelmatig spreekuren
vard van het 'Huis

Ie oplossing staat elders op deze pagina

uur

is

in

in

retinopathie. Dit zijn allemaal

OMC

oogziektes die

op woensdag 25 augustus vanaf 13. 30

iedereen,

bij

maar voornamelijk

de Zorgboule-

bij

wat

oudere mensen, voor kunnen

de Duinen'. Zijn eerstvolgende spreekuur.

komen. Mocht het nodig

zijn,

dan kan de optometrist

zeer

u

snel doorverwijzen naar één

Breinbreker

HJG

E

HBCJ

+

X
CC

FBC

van de oogartsen van Kliniek

OMC Haarlem. Daarnaast kan
de optometrist

De bedoeling van de breinbreker
is de rekenkundige som op zo een
manier op te lossen dat hij klopt.

FEB

Een afspraak duurt ongeveer
15

minuten.

die tijd kan de

In

uw ogen

optometrist rustig
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.

onderzoeken en een aantal

f

GED

DDJ

een totaal-

beeld van de kwaliteitvan

maken door

len

met

op

(023) 535

Kliniek

op deze pagin*

OMC

00

G^-^kiwj

Rtuft

il

twee

in

om een

de Duinen',

OMC

Haarlem

is

hoofd van

ten, zeven oogartsen,

het paramedisch

team van

orthoptisten, één technisch

ervoor dat

Haarlem, dat

oogheelkundig assistente en

Iedereen vanaf 12 jaar

één basisarts. De optomet ris-

kom op

Kees Corstanje

recept

te bel-

Haarlem

00. Indien u

aangeeft dat het gaat
afspraak in'Huis

Kook eens anders

Kliniek

OMC

bestaat

uit zes

optornetris-

zorgt Kliniek

uw

U kunt een

krijgen.

afspraak
elders

om

vragen stellen

HKDF

ogen te

De oplossing staat

aanme-

brillen

ten en een briladvies geven.

wordt ingepland.

u

is

wel-

het spreekuur.

Hete kip 'BU'
Lunchgerecht voor 4 personen

Natuurbericht Amsterdamse
Benodigdheden:

!

2

grote rode chilipepers, gehakt

2

2teentjes knoflook, gehakt

grote kipfilets, door-

handvol platte peterselieblaadjes, grof gehakt

rucola

regen bacon

2tomaten,ir

4 zachte witte broodjes

3 el olijfolie

Waterleiding Duinen

wat mayonaise
2 grote handenvo

midden gesneden
4 plakken door-

I

dunne

De digitale nieuwsbrief
Natuurbericht Amsterdamse

zoals het

Waterleiding Duinen staat

zondere zandhagedissen-

dit keer

Voorbereiden:
Doe de

chilipepers,

geheel.

Doe de

(glas of plast ie)

weer

de knoflook en de peterselie

olie erbij

in

een kleine keukenmachine en mix het

en mix het tot alle ingrediënten

vormen. Doe de

kip in

zijn

fijngehakt en gelijkmatige

een nauwsluitende non metallische schaal

en schenk de marinade erover. Dek af en zet

3 tot

onder andere over kieskeurige

stippelmotten, zeld-

zame en stiekeme vogels

de

'

8

1

•

Bereiding:
8

Haal de kip 20 minuten voorbereiding
plank en wikkel

el

licht in

met een

len

van de
filets

filet

om

O.

Legde

op dat de bacon

kipfilets

AWD.

nogeensio minuten. Haal
kip als

op de hoogte over

kipfilets

aanmelden voor de

nieuwsbrief die

En natuurlijk de

keer per

3

jaar verschijnt.

om

niet verbrandt.

de

filets

Duw

•

>

SAOL

=
|

|

ze van de bakplaat en laat

een BLT-burger (Bacon -Lettuce

[is sla]

besmeerd met mayonaise en belegd met rucola en de tomaat.

de gehele

'

>

'

•

'

B

i

S

»

«

»

de dikste de-

5

£6Z

|

+

8LL

op een

op de bakplaat en bak ze

bijgesteld

>

8
»
•

B

minuten op

-Tomaat),

in

het

'

*

É9S

|=|

8£9L

|=|

££

|

-

|

1

1

«

6

96S

+

X

1

dit

www.waternet.nl kunt

u zich

een aantal keren met een platte metalen spatel tegen de bakplaat. Keer

en bak

een bord rusten. Serveer de
broodje,

de koelkast. Leg de ge hal veerde

kwastje.

moet de temperatuur worden

baktijd zachtjes te laten sissen en let

de

uit

kin een plak bacon. Verhit de bakplaat matig, druppel er een beetje

op en vet hem

10 minuten. Misschien

blijft u

schitterende natuurgebied.
Via

Oplossing Breinbreker

Oplossing Kakuro
•

olijfolie

enkele korte nieuwtjes. Zo

bij-

6 uur of een dag tevoren

de koelkast.

snij

bekende fotorubriek met

Woudaapje en de
Klauwier, een

ontmoetingen
met koeien in het du
een ontdekking aan de
Duinparelmoervlinder
excursie,

vol interes-

sante zomerse artikelen

spikkels door de olie

in

Grauwe

plakjes

|x|

Z8L

Zandvoortse Courant

-NUMMER

32 -12

AUGUSTUS

2010

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Zomer maakt

Dorpsgenoten

zijwaartse beweging

door Erna Meijer

De komende pakweg

Hermine Eckelboom

rieuze

is in

1972

Zandvoort komen wonen, maar haar

in

wortels liggen wel wat verder weg.

Zij is in

1949

in

Bandung

op het voormalig Nederlands-Indische eiland Java geboren,

voor onze gemeenschap. Zo heeft
speelveldjes

in

papierfabriek.

bij

Samen met haar oudere

een Nijmeegse

zusje

was

zij

zich

toen niet bewust van de spanningen, die na de overdracht
in

gaf onze moeder ons thuis

voordedeur, maar

in

niet

meer naar school en

stond een gewapende wacht

les. Er

de grote tuin kon

ik

heerlijk buitenspelen

uiteindelijk resulteerde

ub

aldaar.

Zoon Jan -Bram

is

vanaf

al

zesde jaar

zijn

Willibrordus.

is zij

Nog steeds

lid

is zij

van het bestuur. Tevens

coördinator van de jaarlijkse collecte voor de brandwon-

met detuinjongen. Die had weliswaar steeds een groot
mes in zijn hand, maar dat was vooral om evendood te maken", herinnert zij
1958 was defamilie toch genood-

rond,

want

ik

met

is

zij

met

heeft achtergelaten

is

dat

"Heb

haar
in

de admi-

ik

nog

Na

1,5

jaar

bij

familie

in

Schoon hoven

ingewoond te hebben, verhuisde het

hoeve rs en ging ze

in

werken. Tijdens haar receptiewerk

ontmoette
Maarten.

zij

Jaap,

in

met wie zij twee zonen

Genoemd

hotel

kreeg: Jan-Bram en

was van de bekende
kwam,

die na de ver koop hiervan naar Zandvoort

Nico Bouwes,
in

gezelschap

van defamilieRisseeuw. Het huwelijk hield helaas geen stand,

waarna Hermine

in

1986

als

secretaresse

in

Amsterdam

bij

haar tot

de firma Tetterode, een toeleveringsbedrijf voor de grafische
industrie,

aan de slag ging. Hier heeft

een reorganisatie

kun

Stilzitten

je

in

Op

zij

zich

met

In

al

de

hart en ziel ingezet

in

in

meesten mensen
de koude

al

laat

over

graag kruisspinnen
zijn

handen lopen? De

Terwijl
alle

eind

met het

in

het midden van de

in

noordwestelijke

ballon een zeer scherpe ver-

smalling ontstaat. De ballon
bestaat dan ineens

Veelal zal het wel droog zijn

maar enmomet het weekeinde en daarna. Maximaal
het Zandvoortse,

De

delen.

uit

twee

dikke delen zijn als

het ware de

twee hogedruk-

kele buien blijven steeds

gebieden aan weerszijden,

gelijk tot en

terwijl het zeer smalle deel

het steeds een graad of

de

al

wat langer wordende

despilvan lage druk

is

pal

bij

Nederland.

We

krijgen richting eind au-

waarondereen prachtig miniatuu-

tot 10-n graden vlak achter

tropische cyclonen aan de

niet

om.

In

PI

aas, liegt er

opdracht maakt

lijn.

zij

andere kant van de Oceaan

deduinen.

de weermodellen

zij

mede door het volgen
met het ontwerDaarnaast is zij een enorme

is

bezig

zowel van Disney als de schitterende Japanse films van

Wat

na

er

het

komende

weekeinde gebeurt aan het
weerfront

is

wat onzeker.

Stelt zich

een langere sta-

biele fase

in

met gunstige

de war

in

kunnen brengen. Wanneer
zo'n (ex-)tropische cycloon

veel

warmte voor

stuwt kan het
erg

in

zich uit

Europa

juist

mooiweerworden.Soms

invloeden van hogedrukge-

zie je

bieden, of tendeert hettoch

tus of begin september gran-

weer naar wisselvalligheid?

dioos

het

liefst

loopt

zij

levendige dwergpincher Geisha, die de rust van haar

soms aardig kan

katten

Je bent

verstoren.

geneigd het laatste

te zeggen op grond van het

dan dat het eind augus-

nazomerweer wordt

met 30 graden op een aantal
dagen. Wie weet straks?

Het was een zeer aangenaam gesprek onder het genot van

karaktervan deze zomertot

Meer weer

een glaasje rosé met deze actieve dorpsgenot e, die achter de

nu toe.

www.weerprimeur.nl

schermen heel veel voor het vrijwilligerswerk
heefteedaan en nog immer doet!

Nederland

zijn als

in

(en foto's)

is

erop

Zandvoort
lijkt

het doelwit

Jacquelinevan Klaveren, 020-

lieveheersbeestjes

6818099 °f

12.

is

niet ge-

00 uur vanaf ingang

Zandvoortselaan

er alleen

circulatie

met haaracht maanden oude en zeer
twee

maar

Deze excursie

ben spinnen waarschijnlijk

net

Studio Chibli. Nord ie Walking staat ook op haar'todo'-lijstje,

om

wel de slechtste naam. Wie

is

tegengestelde

in

gustus wel een fase waarbij

schikt voor kinderen. Vertrek

heb-

handen

nachten kan het afkoelen

de Amsterdamse Wa-

lopen maar wel veel gaat zien.

alle kriebelbeestjes

Het

in.

met een langwerpige
met beiden

ballon die je

de komende dagen.

licht labiele

is

terleidingduinen. Een excursie waarin u niet veel hoeft te

Van

Scandinavie en lagere druk

de Amsterdamse Waterleidingduinen

augustus organiseert het IVN Zuid-Kennemer-

land een excursie over spinnen

Een over-

is zij

tot haar ontslag na

veel plezier gewerkt.

beslist niet verwijten!

spinnensafari
15

zij

mei 2009 met heel

Hermine

Zandvoortse jaren heeft

Zondag

slot.

verzamelaar van stripboeken (800 stuks!) en origine Ie tekenfilms,

afzonderlijke hoge-

zoals

20 daags, maar gedurende

pen van een eigen

het Parkhotel

lagedrukgebiedjes tussen

twee

beren. Haar collectie,

van wo'^shop 5

'

worden voor afgesnoerde

drukgebieden

richting Zuid-

uit Ierland

bodige vraag, want haar huis

rexemplaar van Petra

telbo 011

Zuid-Kennemerland.

in

hoge drukinvloeden van-

staat er vol mee. Zo

dan ook

^efrnfnp F

Amsterdam

dit

te

moment instelt. Opkomende

in

voor hobby's?",

eboorteberen'en

bare school doorliep. Hierna volgde een opleid ing bij Sc

tijd

90'er jaren gestart

maken van

gezin naarTielwaarHerminedemiddel-

noordelijke

vrij

stroming die zich vanaf

bij

veel enthousiasme.

je

vraag

de

nog steeds aanwezige fabriek
het bureau van haarvader op dezelfde plaats stond!

met een

ken

ma-

richting (ver) draait en ver-

naast ba-

75+ senioren op bezoek ga", vertelt

Indonesische vriendin naar haar

koelte heeft alles te

volgens

is

ik
bij

van het cursu s bureau en

geboortegrond teruggegaan. Wat
bij

komende week

Wellicht wordt het begin

nog wel een keer 23-24 graden

De

net ten oosten van deze

Pluspunt,

bij

istratie

Hermine met een

vrij koel.

blijft

'hoge drukzui!' geven een

waar

liedienst tevens assisteer

2007

het

se-

tot bijna

ook weer

'Het Stekkie'

binden

een bijzondere indruk

op

niet

ben drie halve dagen per week

denstichting. "De cirkel

naar Nederland te vertrek-

ken. Pas in

van

lid

de scouting en haast vanzelfsprekend heeft Hermine circa 7
mede leiding gegeven aan de kabouters van StellaMaris/
St.

we

dagen hoeven

nog even weggelegd voor het

achter de

jaar

zich. In

om

'Het Stekkie',

in

als vrijwilligster

zij

Nieuw Unicum en na het overlijden van de bekende
schilder Aart van Dobbenburgh leidde zij de gemengde tekenbar van

tuele slangen

zaakt

het opzet-

bij

zijn wellicht

einde van de tweede augustushelft, maar voorlopig

noodgebouw van de Van Heuven

het

in

nu Pluspunt. Jarenlang stond

el

Indonesië zich voordeden.

"Opeen bepaald moment kondenwij

hardgemaakt voor

zich

Nieuw-Noord en geholpen

ten van een crèche

Goedhartschool,wat

waar haar vader procuratiehouder was

zij

tien

zomerwarmte te rekenen. Temperaturen

30 graden

Hermine

krijgen

rillingen als ze

maar aan denken.
Nederland bijna

spinnen even onschuldig

van

de

Amsterdamse Waterleidingdu inen.Duur:2 uur. Deelname
is

gratis.

plicht.
is

Toegangskaart ver-

Aanmelden vooraf

niet nodig. Informatie

kijk

op www.ivn.

nl/zuidkennemerland.

Temperatuur

Max

20

Min
Zon
Neerslag

Wind

12

S

UUR

19

60%

w. 3-4

w. 3-4

20

19

10

12

6 UUR

35%

5

UUR

45%

wnw.

3-4

6

UUR

40%
NW. 4

bij

JS>

Gemeente Zand voort
Swaluëstraat

Postbus

2,

Gemeentelijke publicatie week 32

-

2040

2,

AA Zandvoort

2010

aan de

liggen bijde Centrale Balie ter nzage J kuit deze inzien

openingstijden Deze publicatie betekent niet dat u uwzi

Subsidie voor zonnepanelen en zonneboilers
?

Slechts indien voor deze

bouwplannen

vrijstelling

energie voor bestaande woningen. Tot medio 2011 kunt u subsi-

tegen ons voornemen daartoe een zienswijze kenbaar

dieaanvragen

gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van

/

bij

de gemeente. U bespaart ook energie (elektra

gedurende een periode van zeker

gas)

milieu en voor

uw eigen

15 jaar.

Goed voor

het

portemonnee. Het beschikbare budget

heefteen maximum. Wie het eerst komt maakt de meeste kans
en op

meer informatie op www.zandvoort.nl.

op. Kijk voor

is

afzonderlijk gepubliceerd.
u

vrijstellini
,g

wordt

niet dat

een bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergur ning of

vrijstelling

worden verleend dan

zal dit

ijai

De

besluitenlijst

week

in

door het college

en op de website.

De beslu

genomen

tenlhst

is in

31

en de

bij

de Centrale

bezwaar maken

bij

Het besluit

voor een ieder gedu

ligt

Boulevard Paulus Loot 79a, gedeeltelijk vergroten van de

ning, verzonden

is

de

in

afhankelijk van de

agenda. U kunt hiervoor het beste even contact

opnemen met

-

Swaluëstraat

2

2,

wo-

in

het boogka naai, verzonden

Poststraat

ongenummerd

kozijn van

de dakkapel,

(kadastraal bekend als C 6254), slo-

pen van een magazijn, verzonden

augustus 2010, 2010-036S

3

;-

ten behoeve

om

/enement Culinair Zandvoort,

v.

gedu-

over te gaan tot de plaat si '; van fy: eke afsLiit nge

dranghekken voorzien van

1

'
:

-

Zandvoort:

aankondigingsbord direct ten zuiden van de Roze nobelstraat:

I

Veikseisiegelsen Verkeeisiekensiggo

39, geheel

veranderen van de goot aan de oostzijde.

ingekomen 30JUÜ 2010,2010-187^
61, gedeeltelijk

veranderen van garage en

ingekomen 30 juli 2010, 2010-188LV

Boulevard Barnaart (kavel

18),

In

Verzoek ontheffing artikel 3.23 van de

om

toepassing van artikel

opde volgende

locaties:

de Swaluëstraat direct ten zuiden van Achterom, met voor-

is

3.23.

voornemens

BR Haarlem. Een

gaan van een

parasols op het perceel Kerkplein 9 te Zandvoort

met de Centrale

In

Wagenmakerspad

direct ten

westen van de

Kruisstraat!

2.

de Kleine Krocht direct ten westen van het Raadhuisplein

op maandag

16

augustus de borden E01 van bijlage van het
I

a.s."

geparkeerde

geplaatst wordt

om

zodoende de

opde

locatie

locatie vrij te

evenement
houden van

in

óf stuur een brief naar de

klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandagt/m woensdag: 08.30

-

16.00

uur

Donderdag:

08.30

-

20.00

uur

Vrijdag:

08.30-12.30

uur

bij

in-

de

Gedurende de termijn van de terinzageligging kan een

maken
2,

jk

bij

beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen

in

vermelden.

ieder

de rechter bovenhoek van

uw

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de
3.dat het van 19 augustus van 07:00 uur tot 23 augustus 19:00

uur verboden

is

te parkeren

op de

locatie

van het evenement

De gemeente neemt
linair

Tollensstraat zijn dagelijks

open tussen 08.00

om

het

evenement Cu-

vriendelijk verzocht rekening te

houden

met de genomen verkeersmaatregelen.

De hierboven ger

-

18.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak

dit verkeers besluit

Zandvoort veilig en gezellig te laten verlopen. Inwoners en

ondernemers worden

maken meteen

collegelid doet u via het centrale
u het collegelid

wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling

verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen

is

de

werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch

Cedoogbesluit

bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort

Op zoek naar werk

hebben op

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van

27

juli

2010 onder bepaalde voorwaarden besloten

dat zowel het "Holland Casino aan het Badhuisplein 7" als het
Let op.

e.d.

Openingstijden begraafplaats

auto's;

haar/zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar

het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus

2040 AA Zandvoort. U dient

br s""ziensvvi|ze'te

maar voor een

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u

telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waa rover

met

uur.

Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de

Bel

-In het

maandag

Melding of klacht?

website het digitale formulier

Culinair Zandvoort;

ligt

augustus 2010 gedurende 6 weken ter inzage

Centrale Balie van het gemeentehuis tijdens de open ingst jden

schaft el

afschrift van

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00,

de Kruisstraat direct ten zuiden van de Agnetastraat;

van de Wet ruimtelijke

Voormelde bouwaanvraag met het conceptbesluit
13

beginsel niet

in

gericht. In geval

een voorlopige voorziening

t/m donderdag 8.30 -17.00 uur en vrijdag 8.30 -16.00

de Gasthuisstraat direct ten zuiden van de Agnetastraat:

Culinair Zandvoort
is

ordening ontheffing en bouwvergunning te verlenen voor het

gang van

de

uw

Centraal telefoonnummer

In

-

Wro

Het college van Burgemeester en Wethouders

2

is

bezwaarschrift

de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haar-

In

bord "Donderdag

plaatsen var

bij

lem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 2003

-

Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met onder-

-

uw

richt

de rechterbovenhoek van

2040 AA Zandvoort. Het bezwaar schorst

indienen

-

geheel oprichten van eenjaar-

rond strandpaviljoen, ingekomen 2 augustus 2010, 2010-189RV

om met

2,

in

van Burgemeesteren Wethouders, Postbus

middels

Bouw-, stoop- en reclameaanvragen

schuur,

de publicatiedatum. U

dit

brief aan het college

retro reflecterend materiaal) inclusief

de borden conform model C01 van bijlage van het Reglement

-

is

met vermelding van"bezwaar"

het bezwaarschrift.
1.

Ingekomen vergunningenaanvragen

Zeemanstraat

betreft

dergelijk verzoek dient vergezeld te

ook de afvalwijzer.

Prof.

U kunt ze inzien

ter inzage.

ie

datum van bekendmaking

de werking van het besluit waartegen het

meester en Wethouders heeft besloten,
vrijdag lui

vuilwijkenen op ig augustus de dinsdaghuisvuilwijk Raadpleeg

-

Bal

Belanghebbenden kunnen gedurende

van spoed kunt u een verzoek

Verkeersbesluiten

Hogeweg

de Centrale

bezwaarschrift indienen. De

verzenddatum van de vergunning. Indien hetgeen vergunning

augustus20io.20io-i35Rv

3

bij

tijdens openingstijden.

een termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd

augustus 2010, 2010-148 RvFi

vernieuwen van het

augustus 2010. 2009-220L.V

Zandvoortselaan/Kennemerweg, geheel plaatsen van een

stuw
-

2

de werkeenheid Bouwen, tel. (023)5740100.

De opbaaldagen voor de papiercontainer:
Op 17 augustus voor de maandag-, donderdag- en

-

op het gemeentehuis.

besluiten liggen

-

augustus vergadert de Commissie Welstand en Mo-

9.00 tot 16.C

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen

verzonden

12

een periode

op werkdag

Bezwaarschriften

-

numenten. De vergadering begint omstreeks 15.00 uur

gemotiveerd

burgemeester en wethouders.

publicatie

Zandvoort:

Vergaderdata welstandscommissie 2010

commissiekamer. De exacte begintijd

en voor de Spalier

besluit (4augusU,s20iolscn:ftelijk en

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen

Commissie Welstand en Monut

Op

en 9 van het Besluit

2011

Verzonden besluiten

besluiten zijn in

te zien

1

Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken na verzendda-

tum van dit

ter inzage

van de collegevergadering van week
31

32 vastgesteld.

Balie

december

worden gepublk eerden

pas dan kunnen belanghebbenden bezwaar indienen.

Vergadering college

verdere

31

014.

weken na deze

week

onder de leden

bouwwerken. Het gedoogbesluit eindigt

voor het Holland Casino op

verlet :nd,kan

Deze publicatie betekent ook

van certificering van de brandmeldinstallatie zoals

in artikel 2.2.1,

Lvandveilig gebruik

van het be-

stemmingsplan of bouwverordening kan worden

eis

bepaald

aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt

ze over deze

Bent uvan plan zonnepanelen of zonneboiler aan te schaffen

Dan kunt u gebruik maken van de subsidieregeling Duurzame

"Spalier

in

de Kostverlo ren straat 95" niet hoeven te voldoen

of aanbieden van vacature?

www.werkeninzandvoort.com.
Voor het vinden of aanbied en van banen

in

Zandvoort.

Zandvoortse Courant-

Cerard Loos opnieuw Europees Kampioen
Opnieuw Europees succes voor plaatsgenoot Gerard

Samen met
wijk) werd

hij

Loos.

co-equipe Pieter van Ruitenburg (Noord-

zijn

voor de kust van Travemünde,

in

Noord Duits-

"Het roer

te

land, Europees Hobie Tiger

10 jaar geleden ook

al

kampioen. Deze klasse wist Loos

eens op

zijn

naam te

zetten.

liep

op waardoor

de boot niet wilde reageren

om

op het stuur

de wind

in

zwemmen
Snel zetten we

tussen-

door.

de boot

rest

de equipe van Loos, maar het

water

in

Duitsland

was

be-

In

de tweede

kend wedstrijdwater voor het

op dat

team. Op de eerste dag was

plaats,

het

en

al

een Nederlands windje

meteen windkracht

5,

met

race,

met een

moment goede

eerste

was een windvlaag

iets te sterk. Juist bij

een boei-

ronding ging het even mis.

HDCup

nen. SV Zandvoort speelde
als eerste

LoosenVan Ruitenburgonder

uiteindelijk

geweldige zeilomstandighe-

eind trekken door

den gevaren. Met

aan het langste

met
was
2-1

met

loos

om

8-0. Afgelopen za-

Katwijk, ditmaal

tegemoet te
treden. Ook nu weer kon een
Rijnvogels

te winnen. Ouick Boys

aantal spelers niet aanwezig

nen wisten de heren steeds

een ander verhaal. Het was

zijn.

moment goed

een doordeweekse wed-

zo slecht dat de assistent van

al

hun kun-

Over twee weken

zal

het duo

strijd

aantal spelers van trainer

aanwezig
Zodoende was

De bezetting was

Keur,

kicksen

weer aantrok

heeft de Beachbowl 2010 ge-

De finale werd gewonnen van Wildboyz

komend weekend

zij

de

zogenaamde
het spel

Circuit Park

raceweekend komen

Dutch Renault

Clio Cup,

zijn

flags,

naam

Zo goed

waaraan

als alle spelers

De Formido Swift Cup en de Argos

strand,
Jazeker,

maar dan zonder

al

kwamen

diezware beschermingen

nu dus

inhouden.

flink

zijn

komen ruim

"American football op het

is

om

de

HD

komende dinsdag om

WC.

vlak van

krijgen van

op de Zand-

motorvermogen nu

nog steeds

De an-

rondrijdt.

twee formulewagens

zijn

de Formule Vee, waar

ooit

tweevoudig Indy win-

naar Arie Luyendijk

in

is

be-

gonnen en de Formule Ford
2000, die

rijders als

Huub

Michael Bleekemolen heeft

actie.

De

de International

ka rts zijn

zich

op

komen met hun

Twee

keer zal

deze race klasse te zien

zijn.

een positieve manieraan het
publiek te tonen.

Behalve de Dutch Renault
Clio Cup,

de Formido Swift

rondetij-

Verder zullen de Historische

Cu p en de Argos Toerwagen

Monoposto's in actie komen. In het voorbije verle-

tadoren

uit

den hebben

weer

actie op het Circuit

en

ne achterwielen

navraag bleek dat ook

van de Formule

in
3.

de buurt
Het

inter-

drie raceklasses

Diesel Cup,

in

komen ook de made NL Drift Series

nationale kartgeweld krijgt

rondgereden, waarvan de

Park Zandvoort. Er staat dus

een groot aantal jeugdige

met twee races tijdens het
Hammerite Ultimate race-

Formule Ford 1600 met de

weer een weekend

nodige aanpassingen op het

spektakel voor de deur.

spelen. Als ze echter

leeftijd

af.

waar meer contact

Lotte en

is

Anne

Bastiaanse,

van de jeugdopleiding van

ADVERTEERDERS
Administratiekantoor

K.

Zandvoort
Autobedrijf Zandvoort

Beachclub Riche

gebloktworden.Flag-football

tweeling volgt overigens
het pad van grote broer Bas
in

het eerste

team van

draagt een riem met twee

Hilversum speelt en zondag

felgekleurde vlaggetjes, de

ook

in

Zandvoort speelde.

Willem se

Algemene ultvaartbegeleidlng

Hiversum Hurricanes, be-

die

vol race-

bereiken waarin

een klasse hoger moeten

treuren dat ten zeerste. De

vari-

weekend de kans om

de flag-footballcompetitie

er

ant genoemd, ledere speler

in

razendsnel

magworden geduwden

wordt de non-contact

veld

den en hunioopkopdeklei-

dames/meisjes deelnamen.
in

In dit

35 Superkarts

Circuit Park

Zandvoort

Circus Zandvoort

ClubNautique
ClubOcean Discotheek
Dansschool Rob Dolde rma
DorsmanAssurantlên

Autobedrijf KariMo

was

Haarlem/Kennemerland. De
laatste wedstrijd

Cup

19.30 uur uit tegen

voortgebracht.

5uperkart Series.

toegestaan, haken de meeste

dat mogelijk?"

uit

maximaal 10 spelers en

Er

zijn

van

contact' football beoe-

spelen,

Istanbul

14.30

seizoen gespeeld,

Vermeulen, Fred Krab en

Speciaal

zij

uit

dit

dere

een aantal raceklasses die niet snel te zien

hettoern ooiwaren reguliere

de

een team

Zandvoort

ontleend.

American football spelers die

dames

Maastricht.

Komende zaterdag om

uur wordt voor dezelfde cup

de eerste thuiswedstrijd
van

tegen de nieuwe fusieclub

drie raceklasses in

zogenaamde Dutch Power Pack horen. De

voortse racepiste.

Bij

(Turkije)!

begon-

tegen Ijmuiden.

uit

Noordwijk wordt gehouden.

zich

zelfs

HD Cup

afgelopen dinsdag-

sterkste.

uit Maastricht.

is

avond

de wedstrij-

zijn

de

Veel variatie tijdens raceweekend

in

Opvallend was dat er ook vier

tot

li-

om

AUTOSPORT

augustus verzeild gaat

Nederlands kampioenschap
dat

fenen. De spelers moesten

niet

de

nie te leiden. Dat deed hij op
devan hem bekende manier,

zijn.

den

worden, maar eerst nog het

'full

werkelijk uit heel

om

Zandvoortse verdedigende

konden

staan. Tijdens het

men voor dit American f ootball feest, waren

Nederland, van Groningen

zijn

een grote verscheidenheid aan races op het programma

teams die naar The Spot waren geko-

De teams bestonden

zelfs

Sander Hittinger

Pieter Keur niet

Zandvoort behoorlijkgehan-

deelnemen aan de NAMrace die in het weekend van
21-22

waardoor een groot

Toerwagen Diesel Cup zullen gezelschap gaan

12

Deze week

dicapt en verloor het kans-

Beachbowl 2010 voor Heatwave
Amsterdam

niet

hij

3-0.

weer naar

gelijk

actie die tot het

uit

werd

slikken, het

klasse).

Het komende weekend heeft het

Heatwave

een echte

Toch kon ook

leider.

voorkomen dat Zandvoort
zijn derde nederlaag moest

terdag moest SV Zandvoort

FLAC-FOOTBALL

wonnen. Van de

vol passie en als

opgaande wedstrijd,
met kansen aan beide kan-

ningen en een eindscore van

zeil-

sterk.

vorige

Tegen Ter Leede werd het een

al-

10 punten als gevolg.

7,

is

hogere klassen: Ter Leede

(Hoofdklasse), Ouick Boys (Hoofdklasse) en Rijnvogels (ie

ten. Toch zou de thuisclub

ais

op het juiste

uitschieters naar 6 tot

2010

6e eindigde. De

terug te komen",

zij

toe te slaan, met 7 overwin-

den de beide heren erg

zijn elftallen uit

AUGUSTUS

niet onverdienstelijk

van SV Zandvoort

drietal oefenwedstrijden. Alle

maar weer

recht en dan

om

dus Loos na afloop van de race

de afgelopen ja ren was het

tegenstanders

32 -12

van de dagen werd door

zien

waarin

net niet de hoogste trede voor

selectie

gaan en dus gingen wegin-

gen even

weer

In

SV Zandvoort oefent
De oefenreeks van de

week begonnen met een

NUMMER

Hugoos
KampeerVereniglng
Strandgenoegen
La Fontanella

Media

Ma rktCruqulus

Medlnova KlInlekOMC

BeachClubTlen

Elvltaal

Pluspunt

Bloemslerkunst

Emotionby Esprit
Groenesteln& Schouten

Sea Optiek

Jef&HenkBluIjs

Boom Strandpaviljoen
Café Oomstee
Censeenvan Lingen

11

Fin.

diensten

Harocamo

Hema Zandvoort

SentinelAlarmb.v.
Stichting Classic Concerts

Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbe

rijf

^D

CENSE

113

uan LINGEN

Jhr. P.N.

Quarles van Uffordlaan 2

r.

2042 PR Zandvoort

Tel:

023

-

UUJM

5 71 5 71 5

huis

Eli
MUM

van Heemskerckstraat 17

Jac.

Het appartement op de hoek van de

appartement op de 8 E verdieping met geweldig

prachtig gelegen en heeft een zonni

Bovenste verdieping van

vrij uitzicht.

complex, super uitzicht!

dit

NW en

op

2 balkons (gelegen

L-vormige

ZO)

2

Doorzon woonkamer, moderne keuken

Moderne badkamer met
v.v.

€

ca.

65

m

?

woonkamer

(verjhuul, beheer, taxatie

Berging
Vrijwel

in

de

^L

lift

ite

Stationsplein 15/5
In het luxe

verdi

ligt dit

de 2

V

É^^sSffle

•

dE

appartementencomplex "Monopole

II",

zeer comfortabele 3-kamer appartement op

verdieping

m

2

(incl.

woonkamer met

erker,

badkamer met

keuken en ruime bijkeuken
o.a. ligbad

Zonneterras op het westen

parkeerterrein

Complex met

dubbele beglazing

Privé

coating op de ramen aan zeezijde

flakte ca. 90

Royale

2 slaapkamers,

I

oruJAAMkpn

geta^ofcenmi

SpecaÉ?

(zonder balkons)

1

(vh 2 kamers),
k.
jBïte™

slaapkamers, badkamer

Complex met

douchecabine

o.a.

dubbele beglazing en kunststof kozijnen

Eigen parkeerterrein voor bewoners

Woonoppervlakte

Vraagprijs:

vWVW.CVI.nU Wtoop,

1

-/'

Burg. van Alphenstraat 55/22
Uitstekend onderhouden en modern voormalig 3 kamer-

Geheel

LiLNWWI

lift

parkeerplaats

Woonoppervlakte

het balkon)

ca.

in

05

T

afgesloten garage inbegrepen

m

?

199.000,

Brederodestraat 8E
Goed onderhouden

luxe en sfeervol penthouse

met

riant

zonneterras van ca. 70nr Het appartement heeft 4 kamers
.

en de garage

•

is bij

de

prijs

•

Luxe keuken

•

2 slaapkamers, werkkamer, royale

•

Brede houten vloerdelen en binnenschilderwerkvan 2010

•
•

v.v.

Complex met

badkamer

ca.

1

1

ligt dit 3

5rn 2 (excl. terras)

525.000,-

ppa^-.
,

Gerenoveerde winkelruimte met keuken, kantoor,

„

kamer hoekapparteijw(N

•

Hoekappartement met open haard ert0»?nt

•

Eetkamer, afzonderlijke keuken

•

2 slaapkamers, recent

•

Balkon op

•

Op

•

lift

€

¥ verdieping van het keurig verzorgdi

mentencomplex

magazijn en kelder

in

het centrum van Zandvoort.

\\>

inbouwapparatuur, bijkeuken

Woonoppervlakte

Vraagprijs:

Op de

inbegrepen.

Grote raampartijen en schuifpuien naar het terras

•

s

^ ^*

verbAfête badkamer

Zuidwest^j\*

2

Buitenruimte 10

Verwarming middels eigen CV combiketel

rn

apart te huren van

gemeente Zandvoort

•

•
•

Bovenwoning mogelijk

•

Totale oppervlakte

S5

later
rn

ook

te

huur

2

loopafstaijji^S» station en centrum

Keurk ojpjjfcouden en verzorgd
GsjjJiSkoppervlak

Vraagprijs:

€

ca.

100m 2

(incl.

224.000,-

balkon)

Huurprijs:

€ 21.500,-

per jaar excl. btw

6 e jaargang

19

*
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Courant

voor Zandvoort en Bentveld

www.zandvoortsecourant.nl

Cultuur
Symbolische
I start

Classic Concert;;

nieuwe

viert

jubileum

met Emmy Verhey

Place

Een weekend

du Tertre aan zee

om van te smullen!

Culinair
Zandvoort
20,21

& 22

augustus

/

was het

ledereen

er over eens,

de Beeldende Kunstenaars Zandvoort (BKZandvoort)

hadden een uniek plekje gekozen voor hun kunstmarkt
een van de oudste straatjes van Zandvoort en leende

in

zich

Franse

stijl.

prima voor

De

dit

Poststraat

is

Komend weekend wordt

er

een dat voor een ieder wat

wils te bieden heeft in Zandvoort. Uiteraard gaan de

evenement.

gedachten van een heleboel Nederlanders

uit

naar het

Gasthuisplein

DTM-gebeuren op

www. culJnaJr-zandvoort.nl

Circuit Park Zandvoort,

waar de

race-

monsters de meeste aandacht zullen trekken. Maar naar
verwachting zullen de meeste inwoners van Zandvoort

ETS

gaan genieten van

drie

dagen

op

culinaire hoogstandjes

het Gasthuisplein.

SALE
Ook het tweedaagse zei Ievenement 'De 2daagse van

ALLE MONTUREN
50% KORTING!

m

de weerberichten van onze
Putto in de
goede richting gaan, hij verwacht een mooie tempera-

tuur van

beroemde Rondje NAM-REM.

een waar feest niets meer

met zaterdag om

Dan

tot

in

Tertre'

de puntjes uitge-

les

was gedacht, ook de

kin-

deren konden zich creatief

met mozaïek

met

unieke Place du Tertre aan

biologische Franse kaas

Auto Strijder
Zandvoort

en worst, lavendelzeep en

de crêperie ontbrak niet

Ook

overheerlijke wijnen.

aan het geheel. Ondanks
dat de wind spelbreker

was

en een paar kramen plaag-

de met het opblazen van

voor de boeg

de

luifels

en een bewoner

zee

uitleven.

Deze

zeker voor herhaling

is

vatbaar.

BKZandvoort
actief

is

niet alleen

met het organiseren

door ging

om

zijn

was

garage
er

geen

licht, lichtvoetig, ver-

in

is

in

Kunstkracht

is, is

zijn

door

allerlei kunstdisci-

Franse muziek. Enkele

week

aan het vasten'

le-

denvan BKZandvoort lieten
hun werk tot stand
komt en ook een portrettekenaar ontbrak niet. Aan alzien hoe

en

hier genieten van allerlei

lekkers

gaat

vrijdag kunt

uur. Dan
zaterdagochtend

vanaf 17.00

u

naar de start van Rondje

kunt u net dat ene dingetje

NAM-REM,

was vinden op de
rommelmarkt rondom het

de training van de

dat

u kwijt

Ten Kateplantsoen

in

Oud

's

's

middags naar

u

week

heeft u

in

de

het dan

is

geen training van de

maar de

DTM

Of na-

kregen van de diverse ho-

Voorwaar een weekend

recaondernemers

van te smullen!

het Zandvoorts

oktober op woensdag tot en

tentoonstel-

al

een voorbode gedie zich

'echte' race.

tuurlijk naar het concert.

met zondagtussen 13.00 en

het kader van

17.00 uur

in

en heeft een

Museum

te bezichtigen.

12

krant

het Zandvoorts

Inspraak hebben op
parkeerbeleid Zandvoort?
op pag 20

SCOOTMOBIELEN

Kijk

ook met PGB (persoonsgebonden budget}

Gemeente

023

-

5 735 735

4-wielfietsen
BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44

en

op dezelfde manier

invullen alleen

Vorige

DTM

avonds opnieuw naar het

Gasthuisplein. De zondag

kunt

Noord.

unieke Culinair Zandvoort

plines verwerkt en zullen

gezellig en ontspan-

nen met op de achtergrond

kerk,

deweg.AI op

u

de

Zij zijn

enkele wanklank. De sfeer

was

geen

Emmy Verhey

de Protestantse

Q

circa 23 C, staat

in

toeschouwers laten glimlach en. De tentoonstelling is
van 2i augustus tot en met 3

Museum. De
ling

bespiegeling
licht

in

weerman Mare

21

van een kunstmarkt.

weer druk bezig met een
augustus

te bereiken,

aan het

concert met

duisternis. Al deze kreten

Tentoonstelling

met

auto tot twee keer

titel 'Voetlicht',

licht, reflexie,

overzichtsexpositie op

zijn

bijzondere

waar de kun sten aars vast en
zeker goed mee uit de voeis een ode

ten kunnen. Het

en waar geen

van de Poststraat zo nodig
toe door de mensenmassa

'Ben al de hele

zondagmiddag

liefhebber een schitterend

Het thema 'Place du

voerd met verkoopkramen

www.autostrijder.nl

Lekker weekend

er

is

in huis,

circa 12.00

voor de klassieke muziek-

was

senteren. Nu ook nog eens

uur de start voor Holland

spectaculaire races

www.zandvoortoptiek.nl

tijdens dit feest zullen pre-

Casino Zandvoort van het

Zandvoort' heeft een aantal
Kerkstraat 34-36

2G42|G Zandvoort
023 -5712 466

Tel.

Z.indvoort

om

FAMILIEBERICHTEN
Namens

alle

delen wij u

WATERSTANDEN

DANKBETUIGING

neven en nichten,

mede

dat

is

overleden

*>-T
Maria Johanna Bakker - van Dijk

023

wedtiwevan Huub Bakker

-

571 57 07

Club Nautique £)

ons bijzonder gesterkt en getroost dat u zich
betrokken voelde bij dit grote verlies van
mijn man en mijn vader

d

-Riet-

Gerrit Kei km an
'

31 juli 1926

h

11

augustus 2010
Netty en
Pienèl

We

zullen haar herinneren als een actieve en sportieve

vrouw

die deze wedstrijd

gekozen heeft om hem

met kon winnen en daarom

te staken.

SPOTilGHTS

A. de Goede- Vossen

I

Keesomstraat 155
2041

XG Zandvoort

21 augustus
De

crematie heeft afgelopen

maandag plaatsgevonden.

wordt
Algemene Uitvaartbegeleiding Zandvoort

IN

MEMORIAM

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart -

Mark EfFem
45 jaar!
Gefeliciteerd!

Lieve Jaap,

Mam,

pap, Pauline en Philip

~

~ Verzorging van overledene ~ Begeleiding voor na bestaanden ~
la' aandacht voor U en Uw dierbare

Persoon!!'!

-

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort
Evert H. SchweiTzer

Alweer een jaar voorbij;
Nu, elf op een rij.
Het is nog altijd wij!

Vooreen

stijlvolle

en verzorgde uitvaart

Dag en nacht bereikbaar

Dat gaat nooit voorbij.

"Voor

altijd in

ons hart"

LkaaLlsös

'

Liefs Olga,

kinderen

en kleinkinderen

UZZ''

ITlTVAAUT,£()IU:(.:bN

J

KL.M ZANJJWHJIil

LMMkH? mm SmxifcföGxrö
Sa ®p) aooüx maai?

Sinds 1992

uw
22-8-1999

uitvaartondernemer in Zandvoort.

22-8-2010

Lieve Pappa,
Het gemis wordt niet minder,
maar juist erger met de tijd.
Het verstrijken van de jaren,
maakt helemaal niet dat het slijt....

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort
2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.

Tollensstraat 67,

www.uzn-nederland.nl

Uitvaartcentrum Haarlem

KW

Parklaan 36, 2011
Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.

Ik mis je nog steeds elke dag!

Leukste
verkoopster/verkoper
van Zandvoort
FT of PT
Reacties aan Peter Prins:

06 42584199
E-mail: peter, prins@vvlp.nl

rihaarlem.nl

6>
x Maaike
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Zandvoortse Courant
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Symbolische start van
nieuwbouw brandweerkazerne

AUGUSTUS 2010

13

Geboren:

AUGUSTUS 2010

.19

Opruimen?

Bas Cornelis Joseph,zoon van: Oosterveld, Klaas en: van der
Spiegel, Jessica.

Met het omzagen van een hoge dennenboom werd op

14

Hein Carree, voorzitter van

Juvanni LucianoJuslin,zoon van: van LoonJuliusTheodorus

augustus symbolisch de start voor de nieuwe brandweer-

de Zandvoortse Reddings-

en:

Woldan ska, Mal-gorzata Renata.
Malte, zoon van: Hiemstra, Remco

Pom

kazerne gegeven. De nieuwe locatie van de kazerne, aan
en:

van den

Brink,

lingh Onnesstraat nabij het spoor en het fietspad, zal naar

verwachting voor de zomervakantie 2012

Carree, Lars en: Koper.Annemiek.
Beek,
Lu

Andy Marvin

den h off,

in

gebruik wor-

toespraak.

ondermeer dat

Frederiken: van Beem,Constance.

Elke,

oud 66jaar.

Mar ion Anna Francisca,oud

Boelkens geb. Mol,

Cast ien, Joh an na Maria, oud 78

Bakkergeb. van

Dijk,

KERKDIENSTEN

het circuit waarbij de

Kitsch

10.30 uur

Mevrouw

T.

Kerkman

riode.

de Zandvoortse brandweer

Boddaert

en deZandvoortse Reddings-

&

Het kantoordeel wordt

is

het toch anders. Meestal

gaat het over iemand die

opgaat ruimen.

Rondkijkend

om

de den, die

stond te wankelen, omver

gaf de

Met een grote

boom

huis ontdek

gen die

BEACH CLUB

TIEN

weg

dit jaar zijn wij

ruimten gaan deZandvoortse

verplaatst worden,

waarna

ding moet eigen lijk gepoetst
worden wil hij echt mooi zijn
maar koperpoetsen heb ik al

Reddingsbrigade, de brand-

de herplanting van popu-

jaaaren geleden afgeschaft!

zal

het najaar naar achteren

dennen en het

brigade ge huisvest. Al Ie vaar-

weer en mogelijkdegemeen-

lieren, eiken,

te benutten.

aanbrengen van landschap-

in

de ka-

zerneworden ondergebracht.

De tinnen vazen? Nee.

Er

is

ook rekening gehouden

metdestallingvan een ambulance

in

de drukke zomerpe-

Samenwerking

direct

Voordat Sander Boon, post-

commandant van

de Zand-

voortse brandweer en Jan

waren. De oude weegschaal

feit,

de uitvoering

is

zal in

fases gebeuren.

dan? Ook

niet.

Medi-Rent

niet

dan

viert vijfjarig bestaan

Waarom heb

tevens over de aanschaf van

haar eerste lustrum. Reeds vijfjaar biedt Medi-

een Automatisch Externe

als

Rent organisaties, zorginstellingen en educatieve

instel-

Defïbrillator,

kortweg AED.

Daarnaast behoort ook belingen onder andere de inzet van medisch specialisten,
consultatie op medisch gebied en opleidingen voor (profes-

CARTOON

al

ik

die planken gemaakt",

moppert echtgenoot, "die
Ook de
oude boeken moeten bewaard blijven. Pinkeltje, Jip

trein blijft staan."

medisch oplei-

Medi-Rent, zowel medisch hulpverlener
der, viert

023-5713200

www. beachclubtien. nl

Een cadeau

oudoom doe je
zomaar weg. De an-

van een

tieke speelgoedtrein? "Krijg

weer

Zandvoort.
gezellig even langs.

We

twaalf

en een halfjaar getrouwd

wordt gerealiseerd. Het

project brandweerkazerne

een

we

kregen ze toen

op de wal

pelijke beplanting

bij Culinair

Dus kom

kunnen. Boven

de open haard hangt een
verrekijker van koper. Zo'n

in

instructie-

je niks voor.

Ook

ook wel din-

plof

gewonnen. De groenwal

weer gebruikt. De

GEOPEND VOOR ONTBIJT, LUNCH EN DINER

aanwezig

ons grote

in
ik

zich uiteindelijk

voornamelijk door de brand-

en voertuigen van deze twee
organisaties zullen

met

geld nodig heeft of

vakantie wil en overbodige

mouwen

van de vrijwilligers

maar omdat

Paulus

10.30 uur Pastor C. van Pol vliet

IEDERE DAG

vrij-

u allen

Na deze

spullen

en ds. mr.J.W. Verwijs

www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius

betekent niet

lovende woorden werden de

opgestroopt

de nieuwe kazerne worden

een beetje op

lijkt

Kunsten

verricht.

blijvend en een grote pluim

In

op

kijken. 'Cash

een nieuw program-

ma. Het

deze spullen worden geveild

al

D. Dijves

ikTVte

lig

zolder',

en de brandweer als eenheid

-

Agatha

het

om

goed werk hadden

te trekken.

St.

is

wel gek

genoot. Languit op de bank

gaat zeer terecht naar

tekst en foto Nel

RK Parochie

lijken

de open haard aan te steken.

hij

toe", aldus Meijer.

www.kerkzandvoort.nl

"We

Veel te warm", bromt echt-

Protestantse gem. Zand voort

10.00 uur Pastor

niet.

terugko-

"Vrijwillig

53 jaar.

jaar.

Maria Johanna, oud 84 jaar.

graden maar koud

18

vakantie gecon-

Zandvoortse Reddingsbrigade

Molenaar geb. Böthig, Nortra ut
Bijster geb.

tegen de ramen. Hooguit

fronteerd werd met de tra-

en

jaar.

erbij.

hield burge-

gische ongevallen op strand

:

Aleida,oud 89 jaar.
H eethuis geb. Verhoeff,Anna Sebastiana,oud 88
Boer, Louisa

de zomer. Open

in

haard aan, kaarsjes

Buiten klettert de regen

memoreerde

Hij

Midden

gezamenlijk

meester Niek Meijer een korte

mend van

den genomen.

en: van Lienen,Angela.

Ma nf red

Overleden

boom

zouden omzagen,

de rand van de begraafplaats, hoek Linnaeusstraat/Kamer-

Tanja.

Getrouwd:

brigade, de

drijfshulpverlening tot de
specialisatievan Medi-Rent.

sionele) hulpverleners.

Opdit moment

van Medi-Rent voornamelijk

Medi-Rent beschikt over
medisch specialisten die
op een vakkundige manier

actief als verpleegkundige,

advies geven

In

de medische hulpverle-

ning

de medewerkers

zijn

ambulancemedewerker of
evenementen hulpverlener.
Tevens

zijn

locaties

zij

op diverse

aan te treffen

als

strandwacht, brandwacht,
re

ddingboot schipper. De

hulpverleners van Medi-Rent
zijn in

staat

om

in

urgente

en penibele situaties op een
kordate

en Janneke, zoonliefs boeken van de Kameleon (jullie
hebben zoveel ruimte, laat
ze hier
jes

manierdegewenste

medische hulp te verlenen.

in

diverse ver-

pleegkundige aandachtsgebieden zoals dia bet es, COPD,
stomazorgen multiculturele

zorg.

Op

het gebied van

amputatiezorg wordt

is

Medi-Rent

maar

van

gen ze

staan), boek-

V.d. Hulst.

met

altijd

We

de zondagschool.

Heartsave Zandvoort, met

mistroostig mijn hoofd. Dit

als

nobel streven

straal

om

van 4 minuten

in

in

een
heel

Zandvoort een AED binnen

wordt

Beiden

niks!

gehecht aan

al

gen. Dingen

handbereikte hebben. Door

haal achter

de aanwezigheid van deze

voor

AED's kan de overlevings-

verrekijker te

om

die

Ik

oude

gaan poetsen

kans van een slachtoffer

en ook de koperen

van een hartstilstand aan-

asbakstandaard van

zienlijk

toenemen. Meer

informatie over dit project
in

gebruik

is bij

in

diversezieken-

huizen. Medi-Rent adviseert

Zandvoort kan gevonden

worden op www.heartsave-

mijn vader.

Dan maar

géén extra potje voor
dit

din-

waar een verneem me

zit. Ik

zelfs

eigen

beheer wordt een amputa-

we té

'morgen' die oude

Medisch Centrum.

tiefolder uitgebracht, die

schud

zijn

samengewerkt met het VU
In

kre-

kerst van

druk bezig met het project

en dat.

Ik blijf

zegeltjes sparen!!

wel

%
gj

E
v
§j

zandvoort.nl.

J>

1

n voor nieuwe cursussen:
Stijldansen - Ballroom - latin American

—

^
—^P'

hO

Dierenartsenpraktijk

LfpgtwköK

</e>

Mevr. A.C. Dekker

'§t*\

-

Lukkassen

Dagelijks inschrijven
Spreekuur: ma. t/m

van ma. t/m vr. 17-20 uur aan de zaal

vr.

ma.- wo.-

13.00

vr.

-

14.00 uur

avond 19.00

-

20.00 uur

en volgens afspraak

Lijsterstraat

^rS73' /

^^%Jy C

e

2042 CHZandvoort

-Tel.

l

zi .00 - 02.00 hr*

Wat

«.

/En

Z

^En

1

uw inkomen
het graag inzichtelijk

brengen daarbij

9 Ook
I

Arca

is

maken

«/Wij

i.nU-

Disco Darxc ClaSfitt

(023)571 5847

H

*
i"t'
Groenestein
Schouten
c

ABeachparty
1

-

Financiële Planning

Soturdny ZB ,h August

^ Swingsteesjun

I

7

uw

W ott = kEn

na pensionering?

:

persoonlijke situatie in kaart;

informeren wij u over de mogelijkheden

om meer op

geven onafhankelijk advies met heldere voorstellen

te

bouwen;

.

WMnm Dancc Part
www.gsfinancielediensten.nl

Ui?-'

Strandpaviljoen

BOOiTl

Gemeenschapshuis

1

teZandvoort

ZOEKT U RUIMTE VOOR

Tel.023-5717580

EEN BRUILOFT, FEEST,

VERGADERING,
CLUB OF PARTIJ

Op onze ouderwetse manier
Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of
Vissoep

-

Zeebaarsfilet

-

KOMT

Palacinka

U DAN EENS PRATEN MET

Ab

€10,50

v.d.

/

Mobiele Poets Centrale
Mobiel

professioneel auto's wassen, poetsen
MIJ!

Moolen

&

complete behandeling v.a. €100,gratis haal- en breng service
www.mobiele-poets-centrale.nl

polijsten
*

infogmoblele-poets-centrale.nl

Tel.023-8880275 of 06-42452535 Potgleteretraat 13, Zandvoort

Als brunch, lunch of diner.

Graag

De gehele week

tot ziens, fam.

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVIDSSTRAAT 17
47MOB. 06-10792723

door.

Boom

TEL. 573 14

www.zandvoortsecourant.nl
Bezoek regelmatig de website van de Zandvoortse Courant voor
E"*

de laatste nieuwtjes

»

de actuele evenementen agenda
De nieuwe
het opgeven van

uw tip of opmerking

het opgeven van

uw Zandkorrel

het aanvragen van

o.a.

collectie

van

Moscow is ook binnen!

of Spotlight

uw ZandvoortPas

het zoeken in het digitale archief van oude Zandvoortse Couranten
het doorgeven van een bezorgklacht

KINGSANDQUEENS
HüHsaraal&f

Zürdwwt

I

T +31(083 576 3S62

-NUMMER 33

Zandvoortse Courant

neemt

Jan Treffers
Het

is

bijna zover. Jan Treffers

is

binnenkort niet meer de

een aantal post bod es. Treffers

Na 28 trouwe

voelt zich echter verre van

'baas' over de Zandvoortse postbezorgers.

dienst, eerst
stellerstas

de PTT, daarna

bij

afscheid

TNT, hangt Jan

bij

'baas'. Hij
zijn

be-

aan de wilgen.

man

is

.19

AUGUSTUS 2010

OOR

OOG

Iet
en
DE BADPLAATS

r* fksxn

een zeer sociaal

die pal achter zijn

werkers staat.

Hij

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

mede-

gaat door

het vuur voor zijn mensen, of

dat nu op de werkvloer

of

is

Niet alledaags

2om

deel

woorden had

privé. Vaak als hij

met
het

zijn

een beetje

kinderen ook

pas driejaar

in

werkt

al

wat

hij

de bewoners gefinancierd,
Pellerin

snapt er helemaal niets van en
stuurde ons een
berichtje. "Omdat ik
rolstoel gebonden

hij

Zandvoort.

betekend heeft

ben,

voor de Zandvoortse post-

de hand

hem allemaal
kwamen schudden.

Een ding

is

Zaterdag

liep

een niet

al-

om

is

het lastig

zelfstandig te winkelen.

bezorgers, die

Treffers

kwam

in

1982

bij

de

In

eerste instantie

werd

hij

Haarlem

in

dienst, na-

postbode maar na een aantal

hobby van hem,zeevissen.De

eerder

een boekbin-

jaren volgde de promotie tot

Zandvoortse postbezorgers

postbode

zullen

'plus',

de 'baas' over

hem

Popstar Henry, Din, Naomi,

Angela, 2-Force en Robin

in

de

muziektent op het Raadhuisplein. Rudy Nicola en Roy van

Huber, allemaal artiesten
die een

Buuringen presenteerden het programma waarbij diverse

band hebben met

reizen

in

naar Egypte had een echte
in

het

dat

in

grote getale aan-

vrijwilliger te zijn

ZFM

bij

Zandvoort en riepen
eindelijk radio DJ en

uit-

man

van het eerste uur Rob

Harms naar het podium.
Harms vertelde dat ZFM

maar wel om op de foto
met het dier te gaan. Ook in

Zandvoort

al

rond de 50

vrijwilligers heeft,

nog meer

bij

maar dat

kunnen.

27 augustus wijkspreekuur

SCHDON[7

stemmen krijgt, wint een
van maar liefst €1.200,

prijs

te besteden aan een

reis, ui-

teraard naar Egypte.

Documentaire op tv
De documentaire 'ZandZee', gemaakt in

een medewerkster (waar

lopen met een mandje, dan
was het probleem opgelost.
De mevrouw gaf geen

in

hun da-

bezigheden geob-

boodschappen

andere rolstoelers

om 12.00 uur uitgezonden,
is

om

14.00 uur en

is

niet nodig; de koffie staat klaar!

in

schudden

(er

Klaas

mag gezoend

worden). Verdere informatie
volgt nog.

Nieuwe speelattributen

Onlangs zijn op hetVerzetsplein

nieuwe speelattribu-

een gezellige uitstraling

wel klantvriendelijk

Amanda.

heeft gekregen, niet alleen
zijn er

nieuwe attributen,

ook zijn

er diverse speel

mo-

opdegrond

ge-

gelijkheden

Snuffel markt

schilderd zoals een ouder-

woonzorgcentrum
in

Bentveld

is

A.C.

op 25

augustus van 13.50 tot 16.30

uureen grootsecuriosa/snuf-

zaagmolen op de Zaanse

felrnarkt.Erzijn leukespullen

Schans

te vinden

op 19

om

bedanken en de hand te

Ik

dit pro-

zijn",alduseenteleurgestelde

overde bouwvan een hout-

U bent van harte welkom op

van Het Jonge Schaap',

legenheid krijgen

ten geplaatst waardoor het

de bestrating, straatverlichting, zwerfafval, speelplekken, straat-

nis

herrijze-

de bevol-

king van Zandvoort de ge-

genoeg andere win-

kels die

uuren deel

nissen, relaties en

bleem oplossen. Gelukkig
zijn er

beeld van Zandvoort. Deel

om 10.00

waarfamilie, vrienden, ken-

te

van

mijn schoot gleed.

zo behandeld te
worden en vraag me af hoe

serveerd en toont een goed
i

zij

om

hoe het mandje met

om

bij

stoppen, hebben

het initiatief opgepakt

een

vind het erg vervelend

Bodaan

Vooraf aanmelden

om

RTV-NH. in de documentaire zijn bekende
Zandvoorters

mag

niet toen

voorstelde

twee delen uitgezonden

hebben

Pluspunt, Flemingstraat 55.

ook

reactie,

documentaire 'De

gebouwvan

anders

zij

me mee wilde

misschien met

ik

wordt op 29 augustus

ik

geen andere oplossing had
en vroeg haar of

Nieuw Noord? Wilt u meer weten over de inrichting
vandeopenbare ruimte? Of heeft u vragen of opmerkingen over

het

vertelde dat

Ik

demonstratie te geven

editor Robert van Alphen,

meer
zonder extra aandacht
dat Klaas niet zonder

na afloop van het concours

2009 door filmmakerThijs
Ockersen en cameraman/

zal ver-

een receptie te organiseren

ik

voor degene die het gemist

u in

dat

zijn

een onheuse manier door

In

meubilair of soortgelijke zaken?

ik

als

op

voort aan

2

Nieuw Noord

Onlangs was

iedereen bij stond) er op
gewezen dat ik aan het stelen was omdat ik alles in de

wordt

het wijkspreekuur donderdag 27 augustus van 19 tot 20 uur

P

de boodschappen zolang
Kruidvat en werd

bij

16.00 uureen herhaling. De

Woont

lANDVPQRt

mandje van mijn schoot.
Daarom gebruik ik mijn tas

om

te bewaren.

tas stopte.

gelijkse

ZANDVOORT SCHOON!?

het

meel aanwezig. Degene die

bij

er

2

op de foto ging en de meeste

wezig was. De presentatoren toonden het publiek
vooral hoe leuk het is om

men een vraag
beantwoorden

Scheveningen was een ka-

het lokale radiostation,

waren van de partij en
vermaakten het publiek

artiesten optraden.

dorpomroeper

enkele inwoners vinden

moest

ere van het zo-jarig bestaan van de lokale omroep,

Zandvoort. Het

Klaas Koper onze badplaats

rolstoel glijdt telkens

kameel ingehuurd

Afgelopen zondag was de ZFM Zandvoort Zomer Tour, ter

in

de laatste keer

zal

Een bedrijf dat zich gespe-

mijn

ik

missen!

muziektent

concours

tegenwoordigen. Omdat

Niet dat

in

het dorpsomroepers

is

moet gebruiken voor mijn

kader van een 'prijsvraag'.

ZFM

handen

ber

Aangezien

cialiseerd heeft

in
hij

in

gezellig langs.

Hoort en zegt het voort
25 septem-

Op zaterdag

ledaagse verschijning over

zeker: Jan kan zich

PTT

werkzaam was geweest,

kom

dus

de Zandvoortse boulevard.

nu toeleggen op een grote

dat

derij

brengst van de markt wor-

u

Onbegrip

Amanda

als

Vrijdagmiddag werd duidelijk

12.00

den leuke activiteiten voor

leidinggevende was

zijn

om een van zijn medewer-

kers. Hij ziet die

wetse hinkelbaan (wie kent
het nog?),

in

vrolijke kleu-

ren aangebracht.

Onder de

klimtoestellen en de

mel

is

schom-

de vloer met rubber

waaronder sieraden

bestraat zodat er na een

september (een week voor

en keramiek. De bewoners

ongelukje niet direct alarm

de Zaan se Molendag) ookin

bieden zeer interessante cu-

hoeft te

twee delen vertoond worden. Deeh om 10.00 uuren

riosa

uit 2007, zal

aan en tevens

is

er

een

kelderopruiming. Van de op-

worden geslagen.

Een mooi initiatief en kleurrijk

van de gemeente.

wü

Fijne

vakantie achter de rug? Op zoek naar een nieuwe woning?
Wij hebben ze voor u gevonden!
goed onderhouden

Deze charmante eengezinswoning

ingisgelegE

eet gezi;

kindvriendelijke omgevi ig.
1

De woning beschikt

gen

o.a.

een sfeervolle woonkat er met fraaie eikenhouten

in

is

I

aantrekkelijk gele-

het centrum op slechts 200 meter van het strand!

Recentelijk

de gehele woning gerenoveerd en

is

is

de gevel

L-opstelling,4slaapkar

opgetrokken voor extra m'! De woning beschikt

v.v.

en douche en wastafel,

slaapkamers, een moderne badkamer en een royale zonnige

igeendiepe(ca.nn

diepl) achtertuin heeft

achtertuin welke via de openslaande deuren in de

n

moderne keuken

pacte badkamer

i

mer

achterom en stenen berging.

te bereiken

is.

o.a.

over

3

woonka-

De tuin heeft meerdere zonneterrassen

en beschikt over een stenen berging en een achterom.
Heerlijk zonnige, diepe tuin op het oosten;

Voldoende parkeermogelijkheden
CV. ketel

ca.

m

100

a
,

is

uit-

en

opgebouwde

tuin.

3

Halfvrijstaande
rustige buurt.

wo

w

De

• Totale

op

ling gelegen

eer

in

keuken

2004

is

a.

,rg

met ligbad, een

In

de woning

I

Zandvoo.t

zijn di-

iwezig. Tevens heeft

en stenen berging.

dakopbouw

,

•

Vraagprijs:
incl.

€ 287.500,=

Deze speels opgezette en zéér goed onderhouden maisonis gelegen op een aantrekkelijke

locatie op slechts

Het heeft

de onderbouw

• Elektrische

is

de parkeerplaats gelegen;

€ 91,= p/m

Woonoppervlakte

Incl.

• Eigentijdse,

opstalverzekering;

• Vrij

f3x!);

ca.

100

rn';

m

en details op

mooie woning

om

zo te betrekken;

parkeren voor de deur;

•

Grotendeels

•

Woonoppervlakte ca. 76 m' (excl. bergvliering
en stenen schuur), perceel 115 m 1
plattegronden en details op

v.v

isolerende beglazing,

• Zie digitale

www.greevenmakelaardij.nl

Vraagprijs:

€ 249.000,

www.greevenmakelaardij.nl

De actieve makelaar

in

Zandvoort!

CI3

1^

Louis Davidsstraat 15

2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 2 34
www.greevenmakelaardtj.nl

OPENHUI5.NL
Cc Ciïfc

A-l/i/ïnverrirtp

glas;

de afgesloten parkeergarage;

;

en details op

parkeerplaats

CREEVEN

in

209,33 P er maand;
J
ca. 88
excl. balkon;

Deze zeer goed onderhouden eengezinswoning beschikt
over een lichte woonkamer met een uitbouw over de
aan de achterzijde, een aanbouw, een moderne
woonkeuken, een bijkeuken, 3 slaapkamers, een zonnige
met veel privacy
en een achterom! Deze woning kan zo betrokken worden!
Wacht niet langer en maak een afspraak!

zonneschermen aanwezig aan

voor- en achterzijde

• Zie digitale plattegronden

€

Woonoppervlakte

Zie digitale plattegronden

www.greevenmakelaardij.nl

voortuin en een diepe zonnige achtertuin

badkamer, een berging én een privé parkeerplaats in de onderbouw. U bent van harte welkom voor een bezichtiging!

• Servicekosten

•

volle breedte

de beschikking over een prachtige

SIEMATIC keuken, 2 slaapkamers, 3 balkons (!),een moderne

•

het luxe apparte-

o.a.

200 meter van het stranden het NS
o.a.

k.k.

parkeerplaats

nette (bouwjaar 2000)

• In

in

Geheel voorzien van hardhouten kozijnen en dubbele
Privé-parkeerplaats

• Servicekosten

;

www.greevenmakelaardlj.nl

station.

o.g;

en details op

mentencomplex "Monopole I". Dit 3-kamerappartement op
de 4e woonlaag is v.v. een halfopen keuken, 2 slaapkamers
en een ruim balkon (west) met fraai zeezicht. Het appartementencomplex met lift bevindt zich circa 150 meter van het
mooie strand van Zandvoort en direct om de hoek ligt het
centrum, het station en natuurlijk het strand! De bergingen
parking liggen in de onderbouw.

•

!

€239.000,

gevel;

m', perceel grootte 166 m';

Zie digitale plattegronden

•

toestemming gemeente);
Bouwkundige keuring ter inzage op makelaarskantoor;
Woonoppervlakte ca. 80 m perceelgrootte 154 m J
Zie digitale plattegronden en details op

•

woonhuis met markante
monument;

woo nop pen/ lak ca. 130

Bouwtechnische keuring ter inzage Creeven Makelaardij

•

www.greevenmakelaardij.nl

(na verkregen

.1

en achter-

jngenoe-

de woning gerenoveerd;

Mogelijkheid tot een

•
•

|

ij-

n het strand
z

•

Uitstekend gelegen op de zuidwest hoek

een kindvriendelijke en

en heerlijke ruime achtertuin met
• In

ruim en

k.k.

hoekopstel!ing,3 slaapka-

in

modern wasmeubel.

karakteristieke stijlkenmerken

•

€ 325.000,=

>ning beschikt o.a. over een sfeervolle

ei n

jitgevoerde badkamer

douchehoek en

is

• Het betrefteen gemeentelijk

Zie digitale plattegrondei
den en details

woonkamer met

i

woonhuis met voor-

het centrum op loopafstand

• Karakteristiek, vrijstaand

woonh

met zono
nneboiler (bouwjaar 2009);
Woonoppervlakte ca. 100
00 m* perceel grootte 132 rr
ketel

Vraagprijs:

J

ligt in

woon- en separate eetkamer, een studeerkamer,
slaapkamers en een kelder. De houten berging ligt aan de

betegelde achtertuin.

CV combi

269.000,

k.k.

Deze

heeft een

aan hoeft te doen?? Maak dan snel een afspraak dan

Bijzonder sfeervol

•

•

ilrliil

mderhoud;

v

p<

vernieuwen van de keuken en badkamer véél

woning waar u echt helemaal

Recentelijk gerenoveerde

<

<

ui

m',

gen geven aan de liefhebbers van nostalgisch wonen. Het

•

t

=t:-.at

90

ca.

straat d.m.v. parkeerv>

en de duinen. Deze familiewoning

niets

incl.

e

'attegronden en detalh

Karakteristiek, vrijstaand

famili

gelegen op een aantrekkelijke locatie. De wonir

bent u zo verkocht!

€ 249.000,=

uitstekende

in

woonkamer met stoere landelijke keuken
met toegang naar de zonnige achtertuin met een royale
luxe badkamer. Zoekt u een

Vraagprijs:

in

Parkeren

Zie digitale

schuur en een achterom, 4 slaapkamers en een modi

heeft een royale

Vraagprijs:

Woonoppervlakte

>
•

imakelaardij.nl

Deze volledig gerenoveerde ên

€

Woning

»

basis;

www.greevenmakelaardij.nl

k.k.

woning

Vraagprijs:

>

omgeving;

perceelgrootte 150

en details op

Zie digitale plattegronden

€ 285.000,=

in

Remeha Ouinta HR op huurkoop

Woonoppervlakte

Vraagprijs:

ÏMMMM
Timo GreeVen

Suzanne CreeVen

Zandvoortse Courant-

Door het college van

B&W

wordt hard gewerkt aan een

structurele oplossing voor de parkeerdruk

tijdelijke oplossing

bedacht. Er

is

mogen

Nu

om

gratis in

andere

hun

heid te bieden

verba

in

heden op het Louis Davids

col lege

DTM weekend

B&W

beseft

Echter

in

zij

parke-

op het De Favaugeplein,

ren

de Brederodebuurt en

in

Gasthuisplein

-

NAM-REM

-Circuit Park Zandvoort

Race -thv Watersportvereniging

is.

van

geen optimale oplossing

vergunning kunnen

AUGUSTUS 2010

Zandvoort

Het

ning aanvragen. Met deze

bewoners al een tijd over
klagen, immers er zijn nogal
wat parkeerplekken verdwenen op de Prinsesseweg.
Daarom is dus besloten om
voor deze bewoners de mo-

Culinair Zandvoort

20-22

Bewoners en belanghebben-

herstructureringsvergun-

veroorzaken een verhoging

met de bouwwerkzaal

het er

nog wel een poosje

van de parkeerdruk waar de

bedoeld

20-22

zijn

hij

21+22

mee eens

niet

-19

een

in

e-mail gereageerd en uit

duren. Deze activiteiten

gekomen

parkeermogelijk-

de bewoners heeft naar de
Zandvoortse Courant
schrijven blijkt dat

dat de herstructureringsver-

gelijkte ha-

is

bui-

wo-

gunning voor de Oostbuurt

erdan eindelijkeen

is

Deze vergunning

zij

parkeren.

ben ontvangen, kunnen een

zal

om tijdelijk

om

waar

nen, hun motorvoertuigen te

het aanvraagformulier heb-

Carré, die

oplossing voor ze

gelijkheid te creëren

ten het gebied

den die de bewoners brief en

ners van de Oostbuurt al ver-

len.

alvast een

parkeren.

Boze acties hebben de bewo-

zonnen

heel Zand-

is

een h e rs tru ctu re rings ver-

gunning beschikbaar gesteld waardoor ze
wijken

in

bewoners van de Oostbuurt

voort. Voor de

NUMMER 33

EVENEMENTEN AGENDA

voor parkeerprobleem Oostbuurt

Tijdelijke oplossing

beter iets dan niets.

viert

haar

Emmy

Verhey. Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur
is.

t/m 28-8 Kunst met een grote K

Na

aan te bieden

en wel zonder parkeergeld te

de bewoners, vooruitlopend

'Op golven van muziek'. Agat ha kerk,

geste naar

hoeven betalen. Toch schijnt

op de besluitvorming van de

deze geste niet gewaar-

gemeenteraad over het

deerd te worden. Een van

keerbeleid

in

Expositie

iedere zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur

deze mogelijkheid

de 'verlengde' Haltestraat,

als

-

rijp

uiteindelijk beslo-

is

om

met concert van

10-jarig bestaan

het waarschijnlijk

is

beraad
ten

Jubileumconcert- Classic Concerts

22

29 Beauty Beach Event- Beach Club
17.00-24.00 uur

Tien,

par-

Zandvoort.

ANBO

31

"Typisch Toon"

4

Strandbridgedrive

-

presentatie over het

Zandvoort geeft een

werken

leven van Toon

Hermans. Gemeenschapshuis, aanvang 14.30 uur

Vernieuwend concept Breeze by Walter

-

bridgedrive

op diverse strandpaviljoens

Op de hoek van de
derstraat

Burg. Engelbertstraat en de Noor-

sinds jaar en

is al

begane grond

is

ook

al

dag een hotel gevestigd. Op de

sinds jaar en

dag een restaurant
nieuwe eigenaren

gevestigd. Welnu, dit restaurant heeft

en een nieuwe naam: Breeze by Walter.

houd ook van een onsfeer. De tafels
weliswaar opgedekt
met damasten lakens, linnen

met ham/briesaus

"Ik

daillons

gedwongen

of Provencaalse entrecote

zijn

met cognacsaus. Het

zal

niet gemakkelijk zijn

om

servetten, fonkelende glazen

en gepoetst bestek maar

ons restaurant kunt
ledig uzelf zijn.

om

in

u vol-

U komt

hier

gezellig uit te zijn en te

genieten", zegt

een keuze te maken en nog
plaats over te

klassiekers als

met

nu voert

is

nog tot

circa half

september van kracht en

er

Welkom

crème brülée

chocoladetaart met

panna cotta met

walnotenijs en citroentaart

met karamelstroop.
veel van het

Veel dorpsgenoten zijn of gaan binnenkort met vakantie.

Sommige

in

we

bijvoorbeeld

naar

zijn

Hans, Petra, Mike en Jeffrey
Florida,

Walter biedt ook de moge-

voor een viergan-

lijkheid

een hoorn van gerookte zalm,

gen menu. Daartoe dient

gevuld met een frisse salade

een tussengerecht te kiezen

met garnalen

en

room met

kappertjes.maarookeen

per-

waarvoor
betaalt.

u

u slechts € 4. extra
Maar ook vroege

fecte bisque van kreeft naar

vogels kunnen profijt heb-

driegangen menu aan voor

Walters eigen recept. Of wat

ben van Walter. Tussen

17.30

restaurant laten zien

€29,50 en dat is wel vernieuwend. U maakt dan zelf uw

dacht

van huisgemaakte

uur en 18.30 uur biedt

hij

dat

hij

twee grote

liefdes

heeft. Ten eerste zijn vrien-

din en ten

tweede: koken.

keuze voor

uw driegangen

menu. Uiteraard

zijn

de ge-

Het concept voor Breeze by

rechten ook afzonderlijk te

Zandvoort ver-

bestellen, bijvoorbeeld voor

u

kipkroketten

met

salsa van

avocado en een mayonaise

een speciaal
slechts

€

menu aan

u

voor

19,50.

uit India?

5

in

nieuwend genoemd worden,

het geval dat

u

een kleine

Bij

de hoofdgerechten staan

Orlando

21 juli

Omdat wij gek op Disney
pretparken

zijn

het 'the place to

is

2010

Ikivw*

be'.

hebben we

Natuurlijk

$P'

behalve Disneyland ook
de waterpretparken bezocht. Het

was

elke

dag

toch wel rond de 35 graden en vooral ineen pretpark

warm

zijn. In Florida

kan je zeker ook

'shop until you drop', shopping mails en outlets te

Breeze by Walter

is

de hele
over.

Walter kan

t/m

Koeman

Hoe was de vakantie?
en

kan dat erg

met vadouvan, een kruidenmengsel

week, behalve dinsdag,
geopend en Walter kookt van

We hebben

ons zeer goed vermaakt.

Leukste ervaring?

ledere zes tot zeven weken
komt er een nieuwe kaart
met zes voorgerechten, zes

eter bent.

hoofdgerechten en

traditionele keuken houdt

gebakken Schotse zalm met

Breeze by Walter,

een maar met een mobiel aan

maar wei aan

gerechten

garnalensaus en seizoen-

Burg. Engelbertstraat 72,

motorrijders zonder helm rijden en dat er nog zoveel

een creatieve draai geeft.

groenten, varkenshaasme-

Zandvoort.

oude mensen

(70+) werken.

Deze rubriek

mede

serts.

Op

zich

vier des-

normaal maar

Walter biedt een volledig

20, 21

Walter

is

op de huidge-

17.30 tot 22.00 uur. Reser-

bakken zeebaars met groen-

veren kunt u vanaf 16.00 uur

gerechten

een mandievan de

zijn

tenrijst

als

en

kreeftensaus,

In

of haar vakantie -ervaring.

Bijna te

goede dus.

Chef-kok Walter Burger wil
in zijn

eigen land, anderen (heel) ver weg.

een korte serie vragen wij wekelijks een dorpsgenoot

staan schitterende gerechten op. Onderdevoorgerech-

ten vinden

thuis!

vers fruit en vanille-ijs,

vanille-ijs,

die Walter

houden voor

het dessert. En ook daar

warme

hij.

De menukaart

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

via:

023-5733433.

en 22 augustus: Culinair Zandvoort

jS

We

zagen een krokodil langs de kant van de

liet

gras liggen.

waar

zijn

Geen

ouders

is

grote,

zijn!

weg

in

maar je vraagt je wel

af

Verder

mogelijk

viel
zijn

ons op dat iederoor autorijdt, dat

gemaakt door

^toerkoop.nl

s^
Jt

Bel

vrijdagmiddag

06-1139 1478

of mail: info@zvo-verspreiders.nl

ox

:«;

*<

APK
Onderhoud en

reparatie alle

Occasions

in -

Zandvoort Optiek

merken

en verkoop

Karim en

mum

Mo

www.autob9drijfkarimo.nl
Curiestraat 10, 2041

023-5733793

F.

E.

CD

Zandvoort

T.

023-5733792

autobedrijfkarimo@planet.nl
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ALLE MONTUREN 50% KORTING!
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u een folder, flyer of brochure in heel
Zandvoort en Bentveld verspreiden?
Laat dat maar aan ons over!

Wilt

OOMSTEE
G
KJ

Jazz

—^^^
i

"

HT

mipke nabezorging service j

de ZandvooTtse
,^ wmJ wenm

Van idee tot uitvoering:

Opgeven

bij

de bar voor 28 oug.

1 8 holes,

tarieven |
Zeer voordelige
kking]
Bijzonder goede de

_

Café Oomstee
3e Oomstee Open!
in

GVB

verplicht.

Oomstee

Vnidag 3 s&pr&mber aanvana 2t GO uwn

JZZZZP!

OPEN

'vtiSktd fiiS'jwrutie!

Courant]
Ztmtfmori

-

03S

57.7 ftT

77

|

Uitvaartverzekering

drukken
ook het maken en

kunnen wij voor u verzorgen

Snel en eenvoudig te regelen
|

DORSMAN.NL OF 023-5714534

I0ZANDVOORTSE
Courant

"Sport

Voor meer informatie mail naaT
gillis@zandvoortsecourant.nl of bel

06 46046026

is

goed voor lichaam en geest"

www.sportinzandvoort.nl
g

Sjinrlr .ï.nl

./.' i-il .'.'!

iM

Zandvoortse Courant

Ondernemend Zandvoort

zet zich in voor

De Zandvoortse ondernemers Ferhat Ay van kapsalon

kingaan het evenement. Voor

HAAR en

de

Laura Bluijs van schoonheidsinstituut

De Salon

samen met andere

organiseren op zondag 29 augustus,

Beach Club Tien. Het evenement

is

strandpaviljoen

in

mooie

loterij zijn

prijzen

van 17.00 tot 24.00 uur

en wordt gepresenteerd door dressuurruiter Tommie Visser,

bekend van het TV programma Horse

&

Co.

twv€

gouden hart op 29 augustus
mee te nemen en te genieten

twv€

van een avond

250,-

250,-

Overnachting Zandvoort
personen

2

;x Rondje circuit

nen deelnemen. Vanaf 17.00

twv€350,-

ken van 'Wie goed doet, goed

uur verzorgt Beach Club Tien

2xVip kaarten

ontmoet' gaan

een barbecue,

alle

In

opbreng-

sten van Beauty Beach Event

naar Stichting Voedselbank

Deze stichting

wordt gedreven door

vrijwil-

ligers die zich dagelijks

om

ioo%

consumptie ge-

begint de

om

in stijl!

genoemd

eerder

Zoals

Beste redactie,

In 2

de toe-

is

004

modeshow. Over

een 80 meter lange rode
per

showen

Raymundo, Robert Feelgood,

schikte voedseloverschotten

DNL,Niels36oenJanimaken

en andere levensmiddelen

de avond helemaal compleet.

van het bedrijfsleven

in

Aan het einde van heteenste

Jaannac hr kwam de

king

was

twv€

nam de

800,-

schikking te stellen aan hulp-

Het geld voor het goede doel

spaard

behoevende minima.

wordt ingezameld door mid-

evenement vol entertainment neerte zetten. Daarom

del van sponsoring en

Modeshow

Loten kosten

loterij.

een

€ 5 en
worden

Men

mlen

*>de

bestond, Berend

e

al

bevol-

leefde destijds

steden.

1

stad v

.rs.

aan

is

dat de

is

dat

is

De

gesticht.

ït nor

af van de Zandvoontse v

vis

Iepen: getransporteerd. Het
al

is

men-

Die vis

lelijk

wend

destijds

dat het Visserspad

v

ge-

zijn

die

om

is

1000

en

Aangekomen

ren.

vi-:

/angst. Vis

,eten e

Botox behandeling

door dr Jani

kust te gaan

waarschijnlijk nedelijk welgesteld.
-Ijk v

Zeerover voor 6 personen
ix

Kosten nog moeite

Fantastische prijzen

krc

Zandvoont

800

millennium tussen

Zandvoont nond het jaan 1100 na chn

te

ter be-

uw

In

(Heden & Venleden).

huidige kustlijn tot stand. Dit bna cht

om aan de

sen entoe

de salon

bij

de Lachende

bij

toen

zamelen en kosteloos

bestaan.

Feit

spnake van geschied venvals ing.

circuit

kapsalon Haar

bij

m.i.

veel oude'

p.p.

behandeling

ix Diner

DJ's

en

is

met coureur

2xMake-over

op het gebied

700 jarig

gratis.

2X Uitgebreide beauty-

lo-

35 modellen de

laatste trends

vierdeZandvoonthaar

32 nefereende u aan dit heugelijke

nr

gang van deze avond

all in

elijk

twv€250,-

19.00 uur

van haar en make-up.

het red-tvi

zijn

Helaas

bezoekers gratis aan kun-

inzetten

oud op om

4X Ar ianne Inden producten

het te-

zal

staan.

&

Het Beauty Beach Event

een mode-

e. o.

e neroi.dtz

nen aanbieden.

roept jon gen

voor

Haarlem

Voedselbank Haarlem te kun-

4xJoico producten

ix

Op de avond
show centraal

AUGUSTUS 2010

'19

beschikbaar beschikbaar gesteld:

ondernemers, het Beauty Beach Event

-NUMMER 33

Voedselbank

perbde ongevee" evenveel ha-'ng vingen

als

,

net

g.

een fantastisch
Se.'tveb

's

nog -^ Jen o o- Zonavoor

:

.

Het donp bestond

middeleeuwen. De bewonens wa-en landbouwers.

verwacht het Beauty Beach

Ik

al in

de

heb gele-

Event en operationeel rnana-

zen dat Karel Mantel (Hertog en Hofmeijer van de Franken en

het decor van het lifestyle

gekocht. Veel bedrijven ge-

gerCuida Leeuw de grootste

grootvader van Karel de Grotei een herberg heeft bezocht

het jaar waar

ven hun volledige medewer-

donatie tot nu toe aan de

in

Het Zandvoortse strand wordt

evenement van

kunnen

ter plaatse

de omgeving waan Bentveld zich nu

leefde aan het e ind

Kerkplein

vorige

week

al

dat het

weer blinkt in de zon. Maar dat was een paar we-

ken geleden wel anders. Ondernemers aan het plein klaag-

ken die veel overlast. Het

erop dat dit ieder jaar erger
wordt. De kauw

uiteen schouw, eerder
ren en er

dit jaar,

kwamen opnieuw naar vo-

werden vragen gesteld

die zijn voorgelegd aan

Peter den Boer, hoofd afdeling Reiniging en Groen van de

is

een wet-

week eenmalig geëxperimenteerd om met een
lopen

speciale

beschermde

vogel, dus

de Kerkstraat, het Kerkplein,

vangen of uithalen

de Krocht en de Haltestraat

van nesten

Daarnaast

is

niet toegestaan.

is

het bestrijden

van de vogels

ritoria)

De

inefficiënt.

opengevallen plaatsen

(ter-

worden namelijk op
weer opgevuld

korte termijn

door andere vogels. Het

re-

sultaat van de bestrijding

hierdoor

is

gedeeltelijk
len.

De

menigeen een doorn

in

het

opgeknapt, echter de kauw-

gomresten kregen we,

die zelf

als

te ruimen! Het

extra

met de veegwagen be-

"leder jaar krijgen

we

mei-

dingen met betrekking tot

werkt en daarnaast 3X per

overlast van

kauwen en

dui-

week met een reinigingsmiddel behandeld. Den Boerover

ven op het Kerkplein.

Met

name

in

deze

tijd

veroorza-

in

in

viltjes

's

en

de gemeentegoot

plaats van dit zelf op
lijkt

mij niet

zelfs

meer dan normaal dat de

meer wordt verDaarmee geeft hij aan

schoonmaakactiviteiten van

hoe moeilijk het

is

om
is

Ruud Sandbergen

Gevaai

jke

-li

Nu moest

ik

zee

maan eens nea erer op de

Courant en het Heemsteed 5
lijke

zee.

Na de

oonloq

was

vaanlljk

antikeien

in

d

Zandvoortse

We ekblad betneffende
ik

e kele jaren badmdr

TenmesenbijBodZuidva Ka
maar wordt door on

el

Hendriks.

bij
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"die
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vraag of het mogelijk

90 jaar

vriendelijke groet.

het

er horeca die

gom

kocht".

onder de bomen dagelijks

is

peuken

"liever niet

Met

zelfs

een stuk straat voor

nog steeds

avonds gewoon de

veegt,

wordt gedeponeerd of

de overlast op het Kerkplein:

ga,

meer weg. Overigens:

het prettiger zijn als kauw-

de vuilnisbakken

uit
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met een go°C. hogedrukspuit,
niet

oog. Volgens Den Boer zou
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wij e

jaan bestaat. Over

bestaan van Zandvoont vienen.
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er zijn nauwelijks bedrijven

over schoonmaken gaat en
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10 gen
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sparen dus voon het feestje.

schoon te borste-

straten zijn er echt van

hun rekening nemen
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Ook de plakkaten kauwgom

aan het eind van

stierf

Sentveld bestond dus kennelijk

700 maan 900

dus het

wij

jw en
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Zandvoont geen
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den steen en been over stankoverlast. Een aantal aspecten

lijkt

de

de eerste helft van oe

Reinigen centrum kost handen vol geld
De Zandvoortse Courant meldde

Karel Martel

bevindt.

om

De
de

Den Boer schat de kosten om
het hele centrum grondig

winkelstraten van Zandvoort

schoon te maken op mini-

met een hogedrukspuit te
reinigen, beantwoordt Den
Boer ook: "We hebben afge-

maal € 100.000, een bedrag
dat

hij

niet kan

ophoesten ge-

zien het beschikbare budget.
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ver anke-: e rode to

hetstr and. of stationeer
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ZANDKORRELS

B bc inwerk u ft* t I

Administratie en
belastingaangiften

mooie
weeKend aanbieding!
«Altijd een

Haltestraat

m
Witte Veld 56, 2041

M 06 45 30 45

T 023 573 92 72

'ik

zal

om-

zien en zelf voor ze zorgen'.

Ezechiel 34:11

uw

naar mijn schapen

behang-,

wit-en schilders-

GB te Zandvoort.

kan er

Er

werkzaamheden

E kittywillemse@pl3net.nl

Hw bloemwerKen.

God.de Heer:

zelf

Tel/Fax 571 31 72

Vooral
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Dit zegt

Arnold Nijkamp
Mobiel 06-54 264259

voor particulieren en ondernemers kleinbedrijf

O ZanJvoort taL OH-J7I20 60

Specialist voor al

Behang- en schildersbedrijf

maan

goedkoopste

www.arnoldnijkamp.nl

de

zijn!

dierenvoedingvooreenprikkie. nl

Autobedrijf Trade Ard.

STUDIO 118 CONNV LODEWUK & CREW
NA EEN OVERWELDIGEND SUCCES
VAN DE DANS UITVOERING VELSEN

VERSTEEGE'S IJZERHANDEL

BOVAG

Lid

Max

en NAP.

op de website

Kijk

of bel 023-5738808,

open 7dagen p/w.

I

.

dierenbenodigd-

heden voor bodemprijzen.

Planckstraat 44,

/ 06-53498304
www.tra d e-a rd n

5730519

tel.

STARTEN WIJ NIEUWE CURSUSSEN:

uw

Al

De Dierenwinkel
PREBALLET vanaf 4iaar

VAKANTIE.

STREETDANCE KIDS

•

•

KLASSIEKBALLET

STREETDANCE/ HIPHOP

•

•

K3 DANCE

Auto kopen

MOTHERS 3AZZDANCE (NIEUW)

HIPHOP BOYS 4 GIRLS • BREAKDANCE BOYS

•

van Zandvoort

of verkopen?

POPPING

Een dure reparatie, onder-

Vanaf 22 augustus even

niets

NU AANMELDEN VOOR HET NIEUWE SEIZOEN.

doen en uitrusten

GBATIS PBOEFLES

Misschien wat fietsen, lezen en een strandje

Met

uitzicht

houdsbeurt, APK of schade?

Het kan

STUDIO ADRESfLEMINGSTRAAT 55 ZANDVOORT
0255712590/ OÓ5042502Ö

altijd

Bel Patrick

op andere kusten

of

kijk

in makonderhouden villa

Huish.Hulpgevr.
te

kelijk

op de

goedkoper!!

van Kessel

blvrd.

P.

Loot.

Uitsluitend goed nederl.

spr.voon ochtend

06-55383624

op

de

in

week. Tel. 0235713461

www.autoverkoper.nu

Weer terug

VAN AACKEN

in ons eigen landje

Wie
Kabel-internet/adsl

GLASZETTERSBEDRIJF

Staan wij vanaf 13 september weer paraat

Met

koffie

,

installateur helpt

&

alle

Tel.:

L

-

vrijblijvende offerte!

Hoek Lippleintje

023-571 25 54

voor computergebruikers.

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

Met ZandvoortPas

Met

garantie en KvK.

De opleiding tot nagel-

met de

styliste begint

korting op een zandkorrel

bij

A.B. Nails in

Schrijf je

in

via

3

Gespecialiseerd

Geen personeels- of zaken advertenties

de

in

4

diabetische en reumatische

5

voet- en nagelcorrectie.
Tel.

niet voldoet

(excLBTW)

6
Bi

In

Diabetische en

9

gesloten envelop (met gepast contant geld)

De

BrunaBalkenende.CroteKrochtlS

redactie van de krant, Kleine Krocht

/

reumatische voet

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon

gemeubileerd

5om

3

,i-2 pers.

verlenging mogelijk.

Geen kat/hond. 06-17168957
Te koop: 240

€

75,-.

Ip's, div.

Hometrainer

€50, -.Tel. 5716378

Kamer te huur voor korte
periode. Van vele gemakken
december. Te l.o 6 -27241499

fgevenblj:

worden vergoed door

SW E»; queeste

en

et>

elke letter

ofspatie

in

Creatieve naailes voor

beginners die hun naai-

machine beterwillen

leren

kennen. Start 3oen

au-

31

gustus. Info Marie, 5718042

ofmarienaailes@ziggo.nl

Iderd ijkstraat 22, Zandvoort.

8

2)

06-52461796

023-5715921.

7

aan de

1)

r:

€750 p.m.
centrum Zandvoort.

particulier.

voorzien, te huurtot half

of bel 023-5245005.

Pedicure Beata Visser

di esoo,-

uw advertentie

bij

incl. In

2

Geen onroerend goed of auto's
Geen goederen met een waarde boven

Indlen

de tuin!

avond

Haarlem.

www.abnails.nl
1

€5,-

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst

onder de volgende voorwaarden:

Zakelijke zandkorrel €12,50
Met ZandvoortPas €10,-

in

Te h u u

3-kamerapp.

evt.

Nagelstyliste worden??

gratis introductie

Met ZandvoortPas

een

maanden
Omgeving

al 2

Verhuur tot max. 6 mnd.

023-5719666
of 06-44696001.

ZANDKORREL s INVUL B ON
Particuliere zandkorrel €7,50

rode kat kwijt?

Van Lennepweg.Tel. 5716736

(draadloos) netwerk.

Ook avonden/weekend.

schilderwerk.

Rep-it, totaal service

Pakveldstraat 19

zijn

Advies en aanleg

NU OOK:
vernieuwen kozijnen

bij

PC-PROBLEMEN.

levering en plaatsing alle glassoorten.

droptoffees en goede raad

is

mij loopt er

Bij

Te koop: nieuwe

BrooksUGGSTallWÖ.
Tel.

06-55724891

zorgverzekeringen.

een apart Vakje plaatsen

2

Gezocht: huishoudelijke hulp
Verloren, kleine oorbel
Is

met

1

briljant.

voor

3

uurop de

vrijdag-

ochtend. Tel. 06-23127561

dierbaar aandenken.

snr.

van welke saiü dan 0-

;.

onisiaan door verkeerde of on Ulr tin oud

van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.

Te

...

Gevonden?
Dan graag
tel.:

Q.

023-5712102

Garage te huur Trompstraat

€

130,- per

maand.

Tel.:o6-2864o654
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Emmy Verhey tijdens

Coenraad Art Gallery

jubileumconcert Classic Concerts

Onder de naam C-Art begonnen Josette Caelen, Joke en
José Coenraad

Komende zondag

de stichting

viert

Classic Concerts het

met de

dat tien jaar geleden er een begin

feit

Kerkplein-

concerten werd gemaakt. De stichting heeft voor het ju-

werken van drie tijdgenotemJohann Sebastian Bach,

is

de

staan twee werken

is

niet alleen

Emmy Verhey vast weten

te leggen.

van Bach op de
Sonate

in

rol

en wel de

G gr.t.BWVio2i en

te

maken
in

in

de kunstwereld.

de Noorderstraat

Bij

de

Zandvoort

in

steld

maar

gewijzigd

Coenraad Art

in

Gallery. In

de galerie

de kunst van de zusters Coenraad tentoonge-

zijn er

ook ga stkun sten aars die deze maand

in

geprogrammeerd, van hem
wordt het Largo gespeeld. Na
de pauze

is

het alleen Vivaldi

aandacht

krijgt.

'De

Vierjaargetijden',

met de

soli

die de

van Verhey,

zal

de toehoorders

ongetwijfeld

in

vervoering

hangen

totaal

In

er 45 grote en kleine kunst-

eerd

met

de

in

map

zijn

de

pen, zeer bijzonder.

De kunstwerken van Duncan

worden versterkt door de
keramiekbeelden van gast-

de Noorderstraat exposeren.

het Concert voor 2 violen. Ook
Veracini staat voor de pauze

doek gezet.

werken en

bloemaquarellen geaccentu-

naam

Antonio Veracini en Antonio
Vivaldi. Er

bileumconcert niemand minder dan de beroemde violiste

naam

opening van de galerie

exposant Joop Koopman. De

WMl

beelden

zijn

hoofdzaak

in

vrouwfiguren die
eigen

stijl

geheel

in

gemaakt

zowel binnen

en

zijn

buiten

als

geplaatst kunnen worden.

Zowel de beelden

de

als

olieverfwerken en aquarellen zijn zeer betaalbaar.

gaan brengen.

De galerie
Zoals gebruikelijk

bij

Kerkpleinconcerten

is

de wereld

is

haar vioolspel

de grote belangstelling die

met het ensemble Camerata

regelmatig te horen. De op-

mag worden verwacht

Antonio

merkelijkediversiteitvan haar

beperkte capaciteit van de

waarin naast

Lucio,

Verhey teven 5 optreden Aart

en de

van 13.00 tot 18.00 uur geopend.

galerie

hangt de Engelse vlag,

als

extra verwijzing naar de

kunstenares Nicola

voor

Protestantse kerk, heeft het

Britse

haar muzikale veelzijdigheid

bestuur van Classic Concerts

Douw

en technisch vakmanschap.

besloten dat alleen aan die-

genen toegang wordt

Duncan. Onlangs expozij samen met de
tweeling Coenraad op de
Reading Conté mporary Art

Fonda
gint

gaat

(cello).

(viool]

en

is

illustratief

Haar betrokkenheid

bij

uur en de kerk

musici leidde

mede tot

uur open.

de oprichting van het

Het concert be-

om 15.00
om 14.30

repertoire

in

1991

jonge

strijker-

sensemble Camerata Antonio

Goede wijn
en

hoeft geen krans

dat geldt voor

Emmy

Verhey natuurlijk ook. Niet
alleen op de Nederlandse

muziekpodia maar ook

Lucio,

waarin jong talent de

mogelijkheid

krijgt

podium-

ervaring op te doen

in

bin-

programma staan

het

DeCoenraads nodig

haar spontaan

de maanden sep-

kunstwerken
te vertonen.

tjes,

om

haar

hun galerie

in

De olieverfwer-

ken van Duncan

zijn

juweel-

vooral de zeegezichten

en zwanen

knap op het

zijn

de deur van de galerie aan
de Noorderstraat

uit

Zandvoort te komen

achter

1,

het Gasthuishofje, op
dag, zaterdagen

vrij-

zondagvan

14.00 tot 18.00 uur gastvrij
open. Meer informatie kunt
u

vinden opwww.coenraad-

art -gallery.nl.

concert een, gratis, toe-

serveerd. Aanvraag

is

Knipscheerorgel leeft

nog

mogelijk via e-mail aan ajm-

bergen@hetnet.nl of

verluid zijn er

Op

seerde

Fair.

gangsbewijs hebben gere-

51853814. Haast

nen- en buitenland.

in

de grote concertzalen van

ver-

leend die voorafgaande aan
dit

In

tembertot en met mei staat

Aan de gevel van de

Bergwerff (klavecimbel), Joep

van Beijnum

augustus van

in

dinsdag tot en met zondag

de
ook

het jubileumconcert gratis
toegankelijk. Echter, gezien

Ernmy Verhey speelt samen

is

via

06-

in

de handen van Cevaal

u,want naar

nog maar een

paar kaarten voorhanden.

Wat

is

het toch genieten van een orgel

Knipscheerorgel

was het

in

als

het beroemde

de Protestantse kerk. Afgelopen zondag

eerste orgelconcert van dit jaar en Willem Jan Ce-

toraalscriptie over
ker J.W.Ti
als

de orgel ma-

mpe. Daarnaast

is

hij

orgeladviseur verbonden

aan de Commissie Orgelzaken

Sporen

uit

het verleden

door Nel Kerkmal

vaal bespeelde het, zoals

men van hem gewend

is,

met verve.

(COZ) voor dePKN.Hij

begenadigd organist
uit

Zuster Rie de Wilde
Mevrouw Michael
din

zr.

Rie de

Monster stuurde diverse foto's
in

(1953-1955) van haar

goede

een

het mooieorgel haaldedat

erin zit.

Voor een goed gevul-

de kerk speelde
uit

Wilde die momenteel

is

die alles

hij

een aantal

v

meesterwerken waarvan

zijn

Uithoorn woont. Ze vraagt of iemand de d
toehoorders genoten.

herkent die op de foto staat en waarvan de babydoor

bureau werd gewogen. Verder

is

zr.

De Wildeop het

zuigelir

de

Mocht

Zandvoortse Courant op zoek naar ver-

lopen zondag gemist heb-

halen of anekdotes van deinmiddelsgi
jarige

zr.

De Wilde. Zij

ben dan
is

is

er

binnenkort een

25jaarwijkver-

nieuwe gelegenheid

pleegster geweest en heeft

40 jaar in
Rie de Wilde was
met Siem Molenaar getrouwd die op 11
mei 2005 is overleden. Reacties kunt u

nis te

Zandvoort gewoond.

om

ken-

het orgel.
zal

Cees

Verschoor het orgel bespelen

Willem Jan Cevaal

('70) stu-

deerde orgel en kerkmuziek
of schriftelijk afgeven aan kantoor-

adres van deze krant: Kleine Krocht

maken met

Zondag 29 augustus

sturen naar info@zandvoortsecourant.
nl

u het concert afge-

naast studeerde

hij

muziek-

wetenschappen aan de

Rijks-

aan de Hogeschool voor de

universiteit Utrecht, een studie

Kunsten

die

en wordt

hij

begeleid door

saxofonist Hans Boetje.Meer
hierover leest u

2.

in

Utrecht. Daar-

hij

afrondde met een doc-

volgende week.

in

de krant van

Voor

alle

ZandvoortPashouders de aan
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Voor Pashouder&:
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1

0% korting op alle ritten

Hele maand augustus voos Pashoudexs:

(behalve actieritten}

Mager Rundergehakt

023-Ö6S55ÖÖ

Heel kilo €5,95
kijk

ook eens op onze website:

Officiële Pasfoto's

&TROMP

I

een 2e set

«non mocht Tt HuurtHwr

"Leuk Lachende"
Pasfoto's

NU HET 2" POND
VOOR DE HALVE PRIJS!!!!

Halve

'"

'DE BODE'

Medina Woninginrichters
Aanbieding voor de
gratis

maand augustus: Quick

Step

meten - 10% korting
VoorZandi oortPasI ouders

Y(Vouw)gordijn.

T Vinyl

T Vitrages
binnenkrijgen?

Luxaflex

Zonwering

www.de-bode.nl

prijs

1

TPa-rket

//

10

|

% kortin g op dek art
sp dal: Mm
steak 1

M Week 33

fiiffl

met

Ie

frietjes e

Week Ï4

spe

i

salade

€

2,50

al:

Duits b efstukje

a] a

ds€i:

1

1

met met] es en

D

Op nColf Z indvoort

\3s
Bestel

Duinrjesveldweg 3, 2041 TZ Zandv
023-5715743 www.üpmg lfzandv-o

rt.nl

|
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Achternaam + voorletter(s)
BetreffcO Nieuwe ZandvoortPas fê

7.50)

O Verlenging ZandvoortPas (€joo) -Pasnr
Woonadres+huisnr
Postcode

Telefoon

(Handtekening)
Betaling

CONTANT

n

Deze pas

met

31

is

geldig vanaf i januari

2

oio tot en

december 2010.

wordt, tezamen met een welkomstkado,
bij

Betaling PER

BANK

u thuis bezorgd.

Met de aangehechte tegoedbon voor
een Zandkorrel, kunt u op een door u

gewenst

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

1

ZANDKORREL

tijdstip gratis

een Zandkorrel

mi»

ROM 9* 11 44 ]<> ie
wwrw, itiAiraKtbhTvsm^til
<

week

biedingen van deze

Koene Cleaning Sca/icg
10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Met ZandvoortPas 10% korting
op de gehele collectie,

Lijst
(in

|

www.koenecleaning.nl

•

van deelnemende bedrijven

alfabetische volgorde)

Algemeen:

m.u.v. afgeprijsde artikelen

06-14 32 44 44
1

Autobedrijf Zandvoort

-

K.

Taxicentrale Fred Spronk

™™

Autobedrijf Zandvoort

Psychologiepraktijk

Hét APK keurstation

HflRocnmo
Voor Pashouders
Een glaasje wijn bij
de gekookte mosselen.

der Neut

-

Winkeliers:
Bruna Balkenende

DE NIEUWE
WINTERCOLLECTIE
IS

1U.L

Kindermode

10%

Grote Krocht

Horneman - Grote Krocht

Slagerij

Vreeburg

-

Haltestraat

tijd:

i/leesui

Berliner +

Belli e Ribelli

-

Slagerij

Verzorging en vrije

Top 3!
iDgram

BINNEN!

Grote Krocht

-

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp

Haltestraat 45

Onnesstraat

023-8885588

06-31393790

www.autobedrijfzandvoort.nl

ZANDVOORT

-

Abvan

korting

Menno

Foto

Katenspek +
Achterham

Massage

A£

Gorter

Rosa

bij

-

Piony's Haarwinkel

Grote Krocht

-

www.massagebijrosa.nl
Kosterstraat

-

Toerkoop Reisbureau

op vertoon van de ZandvoortPas

-

Grote Krocht

023 57 12705

Mode en

trends:

Belli E Ribelli

Bibi for

^Zandvoort
Ondernemers opgelet:
Meedoen aan de ZandvoortPas

TAS

vergroot

u op een

Enkele voordelen voor
Ruim 1000 huishoudens
Wekelijks

zelf

promotie ZandvoortPas

dus ook niet-Zandvoorters (en

door middel van publicaties

er zijn er al

een

-

Haltestraat

Kerkstraat

Walk

of

-

Haltestraat

Fame

Wonen

-

Bakkerstraat 2A

en onderhoud:

Living

& Giving

-

Kerkstraat

in o.a.

-

Kerkstraat

Koene Cleaning Service - 06-1432444

de Zandvoortse

Mariene Sjerps Internet
Versteege's IJzerhandel
Rep-it

-

-

-

o6-\

Pakveldstraat

023sjig666 / o6~446g6ooi

aantal...)

toonbankstandaards en/of raamschildjes verkrijgbaar,

waarop uzelf uw ZandvoortPas aanbiedingen kenbaar kunt maken
•

-

Haltestraat 61A

Medina woninginrichters - Haltestraat

aanbiedingen staan ook gratis op www.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas

Ter ondersteuning zijn gratis

-

De Bode woonaccessoires
ColoUT

CouTant, maar ook buiten Zandvoort: iedereen kan een ZandvoortPas aanschaffen,

•

Sea Optiek

Avenue

rijtje:

het bezit van een zandvoortpas

welke aanbieding u doet voor Pashouders

redactionele aandacht in de krant voor u als deelnemer

Extra: alle

Veel

klantenkring

UW aanbieding in de Zandvoortse Courant in full

U bepaalt helemaal
Gratis

zijn in

uw vaste

Kinderkleding

Shoes

Blitzkickers

Graveer een keer- 023-888 jj 58

Horeca:
Harocamo

-

Kerkstraat

Vraag naar de zeer voordelige tarieven en de uitgebreide mogelijkheden

Uw ZandvoortPas

contactpersonen:

Letty van
Gillis

Kok:

den Brand:
tel.

tel.

06-4342 9783

06-460 460 26

Mollie&Co Restaurant

-

Open Golf Zandvoort

-

Za ras, Café Restaurant

Verlengde Haltestraat
estraat

Duintjesveldweg
-

Haltestraat

Strandpaviljoen
sinds

THALASSA

1959

oofc^

Zandvoortse Courant

fmmt*YM4tM*tK
Dorpsgenoten

-NUMMER 33

Monique de
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Vries

Teksten foto Nel Kerkman

Dik Duivenvoorden
Laat

ik

toch

altijd

gedacht hebben dat Dik Duivenvoorden

een 'echte' Zandvoorter was.

achternaam komt veel-

Zijn

vuldig in het Zandvoortse voor, vandaar mijn vergissing.

de februaristorm

boom

de hoogste

nog steeds

is hij

dorpsgenoot hoefje niet direct een geboren en

als

getogen Zandvoorter te
de persoon en dat

ter

Het gaat

zijn.

om

de reden dat

is

wilde meewerken aan het interview.

het verhaal achDik belde of

ik

Hij

hij

reageerde spon-

heerlijk

en

in

denkt dat Dik

1953." Als je

heeft

iets

anders dan die voor

als afsluiter rijd ik

Klaas Koper

bij

bij

om

vind het

mij. "Ik

nog even naar mijn zwager

Hillegom voor een bakkie." Vroeger fietste

diensttijd

zijn fiets in

gehangen dan heb je het mis want

fervent recreatief wiel renner. Een rondje

betekent voor Dik

Maar

hij

in

samen met

de Amsterdamse toerclub Olympia.Ookzijn

de Marine heeft Dik

ervaren en be-

als gezellig

zocht daarbij veel landen. "Eigenlijk hadden ze de dienst ijd

taan "Kom gezellig langs."

nooit
heel

Als klein jochie wist Dik het

al:

"Ik wil later

slager worden".

afschaffen. Voor sommige jongeren zou het
"Na zijn 5gegingDikmetdeVUTmaarnog
hij met liefde over zijn vak.

moeten

goed

zijn.

steeds praat

Het was best eng om bovenstaande foto te maken, want
ben slechts een amateurfotografe en

van kleins af aan

mee om

erwas

tijd

wel wat te doen, was het

opa dan werkte Dik op het

niet

voormalige Kodakwinkel

Darwinhof

kippen te slach-

ten en te plukken. Trouwens

at Dik

al-

d,

ondertussen

kreeg

van Vreeburg een baan

in

de Achterweg aangebo-

plus huis

bij

land. "Zo

den. Toch

is hij

te vervelen", aldus Dik.

jaren

Na de 7e

hij

hulp

op

13 jarige

in

in

Koot

Zandvoort terecht

van Ad riaan Vreeburg

Op

zijn fiets

bij

in

kwam
de

woning

reed Dik door

s

lacht h u

is.

"Er

sliep

weer en

'uiven Dik en Riet
rd

\

Hij

al les, je

°'k Duivenvoorden

tot en met zaterdag intern
met nog een paar knechten boven

wa ren destijds veel

stens 10) dus je

slagers

op Zandvoort (min-

Met mijn bakfiets plus een rieten mand (diejetrouwensnu
weer ziet) reed ik door heel Zandvoort om eerst de bestellingen op te nemen en ze daarna rond te brengen. Maar
dat was niet het enige want daar hoorde ook het slachten
en uitbenen bij, in de winkel helpen en alles schoonmaken. De koeien stonden voor de slacht aan de bomen in de

schap

bij

dagvond

hij

zij

ZZP-er vanuit huis.
bij

het mooie

programma,

één dag', waarna defoto's niet

"Ik wil

alleen voorthuis als herinne-

portretten graag
in

de mens bena-

drukken en dat

lukt prima,

van jezelf

is

goud waard en

sterkt je zelfvertrouwen."
Bruidsfotografïe

is

(mochten

portfolio

bij

om

Lavogue

verder

Ook

de eu-

zijn

ropese hairwaves voor meer

volume of extra verlenging
van het haar.

eveneens

een specialiteit van haar.

Zij

Monique de

Vries geeft

in

digitale fotografie. Een 2 uur

durende workshop kost €

is hij

actief

in

zijn

hij

onlangs

40 jaar lidmaatschap.

de werkgroep van deAgatha kerk waar

onder andere meehelpt met het schoonhouden van de
muziekbladen verzorgt en sorteert.

kapsalon Lavogue

bij

de

uit

nemers mee de natuur in
worden buiten foto's gemaakt, waarna deze in het

www.

tweede uur op de computer

Kijk

Riet

vingerhoedjes waarvan een

aantal van de

klein

dochters op staan. Die foto kregenzij

in

waardes

maart van hun

zoon cadeau voor hun 50 jarig huwelijk.

kunnen nog wel uren doorkletsen want ook
'echte' Scharrekop, hij kent iedereen

bij

naam

al is

en toenaam.

"Want", zo beëindigt Dik het gesprek, "Zandvoort
het weer, je raakt er niet over

uit

We

Dik geen

is

net als

gesproken!"

specialeeffecten aan defoto's

samenwerking

De

met

Lavoguegaat nogverder.Veel

webwww.moniquedevries.
com voor meer informatie en

jonge mensen bezoeken

de data waarop de workshops

Stephanie Wendelgelst van

lerlei party's

al-

en willen er dan

natuurlijk

op hun allerbest

uitzien. Je

kunt voor € 37,50

Lavogue

bij

en

m'HUJH.UJJ

•

Centralebalie Gemeente Zandvoort
Bruna Balkenende (Grote Krocht)
Greeven Makelaardij (Oranje buitenhuisje)
Pluspunt Noord (Flemingstraat)

•

Shell Duinzicht

•
•
•

(pompstation

en

bewerkt worden teneinde

Het echtpaar Duivenvoorden klaverjast graag en daarbij verde kamer staat. Met trots toont Riet de foto

25.

Het eerste uur gaan de deel-

binnenkort eens voor prijzen

Haltestraat het bruidskapsel

en de visagie verzorgt.

en mogelijkheden op

HULI.'VN'I

Voor structurele bezorgklachten: ZVO-verspreideTS,
tel. 06-1139 !478 ofwww.zvo-verspreiders.nl

nieuw

Zandvoort ook workshops

i

ophetwittepaard.nl.

De Zandvoortse Courant wordt huis-aan -huis verspreid.
Mocht het onverhoopt een keer gebeuren dat u de krant niet
heeft ontvangen, kunt ubij de volgende afhaa]punten terecht

vooreen

er aspiraties zijn

la-

in

maar

te gaan als fotomodel).

of haar kracht te

een complete

party look inclusief visagie

(

blijven,

werk en trouwkaarten, waar-

kerk en de

ö Zandvoortse

bewaard

ook gebruikt kunnen worden

enkele simpele houdingen
'in

hier

ring

model

'een

vooral door die persoon via

zijn

zij

de
als

thans

ten komen'. Een mooie foto

de duinen maar ook

Dik en Riet.

het kerkkoor van deAgatha kerk waar

klein

uuropdefiets naar Leiden.

tijdelijke stek in

vooral

de Haltestraat, plus een mas-

het Zandvoorts mannenkoor, zingt Dik elke donderin

2 dochters en

om 13.00

Na een

Zeestraat werkt

alle

weg. "Zandvoort

woon plek. Je hebt

bij

vak eigen gemaakt.

ket aanbieden, inclusief druk-

Om het vak te leren ging Dik naar de sla ge rschool in Leiden
em keer per week naar de vakschool in Amsterdam. Dat deed
natuurlijkallemaal perfïets:"Om 6 uureerstslachten,dan

dicht

in

de bekende fotograaf Govert de Roos, heeft

zich het

kan zelfs een compleet pak-

Fietsen

ben slechts één keer met de bus geweest dat was tijdens

een fijne

een onderscheiding ontving voor
Verder

4.22 in

Ik

is

woont

terclass bij

ziet

het dorp. Het appartement bevalt ons prima.

Wat wil je nog meer?" vinden

zamelt

Haltestraat/' vertelt Dik.

hij

en

18-jarige leef-

Na o jaar lidmaat-

bij

het

moest zorgen datje een grote bestelw ijk had.

de wijk rijdenen daarna

uit

vooroordelen van de Zandvoorters

slagerij

de Haltestra;

woonde van maandag
Vreebrugen

nieuwe

Darwinhof. Het

in

inderdaad erg mooi

er

hij

van Noordwijkerhout naar Zandvoort.

bij

hun huis

Riet

de Fahrenheitstraat na 37

jaar verruild voor een

slager Koot.

bij

via slager

kwam

weer naar Zandvoort
december 2009

hebben Dik en

de lagere

klas van

leeftijd als

slager

terug. Sinds

Opzijn 16e wilde Dik wel eens wat

anders en

bij

Hertogen bosch

in 's

het gezin

Vreeburg

school werkte

niet altijd

Vreeburg gebleven. Na een aantal

ging dat vroeger. Je hoefde je nooit

Slagerij

papieren

zijn

hij

ik

dan zo'n gewel-

ontstane hobby met recht haar passie gemaakt. Via de

tijd

Dat was niet zo verwonderlijk want zijn opa en oom
waren in Noordwij kerhout poeliersen Dik

als je

dige professional tegenover je hebt, bibberen de handen

wel enigszins! Monique heeft van haar op

je

haar op een heel

bij-

te geven. Surf naar de
site

gegeven worden.
Een andere specialiteit van De
Vries

is

het

bouwen van

heel

creatieve websites, zoals on-

dermeer te zien

is

op

www.
www.

zondere manier laten stylen.

lavogue-zandvoort.nl,

Om

porsche-zandvoort.nl en van-

dit fraaie resultaat vast

te leggen,

maakt Monique

er

een schitterende fotoshoot
van voor slechts

€

75 inclu-

zelfsprekend haar eigen

Monique de
baar via

tel.

Vries

is

site.

bereik-

06-23940247 of

sief 12 foto's. Je voelt je dan,

e-mail:fotografie@monique-

net als het eensluidende Tv-

devries.com.

Dr. Gerkestraat)

X>

IMMMMMTTTTTn
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EN OMGEVING

Komend weekend
vrij warm

deze hilarische familieko-

De zomer van 2010

medie speelt Brendan Fraser

Filmprogramma
19

WE ER BERICHT VAN ZANDVOORT

HET WEEKEND

Bonte brigade

een vastgoedontwikkelaar

met

die

zijn

in

gezin verhuist

is

aardig op

weg om toch nog als nat

de boeken te komen. Juni was weliswaar droog en

zamen met een

te-

zeer droog voorseizoen gaf dat een aan-

van de drukke stad naar het
tal

weken

project dat een heel bos

Juli

was op diverse

moet veranderen

al

platteland. Daar krijgt

hij

structurele neerslagtekorten in Nederland.

de leiding over een bouw-

woonwijk.

een

in

idee,

nog

maar

zijn kritiek

is

met

niets vergeleken

de dieren die

en de bosbewoners een

een pientere wasbeer beg

bouw

protest. Als de

toch door dreigt te gaan, loopt het

snel uit op een gigantisch gevecht

als ze

mensen wel eens een

om

al

het boste redden. Ze

lesje leren

de natuur kapot willen maken. Het

is

wat er gebeurt
de mens tegen

de dierenwereld en dat gaat er wild aan toe!

Gent

de beurt aan versterkte

in

West-FJelgië meld-

de dinsdagochtend een

maalsom van

FM

87.9 (ether) of

FM

93.3

voor programmering: www.rtvnh.nl

(kabel). Zie

een toenemende regenkans (rond de 75 procent
nu) en daling van temperatuur.

zagen het weer deze
al

wat opknap-

Zandvoort en omge-

in

Boven het midden van

we

net nog even de

zelf zou

warmste

dag kunnen worden

uit

de

'gelukreeks'.

een rug van
Die snelle overschakeling

nieuwe depressies nog even

naar wisselvalligheden

blijven.

Een

vrij

uit zuid-

zuidwest geeft de komende

dagen droger weer

met

past helemaal

het ka-

bij

rakter van deze onstand-

vastige zomer.

Wat

je

ook

wel eens

ziet richting sep-

een stijging van de tempe-

tember

dat de atmosfeer

ratuur.

geleidelijk

af

het weekeinde

is

helemaal stabi-

en erwordt overge-

zelfs

schakeld op een fraai na-

een avontuurtje richting

zomerweertype. Die kans

In

is

25 graden mogelijk

in

onze

is

ook nog wel aanwezig

straks. Tropische cyclonen

regionen.

Waarschijnlijk

wordt GRATIS
heel Zandvoort en Bentveld!

Maandag

hoge druk ontstaan, terwijl

liseert

COLOFON

met

depressieperikelen

We

op afstand

de publieke regionale omroep voor de

bovendien de officiële rampenzender van de

et-

meer dan

iets

100 millimeter.

warme stroming
is

dus een

er

Na het weekend (vanaf
maandag) is het dan weer

Europa zien

NOORN-HOLLAND

liADIO TV

is

blijft

rond vrijdag.

ving.

provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland
provincie. Frequentie:

nadruk

kans op wat regen, zeker

z'n

met alleen deze week
meer dan 70 millimeter
regen op diverse plaatsen.

pen

RTV-NH

Kennemerland, maar met

Augustus doet ook goed

donderdag

RTV N-H
+

blijven in Zuid-

dan 160 millimeter water.

al

wonen. Onder leidingvan

zullen de

maand

Drenthe soms meer

in

droog kan

best

het bos

in

een zeer natte

met

zoon Tyler

Zijn

vindt dat niet zo'n goed

plaatsen

is

het niet

Amerika de oceaan

die via

Verschijnt iedere donderdag en

huis-aan-huis bezorgd

Kantooradres:
Tel

in

Kleine Krocht

023 - 5732 752

2

-2042^

echt overtuigend zonnig
en

Zandvoort

-

06-4342 9783

een zwakke

schampen

storing nog even

17.00 uur.

met wat motregen. Toch

Advertentie acouisitie: Lettyvanden Brand-Kinderdijk
Tel.

het ongunstigste ge-

val kan zelfs

info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00
üvei igs dagen op afspraak.

in

letty@ zandvoortsecourant.nl

een

vrij

het

weekend op

advertenties^zari;: vooitsecourant.nl

Het pluspunt

Bladmanager:

aantal dagen op

Tel.

06

-

Gillis

460 460 26

Kok

is

positief geluid voor

is

z'n plaats.

oversteken blazen dan vaak

warme

lucht voor zich uit

waardoor er solide hogedrukgebieden ontstaan
boven Europa.

Meerweer(en mooie

foto's)

iseropwww.weerprimeur.nl

dat het een
rij

meest

weerman Mare Putto

gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes
Tel.

06 -1448 2685

Vormgeving:
Kleine Krocht 2

IR
-

Druk: Dijkman

•

joo^('>zjn;voort secourant.nl

Design Zandvoort

2042 JN Zandvoort
offset

Visseringsweg 40

-

Diemen

Verspreiding :ZVO
Tel.

06-1139

Temperatuur

Verspreiders

www.zvo-verspreiders.nl
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Op De
In

het schooljaar 2007-2008

was

in

School

is

Zandvoort de start van

'De School' het gesprek van de dag. Zou dit onderwijs het

gaan redden? Maar nu

al

staat 'De School'zowel nationaal

wijs gegeven.

mum

informatieochtenden op

12

de belangstelling. Tijdens de

en 14 augustus was de belang-

van geïnteresseerde ouders gefocust op de socio-

te

Om

het mini-

kunnen aantonen

voor de Onderwijsinspectie

De rondleiding gaat verder
de onderbouw, waar de

haar 14 teamgenoten en onder medische begeleiding gaat

bijgehouden. Daarmee

De

hoekje een kind een rustmo-

in

mentje heeft ingelast. Want

is

School vooralsnog uniek

ook dat

is

mogelijk,

de computer een leerling en
leert

geven over

er

kleuters, yoga, dans, koken,

verwerkt tot een ontwik-

Door het maatwerk
kunnen nieuwe leerlingen
elk gewenst moment instromen. Verder wordt er 50
weken perjaarvan maandag
tot en met vrijdag van 8. 00

kelingsdoelstelling waarbij

tot 18.00 uur regulier onder-

blokken van 10 weken.

in

Talenten, persoonlijkheid en

uitdagingen worden hierin

filosofie.

op

samen

kracht

is

enthousiaste ver ha

Ie

datje geen zin hebt

wat

dan?",

is

in

de

n."5tel

in

yoga,

de vraag van

een ouder. "Dan

mag

je in

er

leer-

het leerplan en

telijke eisen

tiviteiten zoals Engels voor

wordt

soonlijk leerplan opgesteld,

gemo-

een één uur durend gesprek,

Daarna gaat de rondleiding

extra aandacht isvoorelk in-

dividueel kind. Zo

overleg en als

in

moeten aangeven."

de resultaten bespreken.

bod aan

voor iedere leerling een per-

hoe dat gaat.

uit

hun school. De bezoekers
worden in groepen verdeeld
en Rodney en Melissa, leerlingen van de bovenbouw,
laten zien hoe het gezamenlijk lunchen in zijn werk gaat.

van kleine klassen, waardoor

en andere ac-

er een groepacti-

is

gaat

waarin ouders, kind en

is.

Geen schoolbel
De School staat voor
dagend onderwijs dat

uit-

tekst en foto Nel

training voor de challenge

Kerkman

mee doe

niet

meer beweeg, gebruik

volleyballers van Nederland,

na 10 jaar geen medicijnen

kin-

Bas van de Goor, heeft dia-

meer", vertelt

deren die meer aankunnen

Trainen

geen

2006 richtte hij de
Bas van de Goor foundation
op en werd ambassadeur

schoolbel, je bepaalt zelf de

van het Diabetes Fonds. Zijn

kansen biedt aan zowel

als

aan kinderen die extra

hulp nodig hebben.

E ris

vakantie en zitten blijven
er niet

bij!

Welk kind

is

wil niet

naar zo'n school! Voor meer

en voor aan melden info@de-

school of 023-5730169 daar-

deerd

na volgt een intake gesprek.

informatie: www.deschool.nl

missie

mensen met diamaken van het

is:

betes bewust

belang

om

in

het dagelijkse

leven te gaan sporten.

de gerenommeerde krant The Wall Street Journal van

augustus

is

een

opgenomen waarin de

artikel

5

kilometer-

5

loop tijdens de Zandvoort Circuit Run centraal staat. Het

Run

van de hand van Javier Espinoza meldt dat

5 kilome-

terlopen steeds populairder worden.

Espinoza meldt dat dit de

wereldwijd zoals de Kaudrone

marathons

race

zijn

voor "the rest

in

Teruel

Spanje, de

in

van de 14 teamgenoten,

km.

de

Bij

koffie

we
om mee

spraken

van

te doen. Iedereen

is

mening dat ook

ben je

al

in

hun spaarzame

vrije

willen rennen

maar door
ma-

pelweg omdat de

tijd

train ing ontbreekt. Hij

voor

noemt

de Zandvoort Circuit Run
een

adem met

allerlei

in

lopen

een groot evenement
Brittannië. Volgens

in

Groot

hem

is

de

5k"een marathon diegeschikt
is

voor het hele gezin".

Het hele
via

artikel

is

te lezen

de website van de Zand-

voortse Courant:

www.zand-

voortsecourant.nl.

is

ik

in

de

lucht.

ijle

goed

wat

geoefend kan worden,

niet
is

lo-

"Daar

zie

erg tegenop", zegt Roos,

"ik

denk

eerlijk

gezegd dat

dat het moeilijkste wordt.

Hoewel iedereen individueel
zijn

eigen tocht loopt, ben je

Met

team

niet alleen.

en medische begeleiding,

Met de bergtocht

sport en beweging belang-

rathon kunnen komen, sim-

uur lopen

achter de geraniums hoeft

wil de groep bewijzen dat

graag

vijf

nen met bepakking

diabetespatiënt, je nog niet

te zitten.

Carlsbad

tijdgebrek nooit aan een

de Ardennen.

door en langs de dui-

pen

wandeling van 25

Carlsbad 5000

tijd

een makkie,

ouderdomsdiabetes), een
flinke

Californië en de Racefor Live,

in

in

De wandeling van vandaag
is

over,

te doen. Het enige

met zakenmensen

wel

gesprek komt tevens

naar voren dat iedereen zich

Gökmen, Maarten,
Paulen Manneke, (allen met
diabetes 2, het zogenaamde

Astrid,

of us". Hij trekt een vergelijk
die

Uit het

optimaal heeft voorbereid

voorde zware bergtocht. Zo
deed Astrid voor het eerst
mee met de Vierdaagse en
ningstocht

Afgelopen zondag organi-

over de motivatie
artikel

ik

blij.

wasereengezamenlijketrai-

Motivatie

5

Circuit

Gökmen

betes. In

seerde Roos de Haan voor

In

daardoor

Eenvan de meest succesvol Ie

maar ook echt

doen", legt Melissa gedeci-

The Wall Street Journal ontdekt

me

en

alleen voldoet aan de wet-

overleg met de leerkracht!
weken lang een andere taak

uit.

seerd door de Bas van de Goor Foundation.

en Melissa en Rodney

staan zes leerlingen klaar

benedenverdieping waar
yoga en dansles gegeven
wordt. Ook nu weer zeer

leer-

dag

leggen
"Alles

dichterbij.

Jbel Toubkal-berg (4167

Marokko beklimmen. De klim wordt georgani-

in

achter

Een keer per 10 weken

verder naar de ruimte

aan-

zit

tiveerd

per

viteit

september aanstaande de

12

meter)

Engels. Twee keer

Ploegman al
Ondertussen

Daarnaast

rijk

zijn

directeuren initiatiefneem-

dingsbehoefte maat geven.
er een

zo

je iets wilt zal je dat

De School kent een structuur

is

de bovenbouw

is de school gewoon
in bedrijf. Twee leerlingen
verwelkomen keurig de bezoekers en men wordt naar
het lokaaltje gebracht waar

die straks uitleg

en begelei-

In

ze op

gewoon

zin in hebt.

Ook zomers geopend
Op donderdagochtend

aanwezig

tempo

het stilte-

in

tijdens de informatieoch-

ster Marjolein

leertijd,

Samen met

doen aan de ChaMenge Atlas komt

tend

en foto Nel Kerkman

De uitdaging van de Zandvoortse Roos de Haan om mee te

een lokaal waar

even doen waar je

tekst

AUGUSTUS 2010

-19

van Roos de Haan

Alles in overleg

via

-NUMMER 33

laatste loodjes

juf aan het voorlezen is.naar

Leerplichtambtenaar

Nederland.

cratische leermethode.

De

wordt er een uren registratie

en

als internationaal breeduit in

stelling

elk kind uniek

rijk

is

om

diabetes onder

controle te krijgen. Daarbij
wil

men de ziekte

bespreek-

baar maken en onder de

aandacht brengen van de
medische wereld. "Er wordt
nog te passief met diabetes
omgegaan. Sinds ik aan de

gaan

we

elkaar,

ervoor."

Zo te zien

zit

het wel goed

met de onderlinge teamMet moed, heel veel

geest.
lef

en vertrouwen dat alles

goed komt, gaan ze de

uit-

In gedachten
op de hoogste

daging aan.
staan ze

al

berg van Marokko. Veel succes toegewenst!

JU

XAgöZO
U werkt met de

Deze dient
in

u

te vu Hen.

vakjes staat
je naast de

Indien u

in

cijfers

t/m

i

de witte

in

Winnaars DTM prijsvraag
Maandagmiddag

9.

t

vla kjes

De optelsom van de
in het don ke re vla kof boven de kolom.

rij

een donkervlakje

*

week

vorige

deelnamen aan de

die

de Zandvoortse Courant.

in

Circuit Park

Zandvoort

heeft Circuit Park Zandvoort de winnaars

bekend gemaakt

prijsvraag van

krijgen ieder

Zij

twee tribunekaarten voor de DTM. De kaarten geven ook
toegang tot het rennerskwartier.

bij-

voorbeeld 4A8 ziet staan, bete-

uitkomen en horizontaal op

won moet

hebben 49 personen
de vraag beantwoord, waarTotaal

moet

kent dat u vertikaal op 4

8.

it

HD

HKD

Breinbreker

den yocr^a

elders op

X

AHK

HF

CAA

HEFA

KKH

HKBE

T.

Cary

voort; W. Pan kratz,

Paffett.

en

willekeu-

in

zijn:

F.

R. E.

M. Imholz

Zandvoort

Krom-

uit

menie. De winnaars krijgen

Harms,

hun kaarten van

Ferwerda, Hil-

versum; J.Haarman, Zand-

Zandvoort

via

Circuit Park

de post.

PIEP VAN PE WEEK

KHJA

+

De bedoeling van de breinbreker
is de rekenkundige som op zo een
manier op te lossen dat hij klopt.

Zandvoort;

DTM

vraag wie vorig jaar de

volgorde

rige

hadden. Het antwoord op de

oplossingen mogelijk.

zijn:

De winnaars

van er45 hetjuisteantwoord

soms meerdere

Let op: er zijn

Wervel storm Sjaak
bj33 K

gaat

als

een wervelstorm over

Gelijke letters zijn gelijke cijfers.

het terrein van het asiel aan de Keesomstraat.

zo energiek, dat

Hij is

na niet te houden
speelt

De oplossing stoot

elders

outs.

Dan

de bank

te liggen,

of natuurlijk

bijvoorbeeld

om

Het

want

liefst

te graag. Niet

zuur

met een goed glas

zo sterk

op

ciderazijn of

witte wijnazijn,

el

'

met een

hij

hij

niet

al

te sociaal

teefje ges pee ld. Hij

is

1

laurierblaadje,

ï

Madam

pepertje,

Mocht

water,

inmaakkruiden,

Spaanse peper,
eventueel ontdaan
van de pitjes,

Jeanette
in

tweeën.

u die te

kunt

u

de baas
is

met andere honden, maar

alleen

worden, omdat

hij

schrikt van

hier

kinderen

bij

onverwachte bewegingen en geluiden.

in

de

zijn

huis geplaatst

in

Hij

zoekt dus een

waarde baas lekker veel thuis is, of waar hij altijd mee
op pad magIWie komt kennis maken met deze knappe gozer met gebruiksaanwijzing?
huis

waar het een

beetje rustig

is

en

gebruiken.

heet vinden dan

gekneusd teentje knoflook,

om samen met

wel vrij dominant, maar toch! Katten

niet bepaald zijn grootste vrienden. Sjaak kan beter niet

zeergrote en zeerverse eieren,

35°

dingen te leren en

dan onzindelijk en kan nog wel eenswat slopen. Een puntje van aandacht dus.

zijn. Hij is

opvang heeft
2

om

een avontuur aan te gaan. Sjaak heeft aan een ding een hele grote hekelen dat

bier.

omdat

lastig zijn,

is.

Sjaakwil dan ook heel graag op cursus

lekker lui onderuit

Benodigdheden:
350

met

heeft heel duidelijk

Volgens de vorige eigenaar was
\

hij bij-

rent en

verplichte time

voor een knuffel en

al

hij

hij

een voorkeur voor bepaalde mensen. Dat kan op straat nog wel eens
hij

bar,

maar

hij

iedereen,

R£&fpt

Pittige eieren ingelegd in het
Snack voor aan de

er tijd

is

dat doet

Kook eens anders
K£oept

is.

de hele dag. Helaas voor Sjaak

hij

kan dat niet en heeft

op deze pagini

1

sjalot in

ook een rode

dunnen

ringen gesneden.

Gaat

u

eens langs

de Keesom straat

5.

om met

maken bij het Kennemer Dierentehuis aan
maandag tot en met zaterdag tussen 11.00 en 16.00

Sjaak kennis te

Te bereiken op

uur. Tel: 57 13888.

Bereiding:
Breng de eieren
kelijk

in

van de grote

een

steel

dat

is

pan

in

vijf tot

koud water aan de kook en kook ze net aan hard (afhan-

zes minuten). Giet het kookwater af en laat ze schrikken

door ze direct onderde koude kraan te houden.

Meng

in

Oplossing Kakuro

blaadjeerdoor.

azijn,

Neem

de pan van het vuur. Leg de eieren

in

het water en de inmaak-

Heerlijk

bij

houten of

U kunt

O.

in

de

ijskast staan; echter

een goed glas (Belgisch?)

bier.

plastic lepel of spaan uit het azijn

er eventueel

peperen het

gesteriliseerde

vulde potten met het heteazijnmengsel,sluitzegoedaf en
minimaal 8 tot 10 dagen

laat ze

,

'

laat ze uit lekken

serveren.
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bij
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•

laurier-

Haal de eieren voor gebruik met een schone

een mooie ravigotesaus

Oplossing Breinbreker

Pel ze.

een middelgroot steelpannetje op matig vuur de

kruiden, breng het aan de kook en roerde knoflook, het sjalotje, de
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Zonnebloem

Heeft u tips? Mail dan naarsenioren@zandvoortsecourant.nl

/ji

Op 4 september wordt de
een

buur

Beter een goede
Drommel wist het

Michiel

woont

mersstraat 33 naast haar buurvrouw,
Coijaerts (90)
als

op nummer

goede buren

allemaal

in

31.

al

in

mevrouw

Twee dames

moeder,

zijn

65 jaar

die

Schuitendie jaren

al

en leed hebben gedeeld. En dat begon

lief

We

elkaar altijd
zijn

gewoon

gezellige buren", zegt ze.

ook

dit jaar

name binnen de Zandvoortse samenleving.

evenementen georganiseerd.

naar stichting De Zon-

Zo gaan zieken en lichame-

de doelen met

de aandacht vooral

uit

lijk

En dat verhaal wordt door

balwedstrijd. Verder organi-

zoon

Rik

ieder

De

jaar een TheaterTournee.

Zonnebloem

daarnaast ook

is

de grootste aanbieder van

voor haar mobili-

Een rolstoel, een

Zonnebloem

seert de

zichzelf lopend

te verplaatsen zorgt haar

teit.

naar een pretpark.de

dierentuin of naar een voet-

Drommel, nog eens dunneovergedaan. Niet meer

om

gehandicapten bijvoor-

beeld

haar buurvrouw, mevrouw

tjes

staat

Ook wor-

den regelmatig excursies en

nebloem, afdeling Zandvoort.

in

af.

weer een gedeelte van de opbrengst aan goe-

Dit jaar ging

de Hel-

augustus 194 5, nu dus precies 65 jaar geleden.

totaal leggen

In

ruim een miljoen huisbe-

zoeken per jaar

bijna zeker. Een interessant

(94),

eenzaamheid te

lens van

verminderen.
zij

te vinden.

mevrouw Drommel-Keur

strandbridgedrive organiseert,

terugkerend evenement. De organiserende

AUGUSTUS 2010

.19

aangeboden

Stichting Zandvoortse Bridge Activiteiten (SZBA) doneert

we

gen weten

onderwerp voor de Zandvoortse Courant:

jaarlijks

-NUMMER 33

krijgt rolstoel

aangepaste vakanties

rolla-

tor en een traplift staan tot

haar beschikkingen

Rik,

De Zonnebloem afdeling

met

thuiszorgervaring, zorgt

Zandvoort had dringend

er-

moeder aan

behoefte aan een rolstoel

niets ontbreekt. "Mijn broer

voor het vervoer van deze

dat nodig

doelgroep. Voorzitter Thea

voor dat het

zijn

Michiel valt

in als

meldt Rik terloops. Ook

Alkmaar, komt regelmatig

leven van

mensen met een

vakanties geven ze kleur aan

de Roode heeft vorige
week uit handen van Hans
Hogen doorn van SZBA een

op bezoek

fysieke beperking door ziek-

hun leven en helpen ruim
40.000 vrijwilligers gevoe-

ontvangst genomen.

is",

zoon Willem, woonachtig

bij

zijn

in

moeder.

Veel indruk heeft de dood

van twee andere zonen

De Zonnebloem

levert

een

Door middel van

leeftijd.

positieve bijdrage aan het

huisbezoek, activiteiten en

handicap of gevorderde

te,

nieuwe

rolstoel

dankbaar

in

(21

en 2gjaarjong) binnen vier
jaar op haar gemaakt.

Woon zorgcentrum A.G. Bodaan neemt
afscheid van mevrouw Beintema

Maar

ook over de vriendschap met

weten het allebei zich
nog goed te herinneren.

ten en vertelt honderduit

Mevrouw Drommel kwam

heeft

Ze

na

de oorlog terug

uit

Amsterdam en mevrouw

over wat ze

in al

die jaren

meegemaakt. Over

het 'landje', zoals dat

Polygoon-nieuwslezer Philip

Bloemendal kan zes ma kei ijk
vertellen.

Afgelopen maandag is

in

Zandvoort genoemd werd,

deduinen met de nodige

Gelukkig

mevrouw

kan

vrouw Beintema.

dat

levende have. Ook over de

Drommel, net als haar buurvrouw mevrouw Schuiten,

roerigejaarnade bevrijding.

jarenlange prima verstand-

rekenen op de niet aflatende
dagelijkse steun en onder-

groep bewoners

mevrouw
we kennis

vrouw. Neen, een verhaal

steuning va nde zonen, man-

in

over een spraakmakende

telzorgers

en/of knallende burenruzie

Zij

Schuiten

uit

Heemstede, en

werden toen buren

in

in

houding met haar buur-

Op bezoek

bij

Schuiten maken

met de zonen Herman en
Ronald die hun moeder dagelijks verzorgen. Met een
rollator kan ze in

woning goed

haar riante

uit

de voe-

zit

er

hoor,

gewoon

niet

we hebben

in.

het

die ja ren heel gezel lig

met

elkaar.

En

"Nee
in

al

gehad

verjaarda-

bij

in

29 jaar lang

Zij

leidster

officieel afscheid

genomen van me-

was fysiotherapheut en maar

liefst

van de gymlessen voor de inwoners

in

zij

present

met

haar rode Volvo, een grote

blauwe

andere sport-

bal en

attributen.

kwam maandagochtend tijdens

de koffie

de Blauwe zaal haar nog eenmaal de hand schudden.

hart en nieren.

De ruimtewaarde
den gegeven
soon

lij

lessen wer-

richtte

kin. Ze zette

appa ratuur

zullen het zeker mogelijk

maken dat beide dames nog
vele jaren als goede buren

klaar,

de

zij

per-

m uziek-

dempte met

theedoeken de verlichting en
plaatste de stoelen voor de

de Helmersstraat kunnen

blijven

08.00 uur was

van de Bodaan en de seniorenwoningen. Een zeer grote

verwachte deelnemers. Niet

wonen.

voor niets dat juist

al

die deel-

nemende Bod aanga ngers
zich zo vlot en

probleemloos

kunnen bewegen. Jarenlang

5oPlusBeurs in Jaarbeurs Utrecht

werden

zij

optimaal begeleid

en getraind. De bijgewoonde
Jaarlijks vindt in

plaats.

de Jaarbeurs

De eerstvolgende beurs

tember. De beurs

doelgroep

in

in
is

Utrecht de joPlusBeurs

van

15 tot

en met 19 sep-

u

zich

Utrecht geldt als de grootste voor de

de wereld.

bestedingen eveneens. Nu,

markt,

is

informeren,

deze groep

dus meer dan aantrekkelijk

lessen

den, door ondernemers uit

kinderen en kleinkinderen

werd

als

buiten-

De 5oPlusBeurs

is

als

men

zij

gastvrij en

met

gin uitgegroeid tot absolute

Ria

marktleider met kennisvan

tieveorganisatricevan

de beurs het omvangrijk-

zaken en markt. Haalt u

ste

evenement

ter wereld

voor actieve 5oPplussers.
Liefst vijf

dagen lang kunt

profijt tijdens dit

uw

gebeuren

en noteer het evenement

uw

agenda!

in

bloe-

en kado's ontvangen

voorondernemersen straks
zelfs onontkoombaar. Met
ruim 98.000 bezoekers is

pionier vanaf het prille be-

waren ervooral op ge-

richt alle

Vergezeld van echtgenoot,

zowel binnenland.

Ouderen hebben de toekomst, dat mag bekend
zijn. De groep groeit buitenproportioneel en hun
als

laten

amuseren en adviseren op
uiteenlopende themagebie-

in

door activiteitencoördinator

ke

1

Winters.

1
i

De slanke en

spor-

dewe-

kse bijeenkomsten stopte

maandag
gymlessen

met de
bewegen

definitief

om

het

voor ouderen te stimuleren.

Mevrouw Beintema (79) ziet
het, mede op aandrang van
haarzorgzame kinderen,

aandacht te geven

aan 'het bewegen'. Zeker

is

dat

de bewoners van de Bodaan

niet

en de seniorenwoningen die

per auto

trouw de wekelijkse gymles-

Heemstede

sen volgden, haar aanwij-

naar de Bentveldse deelne-

zingen, stimulerende en hu-

meer zo

zitten

om

wekelijks vanuit

mers te
op

rijden.

Dat wordt

die leeftijd toch

een hele

onderneming, vooral

als

het

weer gaat tegen werken. Want
iedere

maandagochtend om

morvolle opmerkingen zullen

missen. De afdeling Welzijn

ZorgContact

nen

om

zal zich

inspan-

snel een alternatief

aan te kunnen bieden.

.

Gemeente Zand voort
Swaluëstraat

Postbus

2,

Gemeentelijke publicatie week 33

2,

2040

AA Zandvoort

2010

-

Zuid-Kennemerland

Vergadering college

De

van de collegevergadering

besluitenlijst

de verdere
zijn in

week

in

week

1

32 door het college gen(

33 vastgesteld.

De

besluitenlijst

week

32 en

3.

den

Rondvraag

buurtbarbecue

te zien

bij

de

op de

te parkere

locatie

-Sluiting

De gemeente neemt
deze commissie kunnen burgers het woord voeren ove

In

onderwerpen op de agenda. Aanmelding vooraf

Centrale Balie en op de website.

is

augustus van

21

Krediet inrichting Brede School LDC

-

:en besluiten

is

op zaterdag

-

is

nodig

niet

en buurtbarbecue
ners en

dit verkeersbesluit

veilig

om

de rommelmarkt

en gezellig te laten verlopen. Inwo-

ondernemers worden

vriendelijk verzocht rekening te

houden met de genomen verkeersmaatregelen.
Begroting swijziging en

Op grond van

artikel 192,

tweede

lid,

van de Gemeentewet

7

Ingekomen vergunningen aanvragen

september 2010 aan de gemeenteraad

ter vaststelling

Bouw-, sloop- en reclam eaan vragen
Zandvoort:

hebben, vanaf heden tot en met

-

bij

de

balie

7

september 2010

ter inzage

-

Inspraakprocedure 'Beleidsintentie Parkeernota 2010'
In

de vergadering van

17

besluiten liggen

vernieuwen kozijnen,

12-34, gedeeltelijk

Let op.

De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen

liggen

bij

over deze nota start op 19 augustus 2010 en de nota

huis en staat op de website.

bij

de Centrale

De

ligt

ge-

Balie in het Raad-

"Beleidsintentie Parkeernota

2010" beschrijft hoe het gemeentebestuur van Zandvoort
het toekomstige parkeerbeleid

in

Zandvoort wil vormgeven.

Naar aanleiding van de ingekomen inspraakreacties

zal

een

de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien

tij-

dens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u

uw

zienswijze over deze aangevraagde

bouwplannen kenbaar

kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen

vrijstelling

van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden
verleend, kan tegen ons

voornemen daartoe een zienswijze

kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van

worden opgesteld. De

defini-

vrijstelling

tieve "Parkeernota 2010" zal vervolgens ter vaststelling

aan de

betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen.

reactienota over deze reacties

worden

dit

Commissie Raadszaken

gepLiol cee'd en pas

in

u

aan het Raadhuisplein.

om

19.30 uur open.

Op de agenda

-Vaststellen ;ngend.i

Brandveiligheidsverordening 2010

-

Bouwverordening Zandvoort 2010

-

Kustontwikkeling: Maatschappelijke Kosten Baten Analyse

de openbaarheid opgrond van de Wegenwet

dam evergunni

In

deze

ten behoeve van de rommelmarkt en buurtbarbecue

Oud-

in

Noord.om gedurende het evenement:

fysieke afsluitingen (middels

v:-r'

bijLige

r et

dranghekken voorzien van

retro-

rcLsief de borden conform model Coi

-"^atei laai;

van

Reglï^iT'itV'^-ieersregels en Verkeerstekens

1990 te plaatsen op de volgende

In

de Bilderd ijkstraat direct ten oosten van de Constantijn

Commissie Planning en Controt

19.30 uur

de agenda

het Ten Kateplantsoen direct ten noorden van de Tol lenstra at;

Meeuwenpad

direct ten zuiden van de Potg ierstra at;

-Opening
-Vaststelling
-

15

en

ir

Co ntrol /Raadszaken

uur

Donderdag:

08.30

-

20.00

uur

Vrijdag:

08.30

-

1230

uur

Tijdens de donderdagavond openstelling kunt u

2.

op woensdag

18

De algemene begraafplaats en
Tollensstraat zijn dagelijks

-

Procedure Broekhuizen

-

Jaarrekening 2009 Stichting Openbaar Primair Onderwijs

& Wit

BV.

a.s."

houden van geparkeerde

auto's

e.d.

open ussen 08. 00-18. oouur.
'

Collegelid spreken?

Een afspraak

maken met een col Ie
Het kan

zijn

u

gelid

doet

u via het centrale

an waarover u het collegelid

dat u eerst naar een vakafdeling

Vragen over een bouwplan?

l

bereikbaar tussen 08,30 en 16.00 uur.

Op zoek naar werk

locatie

vrij

of aanbiede n van vacature?

Werkgevers en werkzoekers mak n gebruik van

www.we rken

i

n za n d voort, co

m

Voor het vinden of aanbieden va

is

de

op werkdagen telefonisch

van

met

I

te plaatsen op de locatie van de

rommelmarkt en buurtbarbecue om zodoende de
te

maar voor een

ierenbegraafplaats aan de

Voor vragen over concrete of ge wenste bouwplannen

augustus de borden E01 van bijlage

onderbord "Zaterdag

op de

naarde

beperkt aantal zaken terecht: pas soorten en rijbewijzen

wilt spreken.

Nicolaas Beetslaan;

westen van de Burgemees-

het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

vjste agendapunten

16,00 uur.

16.00

werkeenheid Verg unningverlenin

&

16 juni 2010

-

-

óf stuur een brief

-

verwezen wordt.

direct ten

57401 00, maandag

vrijdag 8.30

(o 23) 574 02 00, óf vul

Openingstijden Centrale Balie

met vooraankondiging ten zuiden van de
ter Beeckmanstraat.

commissie Planning

bezwaarschrift aan

Maandag t/m woensdag: 08.30

telefoonnummer. Daarbij geeft

Huygensstraat;

agenda

Besluitenlijsten

uure

met de Centrale Meldlijn

-Inde Helmerstraat direct ten noorden van de Da Costastraat,

-Inde De Ge nestestraat

van

evenementen, verto-

uw

Openingstijden begraafplaats

locaties:

de Potgierstraat direct ten westen van het Meeuwenpad;

om

17.00

klachtencoördinator.

In

De Commissie Projecten en Thema's vergadert op25augustus

-

Het college van Burgemeesteren Wethouders heeft besloten,

Bel

het

Op

een

tega^n

telefoonnummer

Melding of klacht?

nod g

de raadzaal De deuren gaan

om

de voorzieningenrechter

Indien het een vergunning betreft voor

website het digitale formulier

In

in

bij

van een afschrift van het bezwaarschrift.

t/m donderdag 8.30

pen op de agenda. Aanmelding vooraf

open. De entree vindt u aan het Raadhuisplein.

van spoed kunt u een verzoek

dergelijk verzoek dient vergezïkl

Alle afdelingen zijn bereikbaar v a (023}

Zandvoortselaan 297,
•97, vergroten v

.n

vanaf 20.00 uur

beginsel niet de werking van het besluit waartegen

2003 BR Haarlem. Een

Centraal

commissie kunnen burgers het woord voeren over onderwerniet

in

gericht. In geval

van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus i6zi

Verke ersb e s I ui t en

'ïfkcteienc

is

is

voorlopige voorziening indienen

gustus 2010, 2010-171 Lv.

1

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd
u op de website.

het

uw

richt

de rechter-

2040 AA Zandvoort. Het bezwaar

ningen op of aan de weg, het houden van optochten, snuf-

Rondvraag

-Sluiting

De meest recente agenda vindt

schorst

in

aan het college van Burgemeester
2,

Verzonden besluiten

-

-Aanvraag subsidie mountainbikestrandrace Zandvoort 2010

zijn.

brief

exploitatie of speelautomaten, dient u

13e serie wijzigingen

Strandverbreding

-

uw

felmarkten, verruiming sluitingsuur, ontheffing Zondagwet,

Bentveld:

Informatie college/burgemeester

-

j.;ii

bovenhoek van

en Wethouders, Postbus

de burgemeesterte richten.

Bouw-, sloop-

-

Ontirsk ting

de publicatiedatum. U

staat:

-Opening

incl.

dit

zal

bezwaar indienen.

de raadzaal. De deuren gaan

De entree vindt

is

dan kunnen belanghebbenden

De Commissie Raadszaken vergadert op 24 augustus vanaf
20.00 uur

de verzenddatum van de vergunning. Indien het

wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie

Mocht de vergunning of vrijstelling worden verleend dan

gemeenteraad worden aangeboden.

is

bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar"

augustus 2010 heeft het college van

burgemeester en wethouders van Zandvoort de "Beleidsin-

durende 6 weken ter inzage

making

geen vergunning betreft

augustus 2010, 2010-191 Lv

tentie Parkeernota 2010" vastgesteld.

De inspraakprocedure

Belanghebbenden kunnen ge-

durende een termijn van zes weken na bekendmaking een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-

Haltestraat 23c, plaatsen dubbele deur in voorgevel Ingeko-

men 10

de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze

bij

inzien tijdens openingstijden.

De Ruyterstraat

ingekomen 04 augustus 2010, 2010-190LV.

van het gemeentehuis.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen

agendapunten die

liggen de begrotingswijzigingen van de

op

worden voorgelegd en die financiële consequenties tot gevolg

banen

In

Zandvoort.

Zandvoortse Courant-

is

15e editie van het Strandschaaktoernooi in Zandvoort

succesvol verlopen. 70 deelnemers

zaterdag aanwezig

in

strandpaviljoen Meijer aan Zee

met de 64 velden

achter de borden

waren afgelopen

plaats te

nemers kwamen voor het merendeel weer

om

nemen. Deel-

uit

Amsterdam

en Haarlem maar ook Arnhem, Scheveningen en Zutphen

De hoofdgroep had

men meteen punten deling.

De meervoudig winnaar
Rob Duijn

strijdpunten en de 13-jarige

van

dit toernooi,

uit

Bloemendaal

maken.

(rating

hoge rating

2224), heeft zijn

waar kunnen

de onderlinge

In

hem

en de

partij

tussen

latere

winnaar Ton Mol

Amsterdam moest

hij

uit

een

5lechts

5hatorode Niet wist
ge

(!)

de vol ledige

binnen te halen.

ook

zijn

als eni-

buit, 5 uit

Hij

Hoofddorp.

zig

en kon dus

zijn titel niet

verdedigen. Oud-politicus
Roel van Duijn had
ste

in

de

laat-

ronde Mol nog van een

maat, de plaatselijke

met

3,5

5.

uit
in

won

en

punten. Haar 13-ja-

rige broertje

groep

13)

werd tweede

Ben Westerman

in

uit

Nieuwegein was de gelukkige die de door Meijer aan

Zee beschikbaar gestelde

eindzege kunnen afhouden

nerbon

maar moest genoegen ne-

nemen.

in

di-

ontvangst mocht

De Sapph-equipe van Loos
werd maar

Spinning on the Beach voor goede doel

liefst drie

van de

op het terras van ClubNautique

Fietsen naar de

evenement
komen.

ondergaande zon. De opbrengst van het

ook nu weer ten gunste van een goed doel

zal

Dit jaar

is

dat de Stichting Opkikker.

Beach 2010

zijn,

vanwege de

zeer grote vraag, reeds gestart

in april.

Dit jaar zal er

in-

Een vierde race op zon dag, en

voortijdig afgebroken. Een

tevens de mogelijkheid tot

een

is

er

waar nu

al

zo een

aftrek,

roet in het eten en noodzaak-

ven.

doelen.

In

2007 was dat KIKA

die

om-

belangrijk

zal dit jaar

ge opbrengst voor de goede

in

intensief beleefd en dragen

afreizen

opzichten een groot

zijn

dan anders, worden heel

mers komen overal vandaan,

groep Duitsers

alle

ker

van Groningen totMaastricht

bij in

te

komen

gesteldheid van kind en gezin", legt

Marja Spierieus

uit.

mobieltjes waar

zij

€

per stuk voor krijgen.
u

Stichting Opkikker

"Ons nieuw gekozen doel

dus

foons
is

uw oude
mee en

3,50

Neemt

lever die in

bij

Club Nautique.U dient er een

was de eerste

(€ 12.500),

in

2008 Right

to

Play (ruim

€

10.000) en

in

Langdurige ziekte vraagt heel

tie

2009 een recordbedrag van

veel doorzettingsvermogen

recordbedrag en zoekt daar-

Opzwepende

€17.421 voor de GuusjeNeder-

en energie van een kind. De

voor nog sponsors. Als

horst Foundation.

behandelingen, de vaak lan-

in

beats,

Alderliefste, in

twee jaar

de band

de laatste

SOFTBAL-

De heren softballersvan ZSC hebben

goed doel mee! De organisahoopt ook

dit

pia
In

Haarlem niet

in

Nadat Olympia
niet tot scoren

in

jaar op een

in

op basis van

13-15

de gelijkmakende

honkslagen.

In

3

de 5e inning

slagbeurteen 3-0 voorsprong.

Olympia opende de 2e inning

met

12 runs.

Werper Ha n van

moestn runs laten passeren waaronder2homeruns.
De Zandvoortse slagploeg

Olympia

liep

uit

mede omdat ZSC
In

naar

13-17,

niet wist te

de 6e en laatste

in-

Soest

kwam tot 4 honkslagen en
kwam daarmee terug tot 9-1 2.

ning verhoogde Olympia het
totaal naar

wel

3

Zowel Olympia

men

in

als

ZSC kwa-

de 3e inning tot het

18, terwijl

ZSC nog

runs over de thuisplaat

bracht,

maar

uiteindelijk

met

16-18 aan het kortste eind
trok.

u zich

Stichting Opkikker kunt vin-

neemt

te zetten.

de gelijkmakende slagbeurt
terug tot

Han van Soest was de
met 1x3-

verliezende werper

slag,ox4-wijd en 24 honksla-

dan even con-

ge perioden van ziekenhuis-

den,

opname, de onzekerheid, en

tact op via tel.06-22874761 of

de 4e inning sloeg Olympia

je vriendjes en vriendinnetjes

e-mailadres info@spinning-

7 hits

on the

een gewoon leven zien heb-

onthebeach.com.

gescoord, 10-1 5. ZSC

Deelnemers

om

deie inning

was gekomen,

De inschrijvingen voor de 4e

enthousi-

Een sfeer die

de herstart van de

een overwinning weten

een runrijk duel werd met 16-18 verloren.

editie van Spinning

zelf

sfeer.

bij

competitie de thuiswedstrijd tegen de reserves van Olym-

aste deelnemers zorgden

gelijk aantal

Nederlandsetitel als gevolg.

HEREN

voor veel

een

220 fietsen en

de Stichting Opkikker.

uitsluitsel ge-

hun hand gezet met de Open

scoren.

mobiele tele-

op het Nederlandse strand.

dit jaar

moest

Deze race werd door de

ervaren zeilers helemaal naar

Olympia te sterk voor ZSC

nam ZSC
Opkikker verzamelt oude

outdoor spinningmarathon

succes. Het

leggen. Een

uit te

wedstrijden met zeer

de mentale

uit Frankfurt

naar Zandvoort

om mee

een geweldi-

drietal

weer beter

broertje of zusje

worden? Kleine en grotere
lichtpunten

jaar van de partij. Een

wedst rijd leid ing de baan

opnieuw

waarin bijna nie-

exacte plaats wist.

er de fei-

standigheden nog belangrij-

fietsen.

in

is

zorg van zal mijn kind,

40 personen op staan, die
worden. De deelne-

zijn

zeer variabele wind gooide

moet daarvaak andere

waarschijnlijk teleurgesteld

maar ook onze oosterburen

was Spinning on the Beach

in,

beperken. En dan
telijke

en inmiddels

loterij,

mand

bezigheden voor opofferen of

4 dagen waren

alle fietsen

wind vlagen zorgde aan

het einde van de dag voor een

ware

Zaterdag werd de eerste race

ledige ontregeling tot gevolg,
leder gezinslid spant zich ex-

deelnemers

geschreven worden. Binnen

zijn dit

in

het gezin heeft

tra

zullen er 250

zullen

resulteerde

in

gestart en naar verwachting

weg

de voorgaande edities

Ook

weer met 220 fietsen worden

wachtlijst

In

ben.

zo'n situatie veelal een vol-

lokale

winnaar afgevlagdenwerdeen keer derde.

te de
zal

van Ruitenburg, weer

'crack' Pieter

eens veel te snel voor de gehele concurrentie.

vier keer als

de vierde editie van Spinning on the Beach plaatsvinden.

Ti-

zijn

Looijer,

speelde

Zij

SPINNING

Volgende week zondag

op

titel

de Hobie

in

samen met

hij

de

kelijke prestatie leverde

pas 10-jarige Cheryl

de jongste deelnemer,

aanwe-

was

gerklasse geworden. In Noordwijk

met

groep 10 (van

niet

Loos nu ook Open Nederlands Kampioen

won dan

groep, groep 4,

punt laten liggen.

Hoofddorp

5,

met overmacht opnieuw een Europese

hij

palmares mocht schrijven, is onze plaatsgenoot Gerard

overmacht. Nog een opmer-

Wegens vakantie was titelverdediger René Duchene
uit

Nadat
zijn

twee deelnemers
scoorden totaal geen wed-

dit keer niet

waren vertegenwoordigd.

uiter-

aard weer een sterke ELOrating van boven de 2000.

AUGUSTUS 2010

-19

Gerard Loos Kampioen

Ton Mol wint 15e Strandschaaktoernooi
De

NUMMER 33

u

scoren van ieder een punt.

waarop

2

In

runs werden

kwam

gen tegen. Djim

Douma was

de beste Zandvoortse slag-

man met

het mooie gemid-

in

deldevan 1.000

(5 uit 5).

AUTOSPORT - Ham me rite

Het Hammerite Ultimate Races-weekend was niet het
prettigste

raceweekend dat Wijzonol-rijder Addie van

de Ven heeft gekend. De Apeldoorner reed
Renault Clio Cup

in

uitzichtloze positie.
in

te brengen toen

zijn

in

de lange wedstrijd lange

De

hij

pitstop leek daar

de Dutch

op een

tijd

wat verandering

een klein beetje geholpen werd door

teamgenoot Sebastiaan Bleekemolen

AUTOSPORT - DTMZandvoort

Ultimate Races

Winnaar met een

die zijn vader

lach en een traan
meer

plaats

in

through penalty' omdat

zesde plaats

Sandra van der Sloot niet

hij

dan de achtste

in

de lange race en de
in

de korte race.

korter dan de verplichte mi-

nuut had stilgestaan. Door

naar Zandvoort

plaatsgenoot Ron Swart zat
er niet

te verliezen, ook een 'drive

Het komende weekend
het decor van de

strijd

is

het Circuit Park Zandvoort weer

tussen Audi en Mercedes tijdens de

Nederlandse ronde van het prestigieuze

DTM kampioen-

Niels Langeveld bezorgdezijn

schap.

Op

het duinencircuit

zal

de zesde race van het

sei-

wat schermutselingen op de

ZandvoortseteambaasDillon

baan tussen Ruud 5teenmetz

Koster een vette glimlach op

zoen worden uitgevochten, waarbij ook de namen van oud-

kwam

het gezicht door allebei de

Formule 1 coureurs Ralf Schumacher en David Coulthard op

Ronald Morien

en

Michael verving.

met klassementsleider

ting

Spengler met voorsprong

na de pitstop de leiding

handen van Marcel

in

Duits.

races

in

de Formido Swift te

winnen. In de eerste race was

iemand

Die stond zijn eerste plaats

er nauwelijks

niet meer af en boekte zijn
tweede zege van dit seizoen.
In de tweede race stelde Van

en

in

h

door de regel va

de Ven wel orde op zaken.

gekeerde startvolgorde

Hierin

was

hij

heer en mees-

in

de

buurt van de Sassenheimer

ij

Post für Deutschland

de tweede race moest
n

de omals

achtste vertrekken. Toch wist

teren gaf het nakijken aan de

hij

ook die race te winnen

twee Land ma chtwagens van

en

nam met

Sheila Verschuur en Sandra

aantal van 44 punten de
leiding over van Niels Kool.

van der Sloot.

het affiche prijken.

het

maximale

Zandvoorter Dennis van de
In

de Argos Suprème Toer-

wagen

Diesel

Cup maakte

Jeroen Dik een dubbelslag.

kunnen staan. De sportcom-

Sebastiaan Bleekemolen en

missarissen trapten er niet

Jaap van Lagen die twee keer

den door aan het eind van de

en deelden een

Bleekemolen dacht een han-

pitst ra at tijdens

de reguliere
stil

te

penalty
in zijn

'drive

uit. Van

jacht

in

through

de Ven kreeg,

om

de aanslui-

In

met diezelfde
maken in de eerde tweede race

moest van de Laar halverwege de race opgeven door een

digheidje te hebben gevon-

stop de volle minuut

Laar kreeg
Kool nog te
ste race.

De Golf rijder was te sterk
voor het gelegenheidsduo

de achterkant van Dikte zien
kregen. Voor het

van Leen

duo Marcel

Haarlemen onze

uit

onsportieve actie van Peter
Schreurs. Het

op een

'drive

te staan,

de Laar

kwam

Schreurs

through penalty'

maar daar had Van
meer aan.

niets

Beide coureurs rijden

zoen voor het eerst

in

dit sei-

de DTM.

Ook tweevoudig winnaar
Gary

Paffett van

de

DTM

race

op Zandvoort, waaronder die
van vorig

AUTOSPORT - DNRT RACEWEEKEND

men. BrunoSpen gier komt
leider

het weekend van 7 augustus werd de vierde ronde van de

DNRT competitie verreden. In de
van Keff de

BMW

kwalificatie

nog wat scherper

had het team

afgesteld. Het

kwam

Het resultaat bleek

omdat

trainingstijd

al-

vijf

lemaal goed

uit:

regen en dus een natte baan. Daar wist de

Zandvoorter optimaal van te profiteren.

probeerde

zijn

In

de vrije training

raceteam de remmen nog eens goed

ook de banden werden ingereden.

uit

en

liet

noteren.

verschil van bijna

seconden stak Keff met

kop en schouders boven

de

rest uit

eens

in

de tussenstand naar

proberen

tijd

zullen

in

In de tweede race had het
team het één en ander ver-

van de zeer slecht gestarte

afgewacht, hoewel het

anderd. Deze afstelling pak-

Audi A4-DTM. De Zweed was

te

minder goed

uit,

zodat

Mattias Ekströrn met

in

zijn

de kwalificatietraining nog

de eerste twee bochten te-

race.

al

rug naar de zevende plek. Het

zou later ook de eindklasse-

op de baan. Zij

12.05 Jjr en

keer dit seizoen dat

hij

15.10

Zandvoortervrij goed

Ondanks een

de zwart wit geblokte vlag

als

zijn

enthousiaste

start komt het kampioenschapweerin het vizier. "Ik
sta nu een punt achter op
nummer twee en veertien

eerste zag.

In

Voor

totaal heeft de

maar met nog
gaan in twee
raceweekenden ga ik het in
ieder geval wel proberen",
mentsleider,

aldus

Keff.

dan trainen op de

start,

zullen

vanaf

hebben tussen

uuren 16.45 uureen

training.

vrije

Zaterdagochtend

09.30 uur

is

de tweede

om

vrije

Canadees zeven overwinnin-

training en tussen 13.45 Jur

gen geboekt sinds

2005

en 14.41 uur de kwalificatie.

zullen ook

Zondag om 09.30 uur nog
even opwarmen voor de race
waarvan de startprocedure

in

de

DTM

hij in

rijdt.

punten achterop de klassevier races te

de

alsJeroen

De DTM-bolides komen op
vrijdag al

Spengler betekende het de

tweede

mindere

zijn

Bleekemolenin actie gaat ko-

der dan een halve minuut.

ring zijn van Ekströrn.

in

laatste klasse niet geheel on-

denkbeeldigzal

na

en dat speelde de lange

aldus

Of

Cup moet nog worden

De voorsprong op nummertwee was nu iets min-

procent van mijn kunnen!",

rijden.

Carrera

onze plaatsgenoot de

maar daarna zat het hem
alleen maar mee: "Mijn
voorsprong was iets meer
dan driekwart minuut op
de nummer twee en ik
reed zelfs maar 85 tot 90

mee

maximaal gebruik te maken

was ten opzichte van de
eerste race. Opnieuw won

kaart. Bij de start had hij
nog een beetje wielspin,

voeren.

deze klasse geen

Nederlanders

lichaamslengte

de

uit te

dere races zoals de Seat Leon

begon het te regenen
in

huzarenstukje

Super Copa en de Porsche

de snelste maar zakte

Tijdens de eerste race

zal

DTM-weekend

dit

nog een keer

Voor het eerst sinds lange

dat ook op gaat voor de an-

het verschil minder groot

zijn

Zandvoort te winnen en

Nürburgring wist Spengler

afloop.

en had daar niet

voor nodig.

de Masters op Zolder en
tijdens het

Tijdens de laatste race op de

commentaar na

daar de snelste

hij

Met een
Ard Keff tijdens de DNRT-race op Circuit Park Zandvoort

al snel,

als

onze woonplaats.

Ard Keff profiteert van weersomstandigheden
In

jaar, zal in actie ko-

wist de afgelopen twee jaar

Naast de

DTM

de Formule
Zandvoort

men.

In

in

3

Euroserie

actie

dat veld

Bottas te zien

gaan

in

ko-

zal Valtteri

zijn.

De

Fin

om

13.20 uur begint. Het vol-

ledige programma voor dit
weekend kunt u vinden op

www.cpz.nl.

Zandvoortse Courant-

Wisselend succes
De twee

van de SV Zandvoort

elftallen

Haarlems Dagblad Cup

in

mee-

selectie die

doen aan de Haarlems Dagblad (HD) Cup hadden wisselend
succes. Het eerste elftal

moest dinsdag met

buigen voor de zaterdagvoetballers van

3-2

het hoofd

WC (je klasse) uit

Nieuw Vennep, na afgelopen zaterdag ongelukkig tegen
de nieuwe fusieclub Haarlem/Kennemerland met
te

hebben gespeeld. Het tweede

elftal

kwam

1-1 gelijk

rust werden zomaar 2 doelpunten weggeven. Na rust
werd het weer gelijk maar

laatste

won

zondag 5e klasser DIO.

Trainer/coach Pieter Keur

beetje debet eraan
feit

niet

een s ziek van de nezijn

eerste

team

dat

we nog

gras hebben

het

is

niet

op 'echt'

mogen

trainen.

tegen WC'Alsje met zo een

In

houding het veld opgaat, win

selectie-elftallen verder

dan

omdat

wij

je

geen enkele wedstrijd. Het

met de

heeft alles

instelling

de hele omgeving

wij zijn, alleen

niet

maken, die

niets van. "Zandvoort

niet in orde."

Keur wil nog wel een slag

nog wel met

om

in

de arm houden: "Een

de

snap daar

van een heleboel spelers te
is

zijn

van de gemeente de velden

op mogen.

de laatste

Ik

0-1
5

de

in

v.d.

Leden van het

tweede team was wel een
gelukkig man. Hij zag zijn
team tegen DIO al voor rust
met 4-0 aan de leiding gaan.
Het werd zelfs nog 6-0 maar
toen er wat foutjes in het
spelvan Zandvoort

werd het
Grote

kwamen

uiteindelijk 6-1.

man aan Zandvoortse

was Michael

kant

Kuijl die

goed was voor 3 doelpunten.

kwam

voor maar

minuten voor

Succes

deze wedstrijden

als

oefenwedstrijden maar die

kunnen best interessant

met dubbelpartner Hans Winter het
nationale Healthcity Dutch

zal

het eerste elftal zaterdagrnid-

categorie 80-84 jaar. De beslissende partij

dagom 14.30

7-6 6-1 van Leo Kronenberg en Helios

uur thuisspelen

ver,

NAM-REM

race.

Komende zaterdag

is

het

dan klinkt het startschot voor de ongeveer 50

de eerste wedstrijden

om

de

NAM 22-boei

klassegenoot

tweede
terdag

EDO

in

speelt
uit

in

Haarlem

om

Limmen. Het
komende za-

WC

tegen

en

2

om

volgende week zaterdag

2,

dat eveneens

in

de eerste

reserveklasse speelt.

jaren

demet namevrouwelijketen-

van de Zandvoortse ten-

nisleden van koffie en thee.

leeftijd

al

is

De route naarde

boei

wordt

strijd
treft,

petitie ingedeeld in

de ie

(Zaandam). Z5C begint de

klasse B van district Mid-

van Bloem en daal, Noordwij k

den-Nederland.

competitie op zondag 29
augustus om 12.00 uur met

race

is

is

officieel klas-

22-boei

in

ver-

om cir-

die een lange afstandsrace

Zandvoort. De organisatie

willen neerzetten.

pier Pieter

zijn

co-equi-

van Ruitenburg.

zal

De

start

zaterdag rond 12.00 uur

voor de

De da-

treffen daarin Aristos

kent

bij

goede

re-

zeilcondities

op meer dan 100 catamarans

dam, Muiden, RKDES (Aalsmeer), Volendam, Westsite 2
(Amsterdam) en Zaanstreek

een thuiswedstrijd tegen

Monnickendam.

ADVERTEERDERS
Administratiekantoor

worden ge-

Een van de deelnemende

Gerard Loos en

NAM

maar

zullen

voor de Zandvoortse kust

kortebaan wedstrijden

varen. Erwordt gestart

boten

varen catamaranzeilers jaar-

rond de

er

schillende klassen

van deWatersport Vereniging

verse Europese kampioenen

lijks

Kortebaan
Zondag 22 augustus

se-evenement. De wedstrijgeschikt

is

(Amsterdam), Monnicken-

den

zijn niet alleen

Handbalsters ingedeeld
Het eerste dameshandbal-

mes

en Zandvoort.

onderdeel van de

recreatieve catamaranzeilers

geen REM-eiland meer. Nu

HANDBAL

Katwijk en Zandvoort en

ca 11.00 uur voor het clubhuis

die van de kers-

Utrecht.

wed-

het hier een

over lange afstand be-

uit

zeker ook voor

is

in

door de reddingsbrigades

zeilers,

simpelweg

mee aan de

langs een rechte

voor de fanatieke wedstrijd-

is

samen

vaste dubbelpart-

pen voor veteranen

dat bijna 50 kilometer.

Formule 18 een

er

hij

nieuwe veldhandbalcom-

22-

2-daagsevan Zandvoort en

een paarjaar niet

in

team van Z5C

NAM

voor zowel de Hobieiöalsde

al

achter de bar

boten van KNRM-stations

de kust liggende

De

want

zijn

Nederlandse kampioenschap-

hij

boei gevaren en vervolgens

Lange afstandsrace

bestaat

met

ner Hans Winter

staat

weer terug naar Zandvoort.
lijn is

voor de kust van Katwijk,

Later dit jaar doet Ted

week

waarbij de zeilers ook
nog een keer 5 kilometer
de kust varen, wordt er
veel aandacht besteed aan
de veiligheid. De race wordt
daarom begeleid door de

wordt er vanuit

richting

Zandvoort, via Noordwijken

Gemeten

meer,

Omdat

'beboeid' vanuit Katwijk.

zijn

nog zeer regelmatig,

Op de ochtenden door de
het clu bh u is. Daar voorziet

Veiligheid

Afhankelijk van de wind-

uit

REM

de

met

12.00 uurthuistegen Overbos

Komende zaterdag worden

Katwijk, naar de 5 kilometer

Het historische Rondje

ze

uitwedstrijd tegen de oud-

en de zaterdag daarna
14.30 uur

lid

kilometer lange race voor catamaranzeilers.

uit in

wonnen

Olff.

Hamburg) uit
De Hoef. Daarna volgt dinsdagavond om 19.30 uur de

niscluben speelt ondanks

land, de jaarlijkse

Hoofddorp

in

(neen, niet uit

Van Honschoten

de inmiddels op een na grootste catamaranrace van Neder-

(83) heeft

sterk bezette inter-

Open Seniors

gewonnen. Van Honschoten en Winter kwamen

tegen zondag 6e klasser H5V

Catamaran spektakel langs de Zandvoortse kust

weer zo

in

De Zandvoortse tennisser Ted van Honschoten

zijn.

NAM-REM RACE

Watersportvereniging Zandvoort organiseert ook nu weer

AUGUSTUS 2010

ook

zijn

hiervoor ingeschreven. Keur
ziet

-19

veteranencompetitie

gespeeld. Beide

selectie-elftallen

Alsde velden het toelaten

het eten.

dinsdag pas

gedecideerd met 6-1 van

was

derlaag van

in

minuut gooide voor

onze plaatsgenoten roet

Coach Jan
voor het eerst op het veld en

WC

een penalty voor

KNVB beker

NUMMER 33

Greeven, Makelaardij og.

Algemene ultvaartbeg

leiding

Groenestein& Schouten
diensten

Zandvoort
Auto Strijder

KlngsandOueens

Autobedrijf Ka rIMo

Medinova KlInlekOMC

BeachClubTlen

Mobiele Poets Centrale

Fin.

Beter Mobiel

RlcheaanZee

BloemslerkunstJef&F enkBluIjs

Seven For

Boom

Life

Stichting Jazz

Strandpaviljoen

Zandvoort

in

plaatsvinden voor Holland

en dat belooft weer een waar

Breeze byWalter

Casino Zandvoort.

zeilspektakel te worden.

Café Oomstee

Thalassa Strandpaviljoen 18

Cense en van üngen
Circus Zandvoort

Van Aacken

Studio

Dansschool Rob Dolde
Stitfiti .uil

Zj

.,(f

ïüürt

Dance

Glaszettersbed rijf

ClubNautique

www.sportinzandvoort.nl

118

Uitvaartcentrum Haarlem

man

VanVessem &

Le

Patlchou

Dierenarts Dekker

Versteege's IJzerhandel

Dorsman Assurantiën

Zandvoort Optiek

^D

CENSE 13
wnLINGEN

Jhr. P.N.

Quarles van Uffordlaan 2

2042 PR Zandvoort

Dn

Tel:

tKEk

023 -5 71 5 71 5

Kromboomsveld 40

Brederodestraat 8 E

Deze uitstekend onderhouden woning (bouwjaar 1998)

Goed onderhouden
zonneterras van ca.

en de garage

Zonnige woonkamer met openslaande deuren naar fraaie tuin

•

Moderne open keuken van SieMatic

•
dt

•

Moderne badkamer met

•

4 slaapkamers, dakterras

•

Hardhouten ttappen naar

•

Buiten schilderwerk uitgevoerd

•

Perceeloppervlak 167 m', woonoppervlak ca. 130

Vraagprijs:

o.a. ligbad

en

2

•

toilet

is bij

en l
in

if

WWW.CVl.nU

(Veto,

(yer)kur, beheer, taxatie

Celsiusstraat 195

verdieping

2008/2009

m

met

luxe en sfeervol penthouse

70m

de

riant

Het appartement heeft 4 kamers

2
.

prijs

Grote raampartijen en schuifpuien naar het terras
Luxe keuken

v.v.

Complex met

•

Woonoppervlakte

badkamer
dci-./vcjik va-i

2010

lift

ca.

1

1

liefst

onder

2

1

kap woning met garage

4 slaapkamers.

5m 2

•

Woonkamer met haard en

•

Luxe woonkeuken, bijkeuken met aansluiting wasmachine/droger

•

inbouwapparatuur, bijkeuken

2 slaapkamers, werkkamer, royale

•

Deze aantrekkelijke
heeft maar

inbegrepen.

liicdo f'üJtü'i '.lüüidclo'i en sinnviscl'-'

V"

NVVWI

||

schuur en achterom.

•

Lil

3 3-

heeft een zonnige achtertuin op het zuiden met houten

•

-HUIS"

Eli
UUIUI

(excl. terras)

Moderne badkamer met

schuifpui naar achtertuin

o.a. ligbad

•

Gehele begane grond

•

Achtertuin op het noordwesten en achterom

•

Gebruiksoppervlak ca.

•

Perceeloppervlakte

v.v.

vloerverwarming

163m !
277m ;

:

€ 389.000,-

Vraagprijs:

€

475.000,

arm*
Dr. J.G.
Op de

2

ie

Mezgerstraat 123

"Frogcastle"

verdieping van het appartementencomplex

Mezgerstede ligt dit keurig verzorgde 3 kamer appartement
met balkon op het zuidoosten. Het complex beschikt over
een lift en in de onderbouw bevinden zich de bergingen.
•

woning

is

een zeer charmante vrijstaande ZO-er jaren

die zeker opvalt in het straatbeeld.

Sfeervolle

•

Moderne

Geheel voorzien van dubbele beglazing

•

4 slaapkamers, moderne badkamer (2008)

praktisch aan de overkant

dichte keuken (2007)

v.v.

"

Bevloerde bergvliering,

Station en busverbindingen op loopafstand

•

Voortuin, knusse L-vormige patio

•

Aan de

•

Diverse stijlkenmerken zijn

•

Gebtuiksoppervlakte ca. 70

•

Woonoppervlakte

Het strand

is

achterzijde mooi zeezicht

Vraagprijs:

€

2
rr\

199.000,-

cg>

Vraagprijs:

€

ca.

105

inbouwapparatuur en bijkeuken

2
,

439.000,-

perceeloppervlakte 169 m'

jsëa5

villa

heeft o.a.

slaapkamers, 2 badkamers en een dubbele garage.

•

Bijzonder royale

•

Geschikt voor dubbele bewoning (2e entree aanwezig) of
praktijk/ kantoor

met achterom

bewaard gebleven
rn

Deze verrassend grote vrijstaande
5

woonkamer met haard

•

•

•

Swaluëstraat 11

Oosterparkstraat 26

woning midden

in

het centrum!

aan huis

•

Sfeervolle

•

Atelier en beschutte zonnige achtertuin

woonkamer, woonkeuken

•

Royaal souterrain, riante zolder

•

Woonoppervlakte

Vraagprijs:

€

ca.

275m 2

,

v.v.

apparatuur

perceeloppervlakte

575.000,-

287m'

jg5

6'

jaargang

•

week 34
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Het wekelijkse nieuwsblad

Courant

voor Zandvoort en Bentveld

www.zandvoortsecourant.nl

CTUEEL

IE El

staat

in

pnc.

LTUUR

Oudste nog
werkende tv

rommelmarkt afgesloten
met barbecue

.\t^

Jaarlijkse

Zandvoort

1'Voetlic
'Voetlicht'

als

m thema voor
nieuwe expositie

Zandvoort kende een super weekend

end

in

Zandvoort en de regio stonden gepland, kunnen

we toch

geslaagd weekend voor onze badplaats. Het weer zat redelijk

de concurrentie, bijvoorbeeld

Sail

terugkijken op een zeer

mee en

er

men

deden aan de lekkernijen die

organisatie voor verlenging

had verwacht. Zware zee en

de Zandvoortse horecaon-

of een nieuw contract, want

veel

wind hebben da ar waar-

Zandvoort wil deze

schijnlijk

dernemers presenteerden,
zullen nog lang hierover na-

handeling met de DTM-

Alhoewel er misschien wel een beetje te veel activiteiten gedurende het afgelopen week-

waren ondanks

2010 en Haarlem Jazzstad, veel toeristen op de been.

nationaal

in

inter-

hoog aanzien

het aantal boten dat

een grote

speeld. Toch

is

het

rol in

altijd

ge-

een

praten en reikhalzend

uitkij-

Dat het zondag rond 18.00 uur wat ging spatteren, zorgde voor een vroege 'aftocht' waar-

staande raceklasse graag

imposant gezicht

door er enig fileleed ontstond maar ook daar

nog een aantal jaren op het

een groot veld catamarans

grootse evenement. Al

duinencircuit ontvangen.

van start ziet gaan, ondanks,

het alleen

of misschien wel dankzij.de

kennissen die

harde wind. Zondag was dat

je niet

anders en was het druk op

weer eens

De DTM trok dit jaar niet
meer dan circa 40.000 bezoekers over de drie dagen,
niet alteveel
er spraken

maar toch was

van een gezellige

drukte. Waarschijnlijkwasde

Cityrace

in

Rotterdam daar

is

uiteraard

weer een einde aan gekomen.

debet aan want die trok

zin

rond de 300.000 bezoekers.

dan

Ook een

aantal prominente

Nederlandse coureurs, die
niet misstaan

ben

in

zouden heb-

het bijprogramma

van de DTM, hadden meer

in

de gein

in

in

deMaasstai;

het serieuze werk op

'ons' Circuit Park

Zandvoort.

Met deioe DTM op
(tweede) contract

rij

n u

is

het

afgelo-

Zeilen

De 'Tweedaagse van Zandvoort',
tijn

het

megazeilfes-

voor catamarans van

pen. Erik Weijers van Circuit

de Watersportvereniging

Park Zandvoort

Zandvoort, trok helaas niet

is

in

onder-

zee

met een

Brood voor Pakistan
bij

SEA OPTIEK!!!!
25

% korting op alle

2010 ZONNEBRILLEN!!!!

ook wel weer lekker'

ting gaat de actie minimaal

voortvloeit uit de verkoop

van Monnicken Classic bro-

geld wordt gedoneerd aan

den, geheel ter beschikking

Adri Ribbink, een bakker

stellen
Tel.:

023-57 12174

aan de slachtoffers

van de overstromingen
Pakistan. Klanten

Vrijdag koopavond

in

kunnen

ook meer voor het brood

we

al

het oosten van Nederland.
Hij

heeft

al

jaren verschil-

lende projecten lopen

Bangladesh.

in o.a.

tijd-

gesproken hebben",
te

ontmoeten.

Kortom: Zandvoort had een

super weekend en heeft
zich naar buiten

En dan natuurlijk last-but-

van de goede kant laten

was

weer eens

het culinaire

zien. Uitgebreide verslagen

feestje op het Casthuisplein

over de hierboven aange-

opnieuw een topper van de
eerste orde. De vele bezoe-

haalde evenementen vindt

allemaal tegoed

Wijkspreekuur

u

elders

in

deze editie van

de Zandvoortse Courant.

is

niet 27

in

Nieuw Noord

maar 26 augustus.

20.000 euro opleveren! Het

in

was

"al die

een

aantal races op

de'spaarpot'opde

Ray-Ban)

.v.

'Na al dat culinaire geweld

een gewone boterham

in

SEA OPTIEK,

-u

maar om

betalen, dat geld gaat rechtstreeks

toonbank. Naar verwach-

zichtbaar beter!

(m

is

Vanaf donderdag 26 augustus gaat bakkerij Van
Vessem & Le Patichou een
week lang alle omzet die

ken naar editie drie van dit

Culinair Zandvoort

kers, die zich

UITVERKOOP

men

een Olympische baan.

not-least

l.H.'.M.'1'UUM

als

Zie

meer

info

www.zandvoort.nl

Gemeente Zandvoort

i

WATERSTANDEN

FAMILIEBERICHTEN
Ontroerd door de

moed waarmee

zij

tot

het laatst heeft gevochten,

moeten wij nu afscheid nemen van onze
lieve

moeder, schoonmoeder,

oma

en overgrootmoeder

Wilhelmine Angela de Joode - Kloosterhuis
weduwe van Wim

de Joode

31 augustus 1927

19 augustus 2010

R en ate- Brigitte
Francisca en

Edwin

sol.imc

Chris tian en

Monique

Thomas

Correspondentieadres:
Dr.

CA.

Gerkestraat 52 Zw.

2042 EVV Zandvoort

De

begrafenis heeft

IN

in

besloten kring phmtsgevonri'eii.

MEMORIAM

25 augustus 2000

25 augustus 2010

Ted Hubert
Alweer

tien jaar "op reis"

Carla

Marcel

C as per

Sinds 1992

BURGERLIJKE STAND
14 AUGUSTUS

-

uw

uitvaartondernemer

in

Zandvoort.

20 AUGUSTUS 2010

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort

DANKBETUIGING

Geboren:
emMykiesiuk,

Izabella

EÏzbieta.

www.uzn-nederland.nl
r

en:

Rinsma,

Natasja Caroline.

Langs deze weg willen

vrij

u bedanken voor

Uitvaartcentrum Haarlem

KW

Ondertrouwd:
Antonius Codefridus Johannes en: Kortekaas,

de vele kaarten, brieven, sms en telefoontjes die

Slinger,

van u mochten ontvangen na het overlijden
van onze moeder Elly Keur-Bol.
Uw medeleven was hartverwarmend.

Cornelia Emerentia Johanna.

wij

Getrouwd:
Verdouw, Dennis en: Mooij,Alexa nd ra Wilhelmina.

Pieter en

Marieke Keur
Overleden
Zijlstra,

2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.

Tollenssrraat 67,

Natalia, dochter van: P re n ge r, Martin

Mats Joh an Eduard, zoon van: Douma Arnout
Lieve mensen,

:

Petrus Hubertus,

oud 87jaar.

Parklaan 36, 2011
Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.

umhaarlem.nl

-NUMMER

Zandvoortse Courant

Politiek verslag

Oudste tvvan Nederland
De oudste nog werkende tv

staat

in

Zandvoort. Dat bericht

Commissie Raadszaken

I

d.d.

34 -26

AUGUSTUS 2010

24 augustus

Eerste commissievergadering na zomerreces

Volgens

mij...

kreeg de Zandvoortse Courant vorige week via de e-mail
aangereikt. Het
hij is

een originele Baird Televisor

is

uit

1930 en

van, hoe kan het eigenlijk anders, Jelle Attema.

gezien worden

Afgelopen dinsdag heeft de Zandvoortse politiek na het
zomerreces de draad weer opgepakt. De commissie Raads-

zaken had de eer het spits af te

meldde Attema dat

den, een waar kapitaal toen.

gereageerd heeft op een

Mijn opa wist, met de hulp

Vol trots
hij

oproep

het blad Totaal TV,

in

was naarde oud-

dat op zoek
ste,

nog werkende televisie

Nederland.

in

het artikel

"Ik las

en herinnerde mij ineens dat

ergens

mijn moeder zo

bij

in

elkaar te

knutselen en het belande
eindelijk

moed er", vertelt

Het

hij.

om

ingewikkeld

is

wat

de techniek

hier uit te leggen

werkte

in

uit -

maar

ieder geval

het

met de

en het werkte ook nog!", zei

zogenaamde

Nipkov-schijf,

de verzamelaar tegen de

waarnaar de

jaarlijkse prijs

ZandvoortseCourant. Attema

voor de beeldjournalistiek
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HUGOOS

STUDIO 118 CONNV LODEWUK & CREW

O YANKS

NA EEN OVERWELDIGEND SUCCES
VAN DE DANS UITVOERING VELSEN

SALOON

restaurant

STARTEN WIJ NIEUWE CURSUSSEN:
PREBALLET vanaf 4iaar

KLASSIEKBALLET

•

•

•

STGEETDANCL7 HIPHOP

•

POPPING

Dun gesneden runderlende
met mosterddille dressing

NU AANMELDEN VOOR HET NIEUWE SEIZOEN.

Zaterdag 28 augustus

GBATIS PGOEFLES

of

STUDIO ADRES:FLEMINGSTRAAT 55 ZANDVOOBT
0255712590/ 0Ó5042502Ö

Zalmtartaar met crème fraiche,
dille en kappertjes

music op

&#*

HAROCAfllO

^npodium

Entrecote met pepersaus
of

Blackened meervalfilet
met honingtijm saus

Geenzin om te kokkerellen? Gewoon Haroeamo even bellen!

Van

Wij bezorgen voor ieder wat wils, zoals broodjes, saté,
spareribs, diverse visgerechten of een uitgebreid diner.

Kessel Live

S##

U kunt het zo gek niet bedenken!

Omgekeerde Dame Blanche

Let op: Wij bezorgen gratis!
Ook de

Yanks Saloon

senioreiunenu's a

Brasserie restaurant

Dorpsplein 2

Kerkstraat

14,

*

Schouten
financiële diensten

f
f

uw

7,--

uitvaartverzekeringen die aansluiten op

een goed en

Strandpaviljoen
te

Verzekeringen

is

BOOITl

Zeestraat 36, 2042 LC Zandvoort

023-5736680
www.restauranthugoos.nl

KERKDIENSTEN

1

Zand voort

-

Protestantse gem. Zandvoort

10.00 uur

Tel.023-5717580

nogal wat!

uw

Op onze ouderwetse manier
Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of

persoonlijke wensi

eerlijk advies.

Vissoep

-

Zeebaarsfilet

-

Palacinka

Als brunch, lunch of diner.

www.gsfinancielediensten.nl

Graag

De gehele week

tot ziens, fam.

RK Parochie

Agatha

St.

10.30 uur pastor

Duijves

D.

&

Pau lus

10.30 uur pastor C. van Polvliet

€10,50

gegarandeerd goed geregeld.

ds. D.C. Nicolai

RK Parochie Antonius

Een zorg minder.,.
...en

Dinsdag gesloten

en de daghap a € 10,—

Bel: 5712102
kijk VOOr meer info:
WWW.harocamo.nl

uitvaart verzekeren? Wij bieden;

uitvaartverzekeringen met scherpe premies;

fl

22.00 uur

penlenéT

Een uitvaart kost gemiddeld zo'n € 7.000. Dat
Wilt u

€

Harocamo

2042 JE Zandvoort

Geopend van 9.00 tot

Groenestein

café

Naast onze a la carte kaart
driegangen menu voor € 29,50

MOTHERS 3AZZDANCE (NIEUW)

•

HIPHOP BOYS 4 GIRLS • BREAKDANCE BOYS

've

-

BY CHRIS KUIN

K3 DANCE

:

STREETDANCE KIDS

Taizédienst
door.

Boom

www.zandvoortsecourant.nl

Vrijdag

3

september

de Protestantse kerk

in

van 19.00 tot 20.00 uur

COLOFON
Verschijnt iedere

donderdag en wordt GRATIS
in heel Zandvoort en Bentveld!

huis-aan-huls bezorgd

Bezoek regelmatig de website van de Zandvoortse Courant voor

Kantooradres:
023- 5732752

Kleine Krocht

2

2042 JN Zandvoort

info@zandvoortsecourant.nl

Tel

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00-17.00
Overige dagen op afspraak.

de laatste nieuwtjes

advertentiesi'ez.i ndvooitsecourant.nl

de actuele evenementen agenda

Bladmanager:
Tel.

het opgeven van

Kok

gillis@zandvoortsecourant.nl

Tel.

hit

uw Zandkorrel

wig^^~'~ _

of Spotlight

Kleine Krocht

2

IR

uw ZandvoortPas

Design Zandvoort

-2042 JN Zandvoort

Druk: Dijkman

offset

Visseringsweg 40

het aanvragen van

Gillis

06 -460 460 26

Centrale redactie: Joop van Nes
06 - 1448 2685 joop@zandvoortsecourant.nl

uw tip of opmerking

Vormgeving:

het opgeven van
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Advertentieacquisitie: Lettyvanden Brand-Kinderdijk
06 - 4342 9783 letty@zandvoortsecourant.nl
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-

Diemen

Verspreiding: ZVO
Tel.

06-1139

H78

Verspreiders

www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press

het zoeken in het digitale archief van oude Zandvoortse Couranten
het doorgeven van een bezorgklacht
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Zandvoortse Courant

Vakantieplezier zorgt

week een paginagrote advertentie

plaatsen. Velen vroegen zich af waarvoor

liet

deze krant

in

dat deed en

hij

kregen.

34 -26
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Iet
en
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voor aparte advertentie
Huig 'Bonnie' Molenaar van strandpaviljoen Thalassa
vorige

-NUMMER

Op een gegeven mo-

ment heb

ik

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

geholpen

ze zelfs

door met de tractor een berg

zand neer te leggen.dat was

snapten de context

niet.

De Zandvoortse Courant ging het

hem vragen.

voor die knapen het einde.

de laatste dag heb
ze

ik,

Op

voordat

kwamen, een grote berg

duizenden mensen

hun buurt.

Dit jaar

het

'een

Soms

'Zandvoortgevoel' gegeven",

aan het gebeuren

ties die

zegt Huig vol trots.

alleen nu

gehad en dooreen paar
ik

ze het

aantonen dat Zandvoort

lopig niet

toekomst

om

ding te verbeteren,

zit

kijkend naar de

hem
dus

Altijd

Zandvoort en

positief over

zijn

in zijn

zijn

bloed.

We

zullen

lange verhaal, met

veel details en

bracht, helaas

met
wat

passie gein

moeten

korten.

toen
een
ze

ze

ik

cirkel

met de schepjes

zag maken waarna

verwoed aan het scheppen

gingen.

Ik

stopte en vroeg wat

zegingen doen. 'Een berg maken meneer,

want het water

komt omhoog', was hun antwoord. Toen

ik

we met z'n allen

ik

leeft

achter

ons product moeten blijven
staan.

Dan worden we weer

de mooiste badplaats van
Nederland!", sluit de positivo
af.

De ansichtkaart

advertentie stond,

die

in

de

was een

aan de volwas-

bedankje aan Huig voor de ge-

mee wil-

weldigetijd die de twee kleine

sene vroeg of hij niet

de helpen antwoorde
hij

en dat

hij

dat

knaapjes

de opa was en alleen
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Zandvoort heb-

ben doorgebracht.

maar op moest passen.
De week voorafgaande aan

Ik

de advertentie was het niet

fschep, red.)

maar

is.

zeker

in

Niet

de

in

een plekje in Zandvoort
waareen bushalte staat opgeslagen, intussen

een

geplaatst. Het zou toch su-

veel hulp nodig.

bestemd voor
maar u kunt

volledig
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'Help Pakistan'
natuurlijk

op giro

ook direct storten

555.

Zandvoort nu

eens meer dan alleen maar
strand, zon en zee

gaan ha-

vinden de initiatiefne-

mers. Alle medewerking
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immers

altijd

wel wat te doen

op het strand. Zo was
een dag met

hetwerktoen
tjes

hij

op
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tractor aan

hij

tweejonge-

met een volwassene op

de bank zag staan, de kleintjes

meteen schep

in

de hand.

"Mijn kinderhart ging open

zich

Stichting Opkikker, deze

geen

stichting zorgt dat langdu-

Haringstrippenkaarten
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met het open-

plezier

baar vervoer. Er

is

nog geen

patent op het ontwerp.

Pubquiz
Tijdens hetWKvoetbalwas
een voorproefje

er al

samen

viel

bij

met 'Pu bquizen'.
in de smaak

zo goed

maand een

Vorige week

zaterdag

zag Patrick Berg van de

met

Zeemeermin

zijn

vragen over uiteenlopende

droomwens

in

onderwerpen organiseert.

gaan. Tijdens het SBS6-

Met ondermeer

programma Zaterdag-

elke

derwerp:

quiz
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politiek, sport,
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vervulling

avondshow, kreeg
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Pubquiz wordt gespeeld

Beau van Erven Doorensen
Mare -Marie Huijbregt een

ellende kunnen vergeten.

door teams van

echte strippenkaartstem-

Om

nog meer geld in te
zamelen heeft de Stichting
nog een andere actie waar

sonen. Elke

Spinning on the Beach ook

juiste

medewerking aan verleend.
Voor elk (oud) mobiel-

sen.

het beginvan

drieën

z'n

steeds

weer kwamen
en steeds meer

in

de vuilniswagen!

ro lemmers langs de
zet, en dat die hupsakee! wordt geleegd. 52 keer per jaar,
weeren wind.
Uhelptdevuilnismanenormalsudebaknietinz'n eentje aanbiedt maar consequent per 2, 4 of 6 plaatst naast de bakken van
de buren. Altijd met het handvat naar de weg gekeerd. De vuilniswagen verwerkt ze het liefst met twee tegelijk. Als iedereen
zo meewerkt gaat het legen veel snel Ier, efficiënter en handiger.
Alvast bedankt namens de ophaaldienst.
Voor meer info: bel de reinigingscontroleur 023-5740100.

Toch makkelijk datje wekelijks een van de

i

met

naar burendag.nl en vraag

een bijdrage aan.

dat ze met

rige zieke kinderen

tje

samen
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deed. Dit
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Het
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om
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dat de uitbaters vanaf nu

2010
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Voor

€ 500 beschikbaar
het uit te voeren op
Burendag! Dus heeft u
een goed idee? Ga dan snel
Fonds

om

het hokje

café Koper

mobieltjes

gezegd dat
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in

perzijn
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Oude

de hand gedrukt en
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heb hem die

bank

luie

overigens welkom.

ben toen een bats

len,

thema

maar op

kleine schaal ook hulpvaardig,

Molenaar

denderend weer, maar

foto.

langs
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rondom het grote beeld op

zoals altijd kan de aimabele

te

een

kunstenaars kunst verkopen

Het goede doel waar
Spinning on the Beach

al

buurt'.

om

vragen

Komende zondag gaan de

is

is

goed idee voor de

idee stelt het Oranje

grappige situa-

zie je

Al een poosje loop

de Rotonde. De opbrengst

toekomst

"Met de advertentie wil

voor-

in

actie voor

ramp is van zo een enorme
omvang dat het niet meer te
bevatten iswaterdaarmet
4 miljoen mensen in nood

hebben de vakantie van hun

men
van hem af.

Op deze
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organiseerd.
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leven

praatstoel
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Pakistan te helpen. Deze
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uit

Huig op

om
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gaat zitten, komt

maar komen

"VS

Ledenvan BKZandvoort
een actie gestart

voor het door overstromin-

zien
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Als

Laat de bus

Kunstenaars
voor Pakistan

geschept met een bordje dat

jeopdetop Engeland kon

het gezin een dag alle

ontvangt de Stichting
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De machine
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bedoeld
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team aan
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gever Joop van Nes
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een
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€
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De

in-
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zijn

haringstrippen-

stempelen. Net

als in

het

openbaar vervoer. Berg
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100

on the Beach twee dozen

Burendag 2010
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Een
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buurt hulp cent ra Ie? Een
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buurtontbijt?

25

te delen aan het publiek.

Een

september wordt

De uitzending is terug te
kijken op www.sbs6.nl.Ga
naar 'uitzendig gemist' en
'De Zaterdagavondshow',

in

is

beeld.

wü

3S rans ©üesoj^ss
de Pluspunt Open dag kunt u actief
Raken met een deel van het cursusaanbod.
Er zijn veel docenten aanwezig.
Zelf bieding

Kinder computercursussen

openba ar

Sorehe n in het

Senioren

Engels

tseren en Beeldhou

Pimpy

„r bibe

computercursussen
improvisatie toneel^

Peuters in beweging

Aquarelleren

Cooldng 4 Kid

Spaans

mahe

angst training

1

omgaan met hyper ventilatie
en schilderen
cn
o*v* u*
Blussen vo

Intuïtief tebenen

(fiets reparatie)

Open Atelier

Numerologie

Tevens kunt u deze middag kennis maken met BSO de Boomhut.
kunt binnenlopen en rondkijken maar ook een praatje maken
II

met de pedagogisch medewerkers.

De tienerruimte Chill-Out is deze middag open.

om

zijn welkom
kennis te maken met de medewerkers
hill-Out die de activiteiten organiseren en uitvoeren

beid de maandelijkse tienerdisco en het zomerkamp.

pluspunt

Flemingstraat SS
info: 023-5Z 40330
www.pluspuntzandvoort.nl
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EVENEMENTEN AGENDA
28 Spinning on thebeach
12. 00-20.

-

Bij

club Nautique,

00 uur

summer festival -Centrum

28 Goodbye

Zandvoort

Zandvoort,

20.00-00.00 uur
28 Spettacolo Sportivo- Italiaans autosportevenement,

Zandvoort

Circuit Park

28-8 Kunst

met een grote K

dag

Laatste

-

van de expositie 'Op golven van muziek'.
Agathakerk, 14.00 tot 17.00 uur

29 Solexrace- Centrum Zandvoort, aanvang 18.00 uur

Culinair feest in Zandvoort massaal bezocht

29 Beauty Beach Event- Beach Club

Tien,

17.00-24.00 uur
ledereen die van lekker eten houdt, en wie
lijk

niet,

is

is

afgelopen weekend volledig aan

gekomen. Zandvoort

liep

massaal

uit

dat eigen-

zijn

trekken

voor Culinair Zand-

lasagne, zarzuela,

St.

dagen lang werd het evenement vooral door

heel veel dorpsgenoten bezocht, waardoor het voor velen

professionele wijze gevuld

niet

was

bijna

wat

ook de

ze

overkwam, maar

'routiniers'

van vorig

jaarstonden bijkans te knip-

beelden

als

hield zijn

peren met hun ogen, waarna

Niet

Culinair

gamba's

erhard aan deslagwerd ge-

wachtingen waren

had

zich ten

van Angus Beef tot tzatziki

gaan.

bet aan. Gelukkig voor alle

en van chocolade en pan-

delijk verbeterd.

Waar

het

allerlei

maten),

nenkoeken tot de beste

men

kof-

maar kan

Vrijdag begon

al 'heftig'.

Al

al

Culinair Zandvoort, liep het

stip

dat culinaire geweld werden

plein al vol. Vorig jaar, toen

in

caondernemers! Ook de

or-

alles

(en

zich

dan natuurlijk

daartussen

de lekkerbekken

in).

in

Met

grote ge-

bij

wat

spatten. Het feest duurde

opening van

tot sluitingstijd, en dat tijd-

komt altijd

veel te vroeg,

wachtenden

We

kunnen

en er

geklede Gasthuisplein gelokt.

vormden, was

Dat plein leent zich overigens

een probleem met de

van

editie drie zal er zeker ko-

uitermate goed voor

serveren van de gerechten.

men. Op de website www.

Nu duidelijk niet. Door meer
medewerkers in te huren
werden snel en geroutineerd

zandvoortphoto.nl vindt

uiting

dit eve-

kwam.
Van oesters tot ossenhaas

Carpaccio, mosselen,

bier,

leven van Toon

Welkom

thuis!

dezelfde situatie ontstond

tale naar het sfeervolle, aan-

de

nieuwe bartent tot

werken

Hermans. Gemeenschapshuis, aanvang 14.30 uur

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

volle hevigheid voort.

gezeten,
in

30-16. 00 uur

lichte

rond 17.30 uur, slechts een
half uur na

ganisatie had het afgelopen
stil

13.

Zandvoort geeft een

hier de-

jaar zeker niet

hetgeen overduidelijk

ANBO

presentatie over het

te beste weersver-

satie bleef het

wensen

door de Zandvoortse hore-

fie die

al

-

gastronomen en de organi-

nog even de kat
uit de boom kijken was,
werd nu volop uitgepakt
vorig jaar

"Typisch Toon"

31

hart vast voor de zondag.

en van vitello tonato tot

J&K

aanzien van die editie dui-

(in

Edatnight.com,

vanaf 18.00 uur,5unparks

een dag ervoor

maar iedereen

van vorig

jaar,

-

30 Zwemvierdaagse -Maan dag t/m vrijdag,

Zaterdag bracht dezelfde

voortvloeit uit

Culinair Zandvoort, dat

29 Paranormale strandbeurs - Paviljoen Meijer
aan zee (16), 11.00-17.00 uur
29 Muziekpaviljoen

gasten gemaakt.

aan te slepen. Vooral de

'nieuwkomers' wisten bijna
niet

ook een weerzien van bekenden was.

magen op

de hongerige

en een ieder tot tevreden

beltjes' wijn, het

voort. Drie

Jacobs-

schelpen, f risd ra n ken, paella,

verfijnde wijnen en 'bub-

rijen

er

zich

een beetje
tijd

bijna

nietwach-

ten tot volgend jaar

want

u

een fotoverslag van het culinaire

Veel dorpsgenoten zijn of gaan birnienkoTt met vakan-

Sommige

tie.

in

eigen land, anderen (heel) ver weg.

In

een korte serie vragen wij wekelijks een dorpsgenoot

naar

of haar vakantie -ervaring.

zijn

Wie
Bestemming

Loïsen Audrey Brabander

:

Du nas

:

weekend.

Suites,

Gran Canaria
Vakantieperiode io t/m

Maspalomas,
in

Spanje

31 juli

:

Hoe was
de vakantie?
Devakantievonden

omzwem-

wij superleuk

dat erwel

5

baden waren, het
erg

mooi weer was

en

omdat we

veel

vriendjes hebben

gemaakt. Ook de
miniclubwaserg gezellig.
Leukste ervaring?
Wij zijn

Palmas,

ben

een dierenwinkel geweest

in
in

de oude wijk

La

waren erg leuke
Deze rubriek

is

in

Las

Vegueta. Daar heb-

we kuikentjes vastgehouden

en geaait, maar

ook schildpadden en een leguaan.

In

Vegueta

La

straatjes.

mede

mogelijk

gemaakt

ffi toerkoop.nl

door:

sg^g
j>

J

Bel

vrijdagmiddag

06-1139 1478

of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Zondag 29 augustus
Paranormale strandbeurs
De enige SCHOENMAKER

Geopend van

vrij

4,50

Boulevard Barnaart te ZANDVOORT
(ter hoogte van het Palace Hotel)
Verdere in fo:www. mooyspiritcentrum.nl

el:023-5735002-ma 13:00-18:00
t/m

€

Doorlopend lezingen

Paviljoen 16/Meyer aan Zee

GROTE KROCHT 23
i

11.00 tot 17.00 uur

Entree

van Zandvoort is
te vinden op:

9:00-18:00 za 9:00-17:00

OX

Xi^ï

AUTOBEDRIJF I

APK

"Sporten houdt de geest
jong en het lichaam vitaal"

Onderhoud en

www.sportinzandvoort.nl

reparatie alle

Occasions

in -

merken

en verkoop

Karim en

Mo

Drs. Jani

is in

de salon aanwezig op

1

september van 10-21 uur

www.autob9drijfkarimo.nl
Bel

Curiestraat 10, 2041

Sportraad Zandvoort

OOMSTEE
G

F.

023-5733793

E.

CD

Zandvoort

T.

Café Oomstee
'"-*'"*—»"«

Emotie kunt u

3e Oomstee Open!
Opgeven

Dry c/e

18 holes,

Jazz

bür voor 28 oug.

GVB

verplicht.

Oomstee

in

niet verzekeren!

Vnidag 3 september aanvana 21 GO uwr

Woon

JZZZZPf
iml

!ï?

.

voor een afspraak 06-43049362

023-5733792

autobedrijfkarimo@planet.nl

ZjmdVDOri

D?:T

fï7.7 ftT

Veilig

77

.«•

Zaterdag 28 augustus
12 uur, 13 uur, 14 uur, 15 uur
Locatie: Grote Krocht 20B,

Zandvoorf

§

SENTINELW ALARM
XI

organiseert Rosarito
4 mini modeshows om een indruk
van de nieuwe najaarscollectie.

te krijgen

24 uur 365 dagen services
www.sentinelaiarm.nl

Speciaal voor dit weekend!
Bij

iedere 50 euro die u besteedt aan de

nieuwe
t.w.v.

collectie, krijgt u

een cadeaubon

5 euro!

70°/o korting

023 5291987
Uh

op de gehele zomercollectie!

B.V

-a Vmi

IQ

r nllc

NcdcHnndED

in^mnnu.i.'inppiicr

**•£—
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moet omhoog"

"Toeristenbelasting
om de

Het college heeft plannen

Toeristenbelasting (TB)

op de overnachtingen te verhogen. Het

moet volgens het

college

tarief,

omhoog naar €

2.

nu

€

Vorige

1,50,

week

donderdag heeft het college de logiesverstrekkende bedrijven in Zandvoort daarvan

Wethouder Gert Toonen
gaf

de raadszaal tekst en

in

uitleg

aan een handjevol

op de hoogte gebracht.

Geslaagd buurtfeest

Nederlandse gemeenten
wat betreft de € 2

staat voor

van de

ge-

TB. Er zijn veel

meenten die fveel) hoger
maar er zijn erook die

zitten,

nu.

€ 750.000
Dan staat erook nog het

Voor de twaalfde maal organiseerden Peter Verswijveren,
Bart Botschuijver en Lies Laarman een

aansluitend een straatbarbecue

in

rommelmarkt met

de Potgieterstraat, de

om hun

waren

Van 09.00 tot 15.00 uur konden de bezoekers zich voorzien
van

vroeg

al

in

de weer

allerlei snuisterijen,

spulletjes uit te stallen.

de kleinsten konden een

ritje in

beslist

Binnen driejaar zou

een

zelfs

AUGUSTUS 2010

Barbecue
Vanaf 18.00 uur kwamen
140 mensen barbecuen in
en rond de tenten die opge-

Da Costastraat en het Ten Kateplantsoen. De verkopers

hebben afgeschaft.

Raad

34 >26

Oud Noord

lager zitten of die de TB zelfs

van € 250.000 een aantal
jaren geleden, tot

«NUMMER

in

de draaimolen maken en de Braziliaanse band Samba Tula
zorgde voor een vrolijke sfeer

de straten.

waren op het plantsoen,

zet

waarna men een dansje kon
wagen op live muziek. Voor
de rommelmarkt, barbecue
en 5traatspeeldag stelt de
gemeente Zandvoort subsi-

uit

Deltaplan Toerisme op de

tweede verhoging moeten

voornemens

agenda, dat over vier jaar

volgen, vindt het college. Het

zijn

om de raad voorte stellen
om de TB te verhogen naar

moet zorgen voor 250.000

argument dat er afgesproken

andere meehelpen met het

extra overnachtingen

is

tussen de gemeente en

opbouwen en afbreken van

ondernemers.

legde

Hij

dat het college
is

€

persoon per nacht.

2 per

Volgens

hem

is

dat, gezien

in

het

verblijfstoerisme op jaarbasis.

Ookdit plan kost veel geld

de ondernemers
slechts eens

in

de

baartijdens zo'n buurtfeest.

om

verhogen, ("afspraken wor-

den met voeten getreden"],

Hoogte TB
De pensionhouders die

dat afgesproken

aanwezig waren schrokken

breekt wetten.

TB

niet

omdat de

een doelbelasting

de inkomsten

is

bereid

via

is,

deze belas-

waren het met

eigenlijk en

"Weliswaar

bijval.

niet anders", zei

het product

duidelijk oneens. Vooral de

college

maar de raad

waaroverde belastingwordt

wat kleinere bedrijven verwachten door de stijging
inkomstenderving omdat,
volgens een ondernemer,

beslist.

Het

te

komen aan

geheven, kan

geld ook

dit

voor andere zaken gebruikt

worden.

"de 'arme' gasten deze ver-

Meer toerisme

hoging

niet

kunnen

betalen".

in

november,

bij

de betalingsmo-

eenvoudigen

behoorlijk aan het bevorde-

ze

ren van
geeft. Dat

het toerisme uit-

bedrag

is

gestegen

toonde

hij

zeker niet

Onder andere

aan dat Zandvoort
in

de top van de

DTM

en de

nair Zandvoort,

Tweedaagse van Zandvoort,

om

gelijkheid van de

verve.

Ondanks de grote evenementen dichtbij, zoals Culi-

beslissen. Het plan van het

college

maar werd

liep

TB te verwat stroef

uiteindelijk

wel

door een meerderheid om-

komt, trek

je

over dit collegevoorstel te

De wethouder werd met vragen bestookt maar pareerde

met

om

Deze dag

is

gehou-

voor

alle

kinderen uit Zandvoort. Als

om

de begroting

dat de

uit

ber.

deze

in

en belastingvoorstellen,

gemeente Zandvoort perjaar

Toonen legde ook

plaatsvindt, wordt nu

den op zondag 26 septem-

niet het

aan de raad

is

normaal gesproken de

zondag na de rommelmarkt

Wel

hij.

meldde Toonen dat

goede

De jaarlijkse Straatspeeldag,
die

is

maar nood

We kunnen

de plannen van het college

ting hoeven niet ten

Straatspeeldag

kreeg van de wethouder

geen

onder

de tenten, natuurlijk onmis-

maarZandvoort

absoluut

is,

De inkomsten

stijgen en

vrijwilligers, die

de TB
jaar te

deze ambitie te financieren.

noodzakelijk.

de

om

het zware economische weer

daarmee

die beschikbaar. Daarnaast

vijf

dat aanstaande

voor de gemeente zouden

in

het afgelopen zaterdag

is

gezellig druk

geweest op de

rommelmarkt. Het

is

ook

al

de buurt doen mee,

nat kan en mag worden,
want het eerste Zandvoorts
Kampioenschap Buikglijden

verkoper met een

op de buikglijbaan staat op

wijkfeest.
is

het.

sen

uit

ofwel

Want een

feest

Voornamelijk men-

als

kraampje, ofwel

als

is in

feite

bezoe-

Maar de

ker van de markt.

markt

aan wat

iets

voor ieder-

programma! Kijk voor
meer informatie over de
het

evenementen

in

Oud-Noord

een aardige traditie aan het

een, benadrukte organisator

op http://soentje-oudnoord.

worden,

Verswijveren.

webs.com.

dit

Zandvoortse

armd.

Er

meer

is

in

het leven dan

tempo maken

Annie Poulisse moest uitvaren
In

ons jachtig bestaan

Daarom

Maandagmiddag werd de bemanning van de Annie Poulisse,

de redboot van de

KNRM

station Zandvoort, gealar-

meerd. Voor de kust van Zandvoort zou een zeiljacht

Nu was dat niet zo bijzonder want op dat moment
stond er een storm, wind-

ontvangen.

zijn

geraakt.

Bij

is

yoga een goede manier

yoga de laatste jaren zo populair.

vorm van ontspanning organiseert Bianca

Om

om

rust

en ontspanning toe te laten.

mensen kennis

te laten

maken met deze

Zeijderveld van Ayurvedic Touch

op 4 septem-

ber een open dag.

in

kracht

problemen

is

de kustwacht was een SOS

ten.
het

9, uit

het zuidwes-

Geen pretje dus om
wateropte gaan. Toch

gingen deze koene redders de zee op om hulp te
was
het een zeiljacht met aan
boord onder andere eer

verlenen. Naar verluid

door Nel Kerkman

Dit jaar

is

Bianca Zeijderveld

met haar yogalessen in
Zandvoort succesvol geis nog plaats in
de lopende klassen op de
start en er

om

het doen

jaar en bovendien over de

van gecompliceerde en on-

ontspannende
Ayurvedische massage.

vooral draait

gemakkelijke lichamelijke
oefeningen. Het tegendeel
is

waar. Natuurlijk

zijn er

veel asana's (oefeningen)

waarvoor de nodige kracht

Bonus voor yogaledem
krijgen

bij

een volle

zij

10-rit-

€

tenkaart een korting van
5

op de massage van

i

uur.

baby en twee volwassenen.

dinsdag- en donderdag-

en lenigheid nodig

Wat

avond, tijden 119.00 of 20.45

wie begint met yoga merkt

raadsel. Wellicht wilde

uur. De open dag wordt van
09.00 tot 12.15 uur gehou-

sieke oefeningen tamelijk

kaart krijgt u een yogales ca-

schipper naar de uittocht

den

eenvoudig en goed

deau. Voor de open dag gaat

het zeiljacht

weer daar zocht

is

met

dit

nog een
de

Umuiden varen

van

Sail bij

om

dat spektakel van nabij

te

kunnen volgen. Het

is

tot

in

het Jeugdhuis achter

zo

ja,

is

wat

gebeurd.

aangetroffen en

kerk, waar
september ook de

er verder

mee

is

snel dat de

de Protestantse

voeren. Yoga

vanaf

toegankelijk.

1

is

meeste
zijn

klas-

uitte

voor iedereen

Mensen die onbekend zijn
met yoga hebben vaak
het idee dat het

bij

yoga

Tijdens de open

aankoop van een

de zaal
uur tot

Open dag
Op de open dag

dag kunt

zich direct inschrijven en

om
10.15

ïo-ritten-

zal

van 9.30

uur worden ge-

geven. De 2e proefles
is

er vee!

is

tus-

sen 11.00 uur en n.45 uur.

informatie over yoga, de yo-

Meer

gareis van

www.ayurvedictouch.nl.

13

juni volgend

u

bij

09.00 uur open

en deie proefles

yogalessen worden gegeven.

nu toe niet bekend of het
zeiljacht

al

is,

maar

heerlijke

info kunt u krijgen via:

VAN AACKEN

pluspunt

Buite-s hoolse opvang

De Boomhut

m-

GLASZETTERSBEDRIJF

'•-—

*™S£*

an groep

ideren

t/m B

1

Openin gstijden ran 07.30- IB.30uur

levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen

&

BSO D Boomhu C biedt

pro

met een g

schilderwerk.
Spd.n

e

"ZZ

net ander

Iijke

ngen leren

vrijblijvende offerte!

Flemï gstraat 55

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

opvang voor uw

T:023- 57 40 33C
,„lo® luspuntz jidvoort.nl

ZANDKORRELS

kind.

Behang- en

t afwezig zijn.

sfeer

.

.

"

Tel/Fax 571

VW

304
Zandvoort
F: 023-57 16 665

ww *

P u ,p„„«,„d ra „„.„,
i

uw

Vooral

2 &4 2 59

Al

uw

op de website

Kijk

werkzaamheden

of bel 023-5738808,

www.arnoldnijkamp.nl

Administratiekantoor!

zijn!

dierenbenodigd-

heden voor bodemprijzen.

behang-,

wit- en schilders-

I

maan

dierenvoedingvooreenprikkie. nl

72

31

Mobiel 06-54

kan er

Er

Arnold Nijkamp

Crea

.

de goedkoopste

schildersbedrijf

Plezier

pen

7

dagen p/w.

De Dierenwinkel

51uïjs

Autobedrijf Tra de Ard.

GS2ZHI33H1

flls bloemen
Konden spreKen..

BOVAG

Lid

Administratie en
belastingaangiften

Max

van Zandvoort

en NAP.

Planckstraat 44,

tel.

licht

voor de wereld.

5730519/

Wie
meer

06-53498304

voor particulieren en ondernemers kleinbedrijf

ben het

Ik

www.trade-ard.nl

mij volgt loopt nooit

de duisternis, maar

in

heeft licht dat leven geeft.

Auto kopen

Haltestraat 65 Zandvoort
Specialist voor al

tel.i

Witte Veld 56, 2041

013-57 120 60

M 06 45 30 45

T 023 573 92 72

GB te Zandvoort.

Johannes

of verkopen?

Ekittywillemse@planet.nl

31

Hulp gezocht.

onderhoudsbeurt,

APK of schade?

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Het kan

m

Dagelijks inschrijven

Alle

%

merken vanaf €

altijd

Bel Patrick

Pension

of

29,-

van Kessel

kamermeisje

voortenminste

www.aufoverkoper.nu

L.

grote beurt gratis!

Te huur:

o.a.BRACES,

mjLÜi»m

2

VERBANDPANTOFFELS,

Vc
Voor
jongeren en ouderen gratis proef!

www.auuHMth IHaandvooruil

ZANDKORREL s INVUL B ON

Bel

voor een afspraak

kamerappartement

mettuin.Vakantieflat

DECUBITUS PREVENTIE.

BUIS

maal

Paap medische
hulpmiddelen.

van ma. t/m vr. 17-20 uui aan de zaal

2

023-5730457

Bel

Bij

Zandvoort

in de week
(maandag en woensdag).

op

kijk

in

zoekt poetsvrouw/

goedkoper!!

06-55383624

APK KEURING
n voor nieuwe cursussen;
Stijldansen - E allroom - latin American

8:12

Een dure reparatie,

Mw bloemwerken.

De

Schelp. Ca. 800,-

p.mnd.incl.

bij

u thuis:o6-5i8i536o.

06-10091892

Tel.

maandag 9.00-12.30

Te koop:

Flemingsstraat

Prachtfietsvan Blokker.

Met

55 (Pluspunt)

garantie en krat.

€160,-.

Met ZandvoortPas

korting op een zandkorrel

Het Pakhuis,

Tel.

5718295

een kringloopwinkel

Particuliere zandkorrel €7,50

Met ZandvoortPas

waarvan

1

€5,-

alles te

koop

Naailes groep

is!

op maandagavond.

Van serviezen en
2

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst

glaswerk tot meubels

Ik

sta u

bij

met hulp en

onder de volgende voorwaarden:

en van kleding tot boeken.

3

Geen onroerend goed of auto's
Geen goederen met een waarde boven

De winkel

4

Geen personeels- of zaken advertenties

Zakelijke zandkorrel €12,50
Met ZandvoortPas €10,Indlen

uw advertentie

is

geopend

op don-vr ij-zat

de €500,-

niet voldoet

5

(excLBTW)

06

6

-

-

Zandvoort.

8

Deze bon

In

De

2)

BrunaBalkenende,GroteKrochtl8

redactie van de krant, Kleine Krocht

fgevenblj:

SW E»; queeste

elke letter

ofspatie

in

een apart Vakje plaatsen

Op ma. en di. ochtend.
We maken elke les
materiaal

en gebr. naaimachine.

"«
;.

ontstaan door verkeerde of on Ulr tin oud

van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.

Te

*.

5tart 30 en
Info:

31

aug.

Marie,

5718042

Q.

per groep.

Marie, 5718042

of marienaailesifï'Ziggo

:'.

Gefeliciteerd

gojaar

voor beginners
enen

2

iets leuks. Incl.

van welke saiü dan 0-

Info:

Frans Vossen

Leuke naailessen

9

gesloten envelop (met gepast contant geld)

1)

5 pers.

Naaimachines aanwezig.

(Co rad ex)

7

aan de

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

advies. Start 30 aug.

max.

10-17 uur

53693409
Noorderduinweg 48,
Info:

Te huur:

gemeu b 2-kamerappartement, voori werkend
persoon, tot

€ 550

1

juli 2011.

per maand,

incl.G/W/L/Internet.
Tel. 571

5772

Zandvoortse Courant

ciu:l:tiuiuir
Kom

Super sterren

kijken naar 'Voetlicht'

Zandvoorts

in

Museum

in

het Zandvoorts

sionale opvallende uitingen,

Museum de

Met

2-

en j-dimen-

samengevat

in

een tweetal

tentoonstelling Voetlicht geopend.

het klavecimbel. Na de schit-

terende prestatie van Van

in

de Protestant-

hebben het geweten ook. Ver voor aanvang

in

het

museum,

laten de leden van de Beeldende

Kunstenaars Zandvoort (BKZandvoort) hun

visie zien

het woord voetlicht. Interessant en intrigerend.
geval tot en

met

5

van

In ieder

Museum.

het Zandvoorts

rij

mensen

vier tot vijf rotten dik!

tot dik

op het Kerkplein, en wel

De kerk was dan ook zo goed

als

stampvol, slechts een handjevol gereserveerde plaatsen

Museum

het Zandvoorts

aanwezige kunstenaars

en

belangstellenden van

mooie Concert voor

2

eveneens van Bach.

violen,

Het samenspel van Verheij

kwam

tot

grote hoogte, waarbij de eer-

de

vele

zeer

en Van Beijnum

bleven leeg.

harte

oktober te bewonderen.

Beijnum, speelden de beide

tovenaars van de viool het

een

al

Sabine Huis heette namens

ruimtes

AUGUSTUS 2010

tweede lustrum met een jubileumconcert
se kerk, en ze

bijzondere tentoonstelling
in

34 -26

Afgelopen zondag vierde de stichting Classic Concerts haar

stond er

Afgelopen zaterdag werd

.NUMMER

super concert

bij

de

ste via oogcontact

ster

wording aanmoedigde.
klapte dan ook

we kom. Voorzitter U do

om

in

Zij

het hardst

en vol trots toen het stuk ten

I

Ceislervan de BKZandvoort

einde was.

hield een krachtig pleidooi

om met 'voetlicht' ook promo-

Na de pauze een van de
mooiste stukken die in de

tioneel een brug te slaan tus-

sen belangstellende kopers

Barok geschreven

en kunstenaars. Een unieke

Vier Jaargetijden van

nieuwe gelegenheid

om

tillen.

naar de jaarlijkse kunst route

met kunstenaars en

dan

is

er kans op belangstel-

lingen verkoop.

na Ie 'producten', komt

voetlicht brengen, betekent

snel

al

ook

bij

om

producten

een groot publiek be-

kend te maken. Want alleen

ook

iets

Iets

over het

onder de aandacht

brengen. En dat 'voetlicht'
inspireerde

weer een groot

aantal kunstenaars tot een

Orgelconcert

in

de

in

tentoonstelling 'Voetlicht'.

Het Zandvoorts

Museum

en

de BKZandvoort nodigen
graag
Het

uit

u

voor een bezoek.

museum

is

van woens-

dag t/m zondag geopend van
13.00 tot 17.00 uur.

Peter

is

er

in

de

Protestantse kerk. Dan zal Cees Verschoor het orgel bespelen. Daarbij

wordt

hij

Boetje. Al zeven jaar lang

duo 'Organsax' aan een
deze bezetting.

begeleid door saxofonist Hans

werken

klassiek

zij

enthousiast als het

programma dat past

bij

De saxofoon
lichte

is

vooral door de

muziek bekend gewor-

den. Er

is

echter ook veel klas-

zijn

bestuur

minder dan de wereldster

groots

bij

blij-

elkaar

oudere mu-

in

Rheinbergeren Guilmant.Van

jongeman, want hij is iets
meer dan 5 turven hoog en

zelfs

jaar,

een werke-

is

de wereld bühne.
iets

hij

Hij

was

net

groter da n een viool toen

in

het een en ander van zich

laten horen. Vooraltijdens het

nale

in

Rotterdam en de

delijke daarna.
krijgt les

van

hij

Welnu daar

aan het

lectie

gehouden worden.

col-

Bergen, voorafgaande aan
het concert, werkelijkheid

Daarvoor had EmmyVerheij
al

maar

hopen dat de wens van Toos

wordt.

getoond dat

zij

nog steeds

van wereldklasse

is.

Een

Zij

wenste,

als verjaar-

dagcadeautje voor de
ting,

stich-

minimaal een verdub-

beling van de Vrienden en

Ggr.t. van

donateurs van de stichting

JohannSebastian Bach werd

Classic Concerts. Meldt uzich

gemak ge-

ook aan, ze hebben het hard

prachtige Sonate

met

bijna speels

met

in

uitzonderlijke becellist

Douw

Fonda en Aart Bergwerff op

nodig.

Meer

hierover vindt u

op www.classicconcerts.nl.
Ikzeg: Doen!

fi-

lan-

Van Beijnum

Julia

volgt

Veer ling

hij

in

'simpel-

ook de grote meester van

uur begint, is

een openschaal

terug op het podium

bracht

en

regionale

weg' een Masterclass. Maar

om 15.00

zal

werd

reerden. Van Beijnum

geroepen.

geleidingvan de

hem

van

uur worden gebracht. Het condat

hij

2010 waren de juryleden

programma van ongeveer een

einde

met

Prinses Christina Concours

waar blijft EmmyVerheij dan?

cert,

stuk dat
ziek

aanstormend talent voor

lijk

Amsterda m en tegenwoordig

gratis toegankelijk en

niveau, dit jubileumconcert

en een drankje en nu

ook van Jeroen de Groot. En

een gevarieerd klassiek

Een concert van zeer hoog

een daverend applaus hono-

combinatie
zal

zeker

is

moeilijk

van de grote Verheij. Deze

speeld die speciaal voor deze

bewerkt. Er

ondersteund werd door haar
ensemble.

hij in zijn

getrakteerd op een hapje

worden orgelcomposities gezijn

wat

niet gering. Een

afloop werd iedereen nog

bijna lyrisch

de laatste twee componisten

liet

het Largo van Antonio

mars heeft en dat

van Classic Concerts. Na

won dan ook de

wat modernere werken van

in

zonder bladmu-

hun

ook Joep van

ziekstukken van bijvoorbeeld

de

loos luisterend Zandvoorts

publiek werd helemaal

vervoering gebracht met

verve bracht en dat

kwam

Geminianien Handel

als in

van

toehoorders na afloop met

luister bij te zetten. In

die tussentijd heeft

instrumenten

soli

Beijnum mee, een protégé

kreeg, namelijk vijf

ken echter uitstekend

Deze grote kleine man
in

waren naar Zandvoort

hij al les

orgel. Beide

de

het schitterende spel van de

Veracini zien

Lucio

jaar.en

te passen zowel

kwamen

'Grande Dame', die perfect

EmmyVerheij en haar en-

ment geschreven, echter maar
(kerk]

in

Woerden.

semble Carnerata Antonio

gekomen om heffeest

siek repertoire voordit instru-

weinig voor saxofoon en

volgt zijn schoollessen

aan het Minkema College

gecontracteerd. Niemand

kielzog

Protestantse kerk

weer een orgelconcert

van sport en van tekenen en

Nesjr.

tromp en

pas dertien

Zondag 29 augustus

hoe kan het ook

EmmyVerheij. Een ademdoorloop van

hij

doordevele

verfrissende uitingen

het probleem ter sprake

anders,

En wat een sterren hadden
Laat u verrassen

Pratend

Ook

onderdetitel'KunstKracht'.

hun twee- of driedimensio-

de

natuurlijk,

zeker een perfecte aanloop

aaanuaun

de

zijn:

priester/com-

Italiaanse

ponist Antonio Vivaldi en

leving binnen Zandvoort naar

een hoger plan te

die altijd unieke

de

algehele kunst-en cultuurbe-

Nederland Herman Krebbers
heeft zich ook

al

met hem

bemoeid. Naast

zijn

arbeid houdt de

13

muziek-

jarige ook

.£>

Voor

alle

ZandvoortPashouders de aan
€ 25 KORTING

o^^fiï/vi^VTtitoïif,
Heie maahd augustus voor Rasuoudeïs:

Mager Rundergehakt
Heel kilo €5,95

G*qt»

KnwMSI

-«a-SJISSStl

|

-^toerkoop.nl

ook eens op onze we

kijk

www.slagerijhornen-

e?

mM£ENTRALET ÉRÉD SPfON*
VoorPashouder5:
1

0% korting op alle rlttan

(behalve actieritten)

023-0005500

W

f

Medina Woninginrichters
Aanbieding voor de
gratis

maand augustus: Quick

meten - 10% korting

T Tapij
T Vinyl

Y(Vouw)gordijn.

f7 r?

r

Vitrages

t

Luxaflex

Zonwering

Bestel

Step laminaat

Officiële Pasfoto's

een 2e set
"Leuk LachendePasfoto's
nn

nu de ZandvoortPas 2010

Achternaam + voorletter(s)
BetreftiO Nieuwe ZandvoortPas (€

7.50)

O Verlenging ZandvoortPas f€

500,)

-Pasnr

o#£fli?D>

pvrsoom

WMffl

Halve

prijs!

n?*

fc'.viT

Woonadres+huisnr
Postcode

Telefoon

(Handtekening)
Betaling

CONTANT

|£).WalkofFaime

n

Deze pas

met

31

is

geldig vanaf i januari

2

oio tot en

december 2010.

bij

Betaling PER

BANK

Sperfih angmtnB

«etfis

Ieder 3* ovarhamdl

10 euro korting!

wordt, tezamen met een welkomstkado,

Nu ook kostuums!

u thuis bezorgd.

Met de aangehechte tegoedbon voor
een Zandkorrel, kunt u op een door u

gewenst

tijdstip gratis

een Zandkorrel

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.

Addie Ottho

OTTHfi
VI
nU
*,

1

ZANDKORREL

"

JL_

f

"""Y

™

1

& Zn

Potgieter5tra3t4
20A1 PCZandvoort

Telefoon023-5717287

1

Mobiel 06-5577 8563
Mobiel 06-1887 6726

1
1

week

biedingen van deze
Koene CIlc
10% korting

rep-it

r

V)

i

Voor

q

r

ic.

'

Lijst

op schoonmaakartikelen
uw schoonmaakwerk!

al

(in

helpt

lwww.koenecleaning.nl

bii alle

06-14 32 44 44

»

|

PC-PROBLEMEN.

van deelnemende bedrijven

alfabetische volgorde)

Algemeen:

Kabel -intern et/a dsl installateur

Advies en aanleg (draadloos) netwerk.

Autobedrijf Zandvoort

-

K.

Taxicentrale Fred Spronk

-

Onnesstraat

023-8885588

Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service voor

«

computergebruikers.
023-5719666 of 06-44696001.

Met

(^

op totaalprijs:
Praktisch, kortdurend

Eerste consult

TnflBÏÏ^^^^M

06 31)93790

.

Abvan

der Neut

-

06-31393790

10% KORTING

garantie en KvK.

(jjj

Psychologiepraktijk

Voor Pashouders

Mental Coach

Z.ARAS
r \;
Winkeliers:

en doeltreffend.

15% korting

Haltestraat
023-5716631

info (ffiabvand.-rnrtit.nl

7,

2042 LJZa!

-

wto.wms.i

Bruna Balkenende

Grote Krocht

-

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp

msm&&

«'«vooru whQQr

^

°P

verfoon van

Voor pashouders: -...-,,-:
"Een zomers dessert"
coupe Limoncello voor 4 euro,

i.p.v.

€

5,50.

Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.
Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

-

Grote Krocht

Slagerij

Horneman - Grote Krocht

Slagerij

Vreeburg

-

Haltestraat

Verzorging en vrije
Menno

Foto

Massage

Gorter

Rosa

bij

-

Piony's Haarwinkel

Kosterstraat

-

Toerkoop Reisbureau

ANDVOORT

Mode en

uw vaste

klantenkring

Bibi for

Wekelijks

Gratis

•

zelf

of

colour

-

door middel van publicaties

-

Bakkerstraat 2A

in o.a.

Avenue

Living

& Giving

Kerkstraat

Versteege's IJzerhandel

aantal...)

toonbankstandaards en/of raamschildjes verkrijgbaar,

-

Kerkstraat

Koene Cleaning Service - 06-1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat

dus ook niet-Zandvoorters (en

een

-

De Bode woonaccessoires

de Zandvoortse

Mariene Sjerps Internet

er zijn er al

Haltestraat

Haltestraat

CouTant, maar ook buiten Zandvoort: iedereen kan een ZandvoortPas aanschaffen,

Ter ondersteuning zijn gratis

-

Kerkstraat

en onderhoud:

welke aanbieding u doet voor Pashouders

aanbiedingen staan ook gratis op www.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas

promotie ZandvoortPas

-

Haltestraat 61A

Fame

Wonen

redactionele aandacht in de krant voor u als deelnemer

Extra: alle

-

rijtje:

het bezit van een zandvoortpas

UW aanbieding in de Zandvoortse Courant in full

U bepaalt helemaal

Veel

zijn in

Kinderkleding

Shoes

Blitzkickers

Walk
Ruim 1000 huishoudens

Grote Krocht

Graveer een keer- 023-888 jj 58
Sea Optiek

u op een

Enkele voordelen voor

-

trends:

Belli E Ribelli

Ondernemers opgelet:
Meedoen aan de ZandvoortPas
vergroot

tijd:

Grote Krocht

-

www.massagebijrosa.nl

Rep-it

-

-

-

o6-\

Pakveldstraat

023-57^666/06-44696001

waarop uzelf uw ZandvoortPas aanbiedingen kenbaar kunt maken
•

Vraag naar de zeer voordelige tarieven en de uitgebreide mogelijkheden

Horeca:
Harocamo

Uw ZandvoortPas

contactpersonen:

Letty van
Gillis

Kok:

den Brand:
tel.

tel.

06-4342 9783

06-460 460 26

-

Kerkstraat

Mollie&Co Restaurant

-

Verlengde Haltestraat
estraat

Open Golf Zandvoort

-

Duintjesveldweg

Za ras, Café Restaurant -Haltestraat

KOOP NU ONS SPECIALE MONNIKENBROOD
EN HELP ZO DE GETROFFEN MENSEN

Uw en

onze hulp

1

september

i/U, PntLchMwww.vvlp.nl

PAKISTAN

broodnodig!

is

De actieweek duurt van donderdag 26 augustus t/m woensdag

IN

2010.

Zolang de voorraad

strekt.

-

Zandvoortse Courant

%Êlt<E)©ll

UM& (©PöfeEL IrMpüS

-NUMMER

34 -26

Inspraakprocedure Parkeernota

AUGUSTUS 2010

is

gestart

:l

Vorige

week donderdag

is

de inspraakprocedure Parkeer-

nota van start gegaan. Het stuk

de Centrale

ligt ter visie bij

inloopavond door de inwoners van Zandvoort ook veel

suggesties gedaan die het
Balie in het raadhuis,

Sonja Furth:

"Was

ik

waar u

nota bestuderen. Tevens
lijke

maar tien jaar eerder ermee begonnen"

is

tijdens openingsuren deze

het te vinden op de gemeente-

parkeerbeleid

visies zullen uiteindelijk

meegewo-

Al

haar werk

maar

als vrijwilligster bij

tien jaar eerder

baar werk en je

als

vertelt over

zij

Nieuw Unicum. "Was

mee begonnen. Het

krijgt er zoveel

is

voor terug.

zo'n

ik er

dank-

kan het

Ik

iedereen aanraden".

zigheden en er

handen

zijn altijd

tekort.

Zandvoort

deze meningen en sug-

meegewogen

gesties zijn

Sonja Furth borrelt van enthousiasme

in

zouden moeten verbeteren.

website. Burgers van Zandvoort kunnen nu hun visie

kenbaar maken. Deze

gen worden

bij

meenteraad

om

de vaststelling van het stuk door de ge-

de totstandkoming van

bij

komen

tot een integraal parkeerbeleid.

het stuk 'Beleidsintentie

Zandvoort:

Naast de nauwe betrok-

Iedereen heeft er wel een

kenheid van deze raads-

waarop u als inwonerof ondernemer inspraak heeft!

Ook de Zand-

werkgroep, hebben ook
andere belangengroepe-

Naaraanleidingvan de inge-

Zandvoort, zoals

een reactienota overal deze

te

Parkeernota 2010', het stuk

"Het was wel

wennen

in

het begin. Je ziet zoveel

narigheid

moet

leren

je hoofd

om je heen,
om dat niet

mee naar

nemen. Maar

Parkeren

je

mening

in

voort se

huis te

in

over.

gemeenteraad
een

signaleerde

ik

heb fantas-

problemen

tisch e collega's,

we hebben

parkeerbeleid.

veel steun aan elkaar.

De

blemen

in

in

aantal

het huidige

Om

ringen

in

de Vereniging van Strand-

komen

inspraakreacties zal

worden opgesteld.

reacties

deze pro-

pachters Zandvoort, het

De

kaart te brengen

OPZ, Kon. Horeca Nederland

2010' zal vervolgens ter

definitieve 'Parkeernota

gemeen-

vrijwilligers krijgen oplei-

en oplossingen te bedenken,

afdeling Zandvoort, OVZ,

vaststelling aan de

dingen hoe

heeft de raad de werkgroep

Strandventers Vereniging

teraad worden aangeboden.

situaties

En het

is

bepaalde

je in

moet handelen.

om

heerlijk

waar-

Zandvoort, Standplaats-

Het uiteindelijke doel van de

pen. Deze werkgroep heeft

houdersvereniging Boule-

Parkeernota 2010

gebogen over de Zand-

vard Zandvoort en de KvK

men

'Parkeren'

in

het leven geroe-

dering te ontvangen van

zich

de bewoners. Een lachje,

voortse parkeerproblematiek

soms

en de raad de opdracht ge-

een woordje,

al is

het

geven

moeilijk verstaanbaar."

om

komen

te

tot een

integraal parkeerbeleid.

het begin

In

om

input geleverd

de pro-

te ko-

is

tot een evenwichtige,

kostendekken-

efficiënte en

blemen en mogelijke oplos-

de regeling van het parkeren

singen inzichtelijkte maken.

in

Daarnaast

Bron:

zijn

ertijdens een

heel Zandvoort.

Gemeente Zandvoort

was Gouden

Helper Sonja Furth bijna

ochtend in Nieuw
Unicum te vinden, maar ne-

Open

elke

gen jaar verder heeft
orde op zaken te stellen en

door Tom Hendriks

verhuisde

zij

met haarouders

in

voorteen huis

de scha

uw

in

met

wonen

in

vond

zij

een dorp.

rtaarhetwende snel, zeer nadat zij haartoekomtige man had ontmoet.
Ook een Amsterdamt
die al wat langer in Zan dvoort woonde. Zever

kers van de Agathaparochie presenteren

flat

lijk

Op een sombere,

mistige

oktober brak

in

haar hoofd echter de zon

op de spelletjesavond op

ook

klaar, indien

agenda dat

haar eigen

toelaat.

de vraag, of

men nog een

vrijwilligster

kon gebrui-

ken. "Mijn jongste dochter

niet over uitgepraat

raakt

de geweldige sfeer

in

al

is

Nieuw Unicum en zij heeft
menigeen kunnen over-

halen het vrijwilligersleger

capvroeger

te

an wal stak. Twee dochzij, maar de
tweede geboorte bracht

zo goed geholpen, dat

verloofd, voor-

ters kregen

eel zorgen en verdriet

net

zich

geweest en

in

behandeling

zij

hebben toen
ik

besloot nu daar te gaan helpen".

Met open armen werd

Sonja ontvangen en ze kon

mee.

meteen wel
zo'n negen jaar geleden vond Sonja
haar echtgenoot dood in
:en stoel en werd haar
wereld opnieuw cor
pleet op zijn kop gezet.

blijven.

Met

grote hulp van haar

dochters wist

zij

letterlijk

komen

versterken. Sterk

Eerst als

maar

er

koffiejuffrouw,

kwamen

meer bezigheden
bij

steeds

bij.

het handwerken,

koken.

Helpen
bij

het

Wandelen met de

rolstoel, praten, spelletjes

doen. Er

zijn altijd

wel be-

in

op deze dag

di-

een gevarieerd programma.

Boddaert, bezoekmedewerkers

Agathaparochie.

uit

er informatiestands,

denexpositie
er

is

de tuin en

in

in,

komt
in

te zien.

dat het

muren konden

zijn

werk

in

de bin-

haar activiteiten (voedsel-

(piano) en

Hedwig

Jurrius

(dirigent en koor).

bank, kindervakantie).

16.OO uur: Hein-Jan van
Ogtrop, plebaan van de
Kathedrale Basiliek en

'ker-

kengek', geeft zijn visie

op

de Agatha van de Amster-

voor dienstverlening de

kerk uit en als

spreken.

over

nenstad. Agathawerkgroep

werking van: Paul Waerts

ramen

Obdam,

'diaconie' over enkele van

ander geeft hij nieuwe
woorden aan waar geloven over gaat. Met mede-

lood

ten: voor het zingen de kerk

Furth heeft er

telt

een doorlopend program-

zelf kaarsen

UUT: Joris

Ode aan

liederen'.

maken. Op het hoofdpodium

in

Waerts en Hedwig Jurrius.

15.15

Oosterhuis. Als geen

Huub

is

In-

strumentaal Ensemble, Paul

Ulin'Festival van bijna

verboden

kunnen vanaf 13. 30 uur schil-

wordt nog heel geheimzinnig gedaan over hoe dat

vertrouwen

Enkele hoogtepunten

het klassieke repertoire

straat pastor te Haarlem, ver-

(klarinet).

1145

begraafplaats. De kinderen

Nieuw Unicum gevierd en

Maar Sonja

wie bin-

veel informatie over

de Agathaparochie, kerk en

krachten. Binnenkort wordt

alle

al

muziek van Michel Duijves

ma vanuit drie gezichtspun-

weerfantastisch wordt.

geboden aan

aan-

nenloopt, begeleid door

deren, glas

feest er uit

vrijwilligers en

dehands boeken, een beel-

ontwerpen en

er

door

een fotopresentatie, twee-

punt daarbij vindt Sonja de

manieren ontvangen

siek'.

Haydn, De Haan). M.m.v.

goede begeleidingen waardering,die de vrijwilligers op
allerlei

1440 uur: Agatha koor 'klas-

van het koor (5chubert,
en rond het kerkgebouw

In

van directie en de beroepshet 40-jarig jubileum van

i

verse activiteiten

zijn

Waar zij

was daar voor haar handi-

zij

met en zonder drempelvrees. De medewer-

woensdag. En als er moet
worden ingevallen staat zij

pakte de telefoon

en belde Nieuw Unicum met

kerk

is zij

dat hun huwelijksbootje

aren

Op zaterdag 4 september staat de deur van de Agatha

van 12.00 tot 17.00 uur wagenwijd open voor gelovige en
niet- gelovige,

zijn.

Zij

Nu

hele donderdag. En natuur-

gelukkig te

door.

toch

haar

dan doodon-

zij

in

zij

in

eigen leven gevonden.

op dinsdagochtend in
Nieuw Unicum bezig en de

En daar zat

morgen

weer bezigheden

de Agatha kerk

in

en duinen.

circuit

van de Watertoren

Detrok. Vreselijk
net,

Zand-

op

uitzicht

naar

tevens

zij

een comfortabele

Zestien lentes telde At

I sterdamse Sonja toen

huis

13.3O UJUrVHet land van de

damse School

bezoeker'. Enkele huisbe-

Pierre Cuijpers

architect

jr.

zoeken, geïmproviseerd
Het programma
12.

00

uur:

is

als volgt:

Opening door

pastor Dick

Duijves

en

Dichter bij Zee Ada Mol.
Agatha brunch, verzorgd

door leden van toneelver-

eniging

Wim

Hildering.

Thema: 'Waarover gaat

godsnaam een

in

16.20 UUr: Agatha en de oe-

cumene
zangen

in

Zandvoort ge-

uit Taizé.

pastoraal

gesprek?' Medewerking:Tilly

16.50 UunDefinale.

^
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Zienswijzeprocedure ontwerp-ministeriële regeling uitbreiding
toepassing vaste bochtstraal technologie tussen Hoofddorp en
Nieuw Vennep (CROS pilot 3b plus)
De ministers van Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordeningen Milieubeheer maken het volgende bekend:
Van 26 augustus tot en met 22 september 2010 ligt de ontwerp-ministeriële regeling ter inzage voor de toepassing van de vaste bochtstraal techniek
op de Spijkerboorvertrekroute vanaf de Kaagbaan tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep.
Deze ministeriële regeling biedt demogelijkheid om tijdelijk een afwijking in het vliegverkeer toe te staan met het doel de geluidshinder voor
omwonenden van de luchthaven Schiphol te verminderen.
Door het toepassen van de vaste bochtstraal techniek zijn vliegtuigen beter in staat bestaande vertrekroutes nauwkeurig te vliegen. Hierdoor wordt
ei minder over bebouwd gebied gevlogen en zullen naar verwachting de geluidshinder en geluidsbelasting in de eerste bocht van de vertrekroute
in totaal verminderen.
Opgrond van de Wet luchtvaart, de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht kunt u in deze periode uw zienswijze geven op deze
ontwerpregeling.
Achtergrond

Via interne::

De uitbreiding van de toepassing vaste boditstiaal "--: ïflologje tussen -:::.::!
rp en
Nieuw-Vennep (CROS pilot 3b plus) komt voort uit het advies van deTafel van Alders en
.i .i

opgenomen

is

in artikel 17 van het

.

www.tentrumpp.nl kuntu online uw zienswijze geven op de ontwerp-ministeriële

regeling door het invullen van het zienswijzeformulier.

Schriftelijk:

De maatregel

CROS

Via

Convenant Hinderbeperking en ontwikkeling Schiphol

totzozo.
is

een vervolg op de eerder succesvolgebleken hinderbeperkende maatregel

werd de vaste bochtstraal techniek op de eerste bocht

pilot 3b. In die maatregel

toegepast door alleen

KLM Boeing 737 's. CROS

pilot 3 b

Uw schriftelijke zienswijze

kunt u sturen naan Centrum Publieksparticipatie, Ontwerp-

ministeriële regeling uitbreiding toepassing vaste bochtstraal techniek

van de Spijkerboorvertrekroute vanaf de Kaagbaan tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep

Hoofddorp en

Nieuw-Vennep, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag.

na twee jaar experimenteren

is

Voorliggen da ontwerp-ministeriële regeling gaat over de verdere uitbreiding van de toe-

dat een notulist u terugbelt en

uw mondelinge zienswijze

noteert.

|iassin);wn de vaste bochtstraal technologie dcüizcveelmogeli--; vliegtuigen en andere

rovd lp, hiervan de hinder in de omgeving van Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Zwaanshoek

Het Centrum Publieksparticipatie verwerkt

www.centrumpp.nl. in.ier^rHet experiment
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september 2011 wordt de maatregel geëvalueerd en
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Mede op basis van dezienswijzen en

het eerste

kwartaal van 20:1 zullen naar verwachting ook andere luchtvaartmaatschappijen en de
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Degebundelde, geanonimiseerde

ri-n -reinlorm^eid zodra de gebundelde

van KLM (exclusief de Boeing747 's, Fokkertoesteüen

start zullen alle toestellen

en deMcDonnellDouglasMD-]i)devaste bochtstraal techniek toepassen.

over het

v-

ic^des beschikbaar zijn.
advisering door

CROS en deTafel van

Alders stellen

de ministers van Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordeningen
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Gezamenlijke aanpak toekomst
#-__
Schiphol en de reglO
j
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tedownloadenviawwceminmppnl

In

oktober 2008 bracht de voorzitter van de Tafel van Alders, de heer Hans

Alders, een advies uit aan de ministers van Verkeer en Waterstaat en Volkshuis-

lnlifI,

U kunt van 2fJ

met 22 september 2 01 o

augustus toten

de ontwerp mini steriele regeling

-degemeentehuizenvan Aalsmeer, Abcoude, Alkemade, Alphen aan den Rijn, Amstelveen,
Amsterdam, Beverwijk, Castricum, De Ronde Venen, Diemen, Haarlem, Haarlem merliede
en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Hillegom, Kaag en Braassem, Landsmeer,

vesting, Ruimtelijke

Ordeningen Milieubeheer over de toekomstvan Schiphol en

nemen om
nemen diverse

verbindingen op Schiphol verder te ontwikkelen en maatregelen te
hinder van vliegverkeer te verminderen. Aan de Tafel van Alders
partijen deel: Schiphol Group,

KLM, Luchtverkeersleiding Nederland, het Rijk,

Teylingen, Uitgeest, Uithoorn, Velsen, Weesp, Wormerland, Zaanstad en Zandvoort;

-de stadsdeelkantoren van Amsterdam: Nieuw-West, Noord, West, Centrum, Zuid,
Zuidoosten Oost;
-de bibliotheken van de provinciehuizen van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht;
het informatiecentrum van het ministerie van Verkeer en Waterstaat in Den Haag;
-het Centrum Documentaire Informatie van het ministerie van Volkshuisvesting,

De

centrale vraag voor de gezamenlijke overlegtafel

w ashetvindenvaneen

-

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in
-

Den Haag;

de kantoren van Rijkswaterstaat Noord-Holland in Haarlem, Rijkswaterstaat Zuid-Hollani
in

Rotterdam en Rijkswaterstaat Utrecht

balans tussen de ontwikkelingvan Schiphol als nation ale luchthaven en de

beschermingen duurzame ontwikkelingvan de omge
afspraken

is

het cruciale netwerk van de luchtvaartma tschappijen op Schiphol

hinderbeperkende maa regelen in te voeren
minder geluid overlast voor de mgevingvanSchiphol.

te versterken en tegelijkertijd

in Utrecht.

die leiden tot in totaal

overgenomen door het Kabinet en deTweedeKamer.
hetadvies worden uitgevoerd doeree n gezamenlijke

Het Aldersadvies

De afspraken

in

is

uitvoeringsorganisatie van betrokken partijen.

ïswijzeprocedure kuntu terecht bij het Centrum Publieks-

Voordat hinderbeperkende maatregelen
regelgeving word en deze beproefd

in

definitief

wo

de praktijk met

den ingevoerd

in

wet- en

en ministeriële regeling.

Daarbij

wordt het verloop van de maatregel nauwkeu ggemonitordengeeva-

lueerd.

De Commissie Regionaal Overleg luchthaven S hiphol(CROS)adviseert

het Rijk over het succes van het experiment en de bes uitvorming over eventuele
definitieve invoering
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Voorafgaand aan da start van aen experiment wordt d e ontwerp-ministeriële
regeling nogmaals voorgelegd aan alle omwonenden n de omgeving van
basis van de

-Zijn er-rote-zakn en/of

in
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Wij stellen
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zienswijze betrekking heeft.

ah

u aangeeft

op welk onderdeel

beperkende maatregelen van de

Tafel

van Alders vind u op: www.alderstafel.nl,
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Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

pluspunt

Begin september
wellicht beter

Pluspunt Zandvoort
Flemingstraat 55
023.574 03 30

Filmprogramma

www.pluspuntzandvoort.nl

26 Augustus t/m 01

Open middag

September

met het weer. Afgelopen maandag werd

lopen dagen

zo'n 55 millimeter regen afgetapt

het westen van het land.

:

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

I

In

zijn dit

soort uitermate

zomermaan-

wisselvallige

den min of meer normaal
voor ons

Nederland. De

in

afgelopen pakweg twintig

Vrijdag 16:00- 17:30 uur

jaar

lOseptt

ber t/m 22 oktober

Klussen voor vrouwen
5 no

Open

was een groot aantal
zomers ronduit goed en

kwamen

regenachtige zo-

mers

zelden meer voor.

De
7september- I4decen.be

Dinsdag9:30- 12:00

Atelier

vrij

laatste jaren

7

september-

14

decembe

is

er

weer

een voorzichtigetrend waar-

neembaar naar

Dinsdag 13:00- 15:30

wisselvalli-

Omgaan met

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

de afwezigheid van een stevig

hogedrukgebied boven

Noord -Euro pa, inclusief

Improvisatie Toneel (theatersport)
20 september t/m/

13

bestendige oostenwinden.
decer

Zo'n situatie wil er
niet ontstaan en

winter ontbreekt deze. Het

20 september t/m 29 nover

in het openbaar
Maandag 19:30 -22:00 uur
18 oktober t/m

gevolg

Spreken

decemb

13

is

ook

in

de

dat zowel lang-

durige zomers

als

winters

ontbreken met veel stabi-

Yo ga Actief
!

5 20:00

1:30 u

-21:30 uur

oktober t/m 14 december

24 september t/m I7december

En gelse conversatie
Donderdag 13:00-

23 september t/m

III

Donderdag

16:45

-

17: 15

en IV

(licht

gevorderd)

22 september t/m 15 dei

20:30 -22:00

Franse Conversatie

werd toen

ook nog de elfstedentocht

30 september t/m 16 december

valt

Wat

is, is

in

het te

Op de meeste dagen

beeld.

wordt de 20 graden nauwelijks

of niet gehaald.

Toch nog een lichtpuntje,

want de

diverse

weermo-

dellen geven voor de eerste

septemberfase wel beter

weer aan. Toenemende

in-

kunnen gaan onderdrukken.

Met wat geluk

is

een rond-

dag met regen.
kan er

meer dan

blijft

het dan

eens een keer langer dan 3-4

al

uit slechte

heel

rij

wat

droog en dat
in

vallige tijden.

het

op

in

Vaak knapt

Nederland.

Meerweerinfo

neden gaan komen en mo-

www.weerprimeur.nl

water.

Op

is

deze wissel-

weer begin september

netjes

10 millimeter regen naar be-

gelijk valt er zelfs veel

I

ieder geval zeker

verwachten temperatuur-

dagen op

januari 1997.

in

Deze donderdag
22 september t/m 15 december

Wederom

Spa
aans Beginners

'95)

I6decembei

Spaans Beginners

Woensdag

banaal te zeggen, dus een

den de regendrift moeten

gereden

14:30 uut

Zondag zou ook redelijk
moeten gaan verlopen,
maar het weer is momenonbetrouwbaar als
de neten, om het maar eens

teel zo

vloeden van hoge druk zou-

mers (igg4 en

Woensdag 19:00-20:30

vriende-

Halverwege de jaren

en naast twee prachtige zo-

Hatha Yog a
Vrijdag 11:00- 12:00 uur

iets

weer met kans opeen

paar buien. Er staat steeds

negentig lukte het nog wel

liteit.

Dinsdag 10:00-

weer

het vervolgens

is

lijker

maar

Bridge voor beginners
Maandag 20:00 - 22:30 uur

5

dag

de beurt aan

veel wind.

beslist niette geven.

maken met

Dit heeft alles te

hyperventilatie / stress

Maandag 20:00 -22:00 uur

maar

droog weergarantie

ger hoogzomers.

Workshop numerolog ie
Maandag 13:00- 16:00 27 september

in

per vierkante meter,

droog was het geenszins.

Website bouwen voor Kids

Aquarel leren

op enkele plekken

Zandvoort en Bentveld ging

om twee emmers

het 'maar'

Toch

Peuters in Bewegin g 2 t/m 4 jaar
Samen met je (groot) ouders de wereld spelenderwijs verkennen
Woensdag 9:30- 10:30 22 september t/m december

Vrijdag 13:30- 15:00

weer

Ouderwets halen en brengen was het weer de afge-

is

er

op

meer

vrijdag en zater-

Website bouwen en onderhouden
(hiervan

hebben we ook een kindercursus)

Woensdag

20:00 -22:00

Di gitale

15

Do.

september t/m 20 oktober

fotobewerking

hebben we ook een kindercursus)
Donderdag 20:00 -22:00
16 september t/m

Weer

(hiervan

21

oktober

Houding en Conditie op muziek 55 plus
Donderdag

14:30 -15:30 uur

23 september t/m 16 december

Glas in lood, Mozaïek,
Boetseren en Beeldhouwen,
Intuïtief tekenen en schilderen
•er

Temperatuur

Max

2

16

13

"

Zon

10%

55%

70%

65%

Neerslag

90%

65%

65%

45%

Min

13

informatie en inschrijfformulieren:

www.pluspuntzandvoort.nl
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Boommarter dood gevonden op de Zeeweg

Talent gezocht voor Kunstfestijn 2010
Het Kunstfestijn was afgelopen twee jaar een succes. Daarom heeft de organisatie beslo-

om

ten

op

12

september 2010 met een 3e

mensen met een

talentvolle jonge

komen.

editie te

daarvoor op zoek naar

Zij zijn

passie voor muziek, dans, circus, poëzie, cabaret, rap,

musical of toneel. Het maakt niet uit of het een groep of een solo-act betreft, zolang het

maar

Afgelopen weekend heeft een boswachter van

dode boommarter gevonden

in

De boommarter, een vrouwtje,

PWN

een

de berm van de Zeeweg.
is

vrijwel zeker doodgere-

den op de Zeeweg.

Noord-Hollands duinreservaat. Er

zich echter

lijkt

marters te vormen

het dier erg

schuw

Zuid-

in

is

en zich

moeilijk laat observeren,

Onder

motto

het

De organisatie voorspelt

Zond.!*; tl St-pu-jnber

!!

diumkunstenaars heel

in

1

ti
1

\

li in, /..Li Li

!

jrjo lot lft:0&

v lm; r

veer36m .Het

uur

ste

!

o*

Net

2i jaar.

7 tot

-» Ulr.l

als elk jaar

samen werking met

M-

wwwLonalr-eveintttiil

in

m za

het

OVZ Cultuurfonds voor
een grote show vol met

momenteel hard gewerkt

belangrijk-

om

dat de act origineel

"Het gaat

om

de passie

Daarna
over de

het een kick

om

op het

De boom marter

bent van jouw talent,

men

in

'ing beschikt

zen, een prima plek voor een

aten zien, geef je dan snel op

mooi evenement.

/ia

als elk

jaarvoorde muziekpaviljoen

en dit

live

de Kennemerduinen.

Noordzeekanaal vanuit het

veilig

en ontzettend

rustig

is

een echte knuffelkont zoals
Hij

dan ook een echte

is

schoothond.

Hij

klein beetje doof.

Omdat
Zandvoort ook zo

denken.

te buiten

gegaan aan

Dan wordt het nu

Daarom deze week een

al die lekkernijen

toch echt weer

recept dat tot de

tijd

'light klasse'

om

behoort.

3

knie zijn kleine

hem
lichte rode wijn,

laurierblad,

1

mespunt

1

etl

suiker,

2

of 3 theelepels
allesbinder,

peterselie,

2

of 3 eetlepels

zouten peper

kook room,

kruidnagels,

die

fijngehakte

Maar met wat

een
extra

aandacht en

van slapen houdt zoekt

wandelingen

zijn

is

is

en

hem

u

dagelijks de

goed komen.
is

voor

zijn

wan-

11.00 tot

1

6.00

Tjip.

zijn

Het tehuis zoekt voor

aandacht en knuffels kan geven

Kom eens langsom

verdient. Misschien bent u dit wel?

hond,zekerweten dat

opend van

liefde zal dat zeker

een huis dat rustig genoeg

dagelijkse portie aandacht en zijn

misschien een beetje te druk voor

ken nis te

maken met deze

meteen verkocht bent!

Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat

uit

de molen.

hij

zijn

voorTjip niet zo nodig, door een probleem aan

ommetjes voor hem voldoende.

een baasje dat veel thuis

hij

lieve

kat-

hij is

maar levendig genoeg voor

Een huis met kinderen

300 gram schelvisfïlet,
wat citroensap,
olijfolie van goede kwaliteit,

met

hij

niet bekend.

is

Tjip erg veel

kleine dutjes,

delingetje. Lange

Benodigdheden:

2 of

erg sociaal met

is

ongeveer 10 jaar en

is

lief,

je dat

houdt van heel veel

aandacht en

Tjip

Hoofdgerecht voor 2 personen
zich tijdens Culinair

die de Zandvoortse chefs presenteerden?

1

over kunnen steken.

PIEP VAN PE WEEK
Tjip

andere honden maar of

Schelvisfilets in rode wijnsaus

!

boommarter

haar kameraden straks

al

wilt

www.onair-events.nl.

Kook eens anders

'de lijn' te

is er ook een wens om
Zeeweg van Overveen

ken. Zodat de

en

ten overweg kan

ven aan

het duingebied van

Waternet en van boven het

noemt.

Bent u

uit

wordt waargeno-

al

op het Raadhuisplein geko-

H iervoor wordt net

1

kend

een veilige oversteek te ma-

over enige podiumerva-

talent door heel Nederland,

I

Welzijn er waar nemingen be-

een zeer

is

zeldzaam, beschermd dier dat
vrijwel niet

lopen. Als je overtuigd
l

een natuurbrug over de

Zandvoortselaan te realiseren.

dieje ervoor hebt", zegt de

mooieen prominente podium midden in de badplaats te staan, waar op
een mooie dag tienduizenden mensen voorbij

13.30

zorgt de organisatie

is

is

organisatie. Volgens hen
is

uur tot 16.00 uur voor

jong talent van

er

Binnen Het Nationaal Park

Zuid-Kennemerland wordt

is.

plaats vinden op

september van

12

is

veel onduidelijk over.

welkom

op het podium van onge-

winnaars. Alles

Wantcdi
Jcng Talmt

Zand-

voort. Dit jaar zal er een

show

i

Vjn

hebben
shows op het

te bieden

Raadhuisplein

BE

na

len ze laten zien dat

tijdens de

nog

een passende prijsvoorde

'Verzin het maarl'wil-

jonge Nederlandse po-

wat

een

boom-

kleine populatie van

Kennemerland. Maar omdat

kwaliteit heeft.

uur. Tel.

5, is

maandag

van

tot en

met zaterdag ge-

5713888.www.asielzandvoort.dierenbescherming.nl

Bereiding:
Spoel de
ze

de

in

visfilets af

in

onder koud stromend wateren dep ze droog met keuken pa pier. Wrijf

meteen mengsel van

olijfolie

citroensap, zout en peper.

bij

tot alles net bedekt

de ovendeur de

minuten, afhankelijk van de dikte van de
in

een steelpan. Houd de

en laat het gedurende
erdoor.

Leg een deksel op de schaal en plaats

5

filets

vis, uit

hem

na het sluiten van

filets

sugarsnaps en wilde

de oven. Schenk het kookvocht dooreen

warm. Breng het kookvocht opnieuw aan de kook

minuten zachtjes doorkoken. Roer de allesbinder en de slagroom

op de voorverwarmde borden en schenk de saus
rijst.

Bij

paviljoen Meijer aan Zee (16) vond in

Vanwege het

juli

de eerste paranormale strandbeurs

grote succes van die beurs, volgt er

komende zondag een tweede

plaats.

editie.

schaal na 12 tot 14

Voeg naarsmaak peperen zout toe. Roer vlak voor het opdien en de peterselie door

de saus. Leg de

O.

is.

deop 200 D C. voorverwarmde oven. Temper direct
warmte tot i8o D C. Verwarm 2 borden voor. Neem de

het midden van

zeefje

Tweede Paranormale strandbeurs

Besmeer een ovenvaste schaal met

en legdefiletserin.Schikerhet laurierblad en de kruidnagels tussen. Schenk

er zoveel rode wijn

erover. Serveer

met

De aanwezige paragnosten,

mediums,

healers,

tsolkin reader, tarot leggers
e. a. zijn

door Lona zorgvul-

dig geselecteerd.

Zij

willen

Ook

zullen lezingen wor-

den gehouden waarin duidelijkheid

wordt gegeven

over een aantal spirituele

onderwerpen. Tevens

graag antwoorden geven

een verkoopstand

op wat

bijzondere artikelen.

bij

de ander speelt,

zal er

zijn

met

De beurs

is

van 11.00 tot

17.00 uurbij paviljoen Meijer

aan Zee

(16).

Entree

€

4,50

en kinderen onderde i2jaar
grat is. Voor verdere informatie

kan je kijken op

www.

mooyspiritcentmm.nl
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Heeft u tips? Mail dan naar senioren'
ren@zandvoortsecourant.nl

de zon

Als
Ja, als

de zon schijnt

is

34 >26

AUGUSTUS 2010

schijnt...

het terras van Huis

de Duinen

in

al-

bezet. Vele ouderen genieten elke dag, als het even kan,

tijd

van de zonnestralen op het uitgebreide terras van

Mijlpaal voor echtpaar Molijn-van den Hoek

centrum. En vooral

's

middags

is

het er vaak druk.

dit

zorg-

Hoe kan

het ook anders, mooi weer, een beetje afgelegen dus lekker

Op bezoek bij mevrouw Molijn-van den Hoek(87) en echtgenoot de heer Molijn (90)

zijn

we

net een

week

te laat.

Want op 16 augustus was het echtpaar maarliefst 65 jaar
gehuwd. Een bezoek van de burgemeester en echtgenote
op die dag werd zeer op

hadden een

prijs gesteld. Zij

gesprek, vertelde het echtpaar Molijn ons direct

zellig

binnenkomst. Leuk

om

zo kennis te

maken met

gebij

je bur-

gervader.

vinden dat afgelopen 16
augustus een zeer plezierige dag was waarop ze
graag terugkijken. Trots
zijn zij vooral op de brieven
van Commissaris van de
KoninginJohan Remkes namens de provincie NoordHolland en van de koningin
zelf, met daarin de tekst:
"Hare Majesteit zendt u
gaarne haar hartelijke gelukwensen ter gelegenheid
van uw 65-jarig huwelijk op
16 augustus aanstaande."

op 75-jarige

leeftijd,

vindt

is

zaak over aan één van

twee dochters. Dodo Molijn,
getrouwd met Ton Ariesen,
zette het bedrijf nog ruim
io jaar langer voort waarna eind

2009 het

definitief

wordt verkocht.

Tegenwoordig
Nu ze midden in het dorp
wonen,

om

is

het vooral heerlijk

zelf alles

nog te kunnen
genoeg in

Een brief die uiteraard zui-

regelen. Winkels

nig en zorgvuldig zal wor-

de buurtwant ze wandelen
zo vanuit hun huis via de

Grote Krocht het centrum

Hoek

Haarlem

in

de

Een rollator geeft dan

in.

extra steun aan de

willige

wat on-

benen van de heer

des huizes.

Mevrouw

Molijn

zou eigenlijk wel wat meer
de duinen willen wande-

dienst

is

bij
In

in

een rustig gedeelte van de

de heerMolijn eigenaarvan

volop van elkaar, hun kinde-

Brederodestraat. Verkeer

het bekende productiebe-

ren en

er niet te horen. Beiden

drijf

in

Corodex. Pas

in

1995,

twee

kleinkinderen,

die regelmatig

langskomen.

lekker

is

nog steeds aan het groeien. Op dinsdag

kwamen
18

de bewoners van Oldenhove

spelers, begeleid

door

vrijwilligers,

in

Zandvoort

17

het zelfs

zijn

roddels, uitwisselen.

niet echt leuk.

Ook de succesvolle themaavonden, met dineren in de
eetzaal, krijgen

weer een

ber

Op

de bras-

veel verzoek zal

komende weken
live-

muziek op het terras gaan
organiseren.

Want

dat

was

voor bewoners en hun fami-

een tweetal weken gele-

Na de gebruikelijke ontvangst met koffie en gebak
werden deflights ingedeeld
en kon

men

het parcours van

of

in

in

de omgeving van het Huis
in

de Duinen wonen,

zijn

het gezellige dineravonden

met opvallende menu's. De
Zandvoortse Courant

be-

is

den een unieke en bijzonder

nieuwd wat de volgen de the-

plezierige ervaring. Dat wil-

ma-avond

len ze

graag nog wel eens

Kun

je

u

brengen. Houdt

zal

deze krant

in

de gaten!

dementie voorkomen?

Na de onderbreking van de zomervakantie gaat het

Alz-

naar de baan van

heimer café Zandvoort woensdag

Open Golf Zandvoort om voor de

septem-

in

vervolg. Zeker

interessant voor senioren

en hun familie die

augustus

Overveen met

uit

elkaar de laatste

nieuwtjes, vaak

lie

Oldenhove open 2010 wordt steeds groter
Het golftoernooi met de oudste deelnemers

met

nog een barbecue met

in

Nieuw Noord.

want met regen
wind is barbecueën
zijn,

kende bedieningsservice en

serie de

in

eentje niet veel

genieten de beide senioren

is

of veel

't

Duinpannetje met uitste-

zal

gemaakt maar dan moeten
de weersvoorspellingen wel

een drankje van brasserie

1955 verhuizen beiden naar

haar

meemaken. Binnenkort

de datum bekend worden

gunstig

meer aan.
Vroeger deed ze dat namelijk regelmatig met de hond
maardieiser niet meer. Nu

er in

1968 wordt

zo geven de echtelieden

te vin-

waarin de heer Molijn on-

maar vindt

Zandvoort en

het heerlijk toeven,

weer

den. Heerlijk genieten van

len

Corodex

is

weten vooral

rollator

de bewoners het gastvrije

in

volmondig aan. Vanuit de
huiskamer kijken we uit op

Zee

zonder

en werkzaam leven volgde

fortabel ingerichte

In

Met of zon der rolstoel, met of

terras altijd

echt verbonden. Een lang

der andere

hun gezellige en comwoning
Residence Sterre der

in

of vriend innen, bet er kan haast niet.

zijn

den bewaard.

Zo begon het
Op 16 augustus 1945 werden de heer J.H.W. Molijn
en mevrouw M. van den

met vrienden

rustig, en

hij lang genoeg acgeweest en doet zijn

dat

hij

tief

1

september weer open.

trofee te spelen.

en kon

Het thema van die avond

men

in

afwachten wat de score en
zijn. De uiteinwinnaar was de 90

ranking zou
delijke

is:

kun

je

dementie voorkomen?

het clubhuis

Ouderdom komt met gebreken,

maar hoe

mentie?

Is

zit

dat

met

de-

Kalisvaart die

verbonden

is

aan het Ken nemer Gasthuis.

dementie onver-

9 holes spelen. 5panning,

jarige heer Hendriks, die de

mi ide lijk? Kunnen medicijnen,

Het Alzheimer café vindt

gezelligheid en bijzondere

trofee ook

eerder had ge-

vitaminen, voeding of geheu-

plaats

wonnen.
Met dank aan de vrijwilligers
en Open Golf Zandvoort en
met een groet vertrokken
de spelers met een welge-

gentraining dementie voor-

meend

gesprek met geriater Kees

verrichtingen kon

men ook

deze

keer

bewonderen.

Zoals

meneer

Rutte, die van-

uit zijn rolstoel

een 'Hole

in

One' speelde. Na een goed
uur

was de

strijd

gestreden

al

"tot

volgend

Jaar".

komen? Speelt
of

leefstijl

een

('kroegbaas')

erfelijkheid

rol?

Gastheer

Hans Houweling,

ouderenarts, gaat hierover

in

in

Ook Zandvoort,

Flemingstraat
uur,

55. In

loop 19.00

aanvang 19.30 uur

(tot

21.30 uur]. Bus 81 stopt voor

de

deur. Informatie over Belbus

en vrijwilligers: Pluspunt,
5717373-

tel.

Spinning on t he Beach
UDcalsDiscoSoul Grooues House Classics

Badminton,

$"

vanaf 2 september kan het weer
uw

In

mooie

spel. In

uw

eigen tempo, op

u

3 X jfHÜS meedoen

lid

wilt

-

1-ernj trakteer CöJ

seizoen

zijn

slechts € 95.

kijken uit naar

Meer

U

info

in

uw

beginnen zogezegd op 2 september en

0654791816

Djurre Boukes;

0625105454

Jeugdhuis Protestantse Kerk, Kerkplein

Meer informatie en andere

leslocaties

in

1

Nederland

Taoïstische Tai Chi Vereniging Nederland

Entree GRATIS

komst.

kunt u krijgen door een mail te sturen naar bvz@ziggo.nl

kunt ook contact opnemen met Bob Besselink.

Locatie:

Aanuang 19.00 uur

de Korversporthal. Kosten voor een heel

We

-

luchoü

Zaterdag 28 AUGUSTUS 2010

worden! De club speelt elke donderdagavond

van 20.30 tot 22.30 uur

nieuwe beginnersklassen met een

maandag 6 september 9.30 11.30 uur
maandag 27 september 20.00 22.00 uur

dennis vènoer geest

bij

j

Badminton Vereniging Zandvoort om de sfeer te proeven en daarna pas
u

start

vrijblijvende introductieles

4

Probeer het eens!!

te beslissen of

DeTaoïstischeTai Chi Vereniging Nederland

uw

eigen niveau, heerlijk ontspannen inspannen.

Tegen inlevering van deze advertentie kunt

interne kunsten voor gezondheid

vf§§/

\

spelers en speelsters wordt u wegwijs gemaakt
in dit

Chi™

Taoïstische Tai

eigen Zandvoort, heerlijk sporten,

bewegen en ontspannen. Badminton!!
Nee, niet zoals op de camping maar voor
het "eggie". Onder begeleiding van ervaren

Tel

Club Nautique £)

023-8795396

-

info.midden@taoist.nl

www.taoist.nl - www.taoist.org

De informatie pagina van de sportraad
r

'.mr*

Sportr»ad Zandvoort

www.sportinzandvoort.nl

Zandvoortsche Hockey Club

Zandvoortse Bridge Club
September staat weer voor de deur dus gaat het
voortse bridgers weer kriebelen.

Dan

bij

de Zand-

starten namelijk het

nieuwe seizoen met competities in de diverse

van 19.20 tot 23.15 uur en

Ook bij de Zandvoortsche Hockeyclub (ZHC) staat het seizoen

donderdag middag van

weer op het punt van beginnen. Hockey wordt

12.50

tot 17.00 uur. Voor de liefheb-

lijnen.

de vereni-

bers organiseert

ging

in

in

steeds populairder. Dat heeft natuurlijk alles te

Nederland

maken met

de successen van de nationale dames- en herenploegen. De

de zomermaanden,

op de woensdagavond een

Deze trainers komen
gen gelederen en

is

een kleine gezellige vereniging

geen wachtlijsten hanteert.

uit ei-

zijn

goed

opgeleid, naar richtlijnen van

de nationale bond.

Zandvoortsche Hockeyclub
die

zomercompetitie.

een leeftijdsgroep trainen.

Om

niet

teveel op vrijwilligers afhankelijk te zijn,

draaien ouders

een paar keer per jaar een
ging loopt van beginner tot

worden ze ingedeeld om de teams naar

de regels

een uitwedstrijd te vervoe-

Het spel niveau

de vereni-

in

gevorderde. Als

u

van het bridge kent en
bent
lie

u

bardienst en

u

ren.

gewend om metfami-

of vrienden te bridgen, of

hebt het spel op een cursus

geleerd,

dan kunt

u

(Zandvoortse
is

een bloei-

U heeft echterwel een part-

Louis Davidsstraat.

ner nodig,

Naast de mogelijkheid

om

tebridgenonderdeskundige

opgericht door vier leden

leidingen arbitrage, biedt de

en

na vele jaren

vereniging veel gelegenheid

van gestage groei, meer

voor gezellige contacten. Het

telt nu,

eerste
tis

want

De hockeyjeugd van Zandvoort wordt op de woens-

dag getraind. Tussen 16.00

twee

keer

er

mag

u

gra-

komen proberen, daarna

dient

hebben, en de senioren leden.

wordt

paren gespeeld. De

u lid

te worden. Als

u

bridge nog niet beheerst,

Bij

ZHC

staat

in

principe

ook eens de hockeystick ter

de velden onderwezen, de

hand te nemen.

jongsten alseersteen de ou-

als

goede tweede het

Op

het ogenblik spelen ertien

eerst de beginnerscursus

jeugdteams competitie en

dagen loopt van september

van Pluspunttevolgen.Voor

er

met mei. De speeltijden zijn: woensdagavond

meer

inlichtingen kunt u te-

schreven

recht

aan de

Uiteraard zijn andere da-

©.

zaal.

diverse leeftijdsklassen op

met

edele hockeyspelletje.

om

speelseizoen voor de beide

tot en

en 21.00 uur worden de

om

dan van harte welkom

wordt op woensdagavond en op donderdagmiddag gespeeld in het

dan wordt aangeraden

mes, maar ook jeugd, meer

de gezelligheid voorop

dan honderdzestig leden.
Er

vaak een 'hockeyverleden'

is.

Gemeenschapshuis aan de

altijd in

moeten draaien. Dit
saam-

die

hoeveel leuker en spannender het competitiebridge

De ZBC

Bridge Club)

toerbeurt een

bij

dienstje

horigheid onder de ouders,

angst instappen en ervaren

ende vereniging die al
ruim 6o jaar bestaat. De
vereniging werd in ig46

Ook de seniorenleden

zullen

zorgt voor een grote

zonder

is

een damesteam ingebij

de onderbond.

dere jeugd op een later

Om

vooral de jeugd dat op

een goede manier aan te
leren, heeft

ZHC een

aantal

(jeugdige) trainers die ieder

tijd-

stip,

ledere training duurt

een

uur.

over de

Meer informatie
ZHC kunt u vinden

op: www.zhconline.nl.

Zandvoortse Courant

-NUMMER

Rectificatie Spinning
In

SV Zandvoort wint eerste wedstrijd

in

HD Cup

van SV Zandvoort heeft de eerste zege

elftal

van het seizoen te pakken.

In

een niet

bijster

spannende

zege. Het zou echter totaal

doelman

Jorrit

anders uitpakken.

steekt nu

al

Simpele overwinning
uit Heiloo

met 3-0 aan de zegekar gebonden. Het was de

eerste wedstrijd

in

de

serves van Zandvoort

strijd

om

de

wonnen hun

KNVB

beker.

Ook de

re-

Een niet bepaald op oorlogs-

aanwezige

sterkte

selectie

van trainer Pieter Keur ging

eerste wedstrijd.

uit Heiloo moesten
nog ontdekken hoe deze
middag de vork in de steel
Over en weer kwamen
wat aanvallen op
gang maar de hele eerste

eens de 2-0 wist aan te teke-

kwamen de

men. Vlakna

de

in

berug,

op voorsprong.

snel

Ivo

het strafschopgebied de bal
positie

in vrije

in

de voorbe-

nieuwe

ontvangen

en lobde meesterlijk de bal

wordt aangenomen dat de

in

zondag klassen sterker

zijn

was het aan HSV om het

op de za-

Zandvoortse doel te zoeken.

de verre hoek,

i-o.

seizoen nog geen wedstrijd

dan hun

verloren en Zandvoort daar-

terda g, waren een hoop sup-

Een aantal keren

een gewonnen,

porters niet zo zeker van een

ze dicht

niet

gelijken

feite

de wedstrijd

De 3-0 van

in

was

Hierna

kwamen

de buurt maar

Australiër wint

NAM-REM

race

invaller

Afgelopen zaterdag was vlak voor het Zandvoortse Casino
via

slechts

voor de statistieken van be-

beide kee-

met de

Hoppe kon aan de rand van

reiding naar het

in

beslecht.

de start van de jaarlijkse
lers.

NAM-REM

race voor catamaranzei-

Een race, georganiseerd door de Watersport Vereniging

Zandvoort, over zo'n 50 kilometer naar de boei die heden

de proble-

in

rust,

kwamen onze plaatsgenoten
al vrij

entegen

nen, was

Maurice Moll, gescoord
een verdediger,

hoor lijk sterke wind

zondag, had

Keur,

stak.

pers niet echt

J

Toen de

bleef.

nieuwe aanwinst van

aarzelend

helft

En aangezien er algemeen

gehandhaafd

Jordy Schuurman, ook nog

gasten

het artikel wordt zondag 29 augustus

ongemak.
.

dat 'de nul' voor Zandvoort

Ook de

aftastend van start.

Tegenstander HSV, 2e klasse

HSV zorgde ervoor

spel van

In

genoemd als datum. Dat is echter abusievelijk. De juiste
datum is zaterdag 28 augustus. Onze excuses voor het

Schmidt

een goede

in

vorm. Ook het onzuivere

HSV

wedstrijd werd zaterdag op eigen veld tegenstander

AUGUSTUS 2010

evenement van komend weekend, in de editie van vorige
week van de Zandvoortse Courant, is een zeer storende
fout geslopen.

Het eerste

34 -26

on the Beach

de aankondiging van het Spinning on the Beach-

ten dage de plaats van het voormalige Remeiland markeert.

Ook het tweede
in

elftal

heeft

de eerste ronde van de

KNVB

In

Nieuw Vennep

konden de reserves van
niet

J^

beker een overwinning

geboekt.

winnen van het

van coach Jan

"'

WC

1

elftal

Leden. De

v.d.

Zandvoorters namen een 4-3

overwinning mee terug naar
de kust. Zaterdag gaat het
eerste elftal naar

Limmen

voor de derde wedstrijd.
Deze begint

om

^^*]

ft
hm
t

1

14.00 uur.

Onder de deelnemers waren

stellend

werd gevolgd.

vele toppers uit binnen- en

buitenland vertegenwoordigd. Zo'n dertig

bemannin-

gen van Hobieiö en Formule
18

Succes voor jeugdige golfers

boten probeerden zich

rond

12.

00 uur

in

de meest

gunstige startpositie te ma-

Afgelopen week werd op

beste jongen
vijf

(handicap

NCF 5-banen jeugdgolftoernooi gehouden, een

lijks

terugkerend topevenement voor de beste jeugdspe-

lers

in

categorie 2

Noord-Hollandse golfbanen

het

jaar-

de wacht

7,5-12) in

wist te slepen. Zijn twee andere pupillen,

Douwe

Link en

MitchelSchoorl, wisten door

van Nederland.

te dringen tot de top

5

van

de hoogste categorie (handicap 0-7.4) en eindigden na
vijf

dagen op

respectievelijk

de 3e en 4e plaats. Bruce
Lancaster

kwam ook

uit in

noeuvreren. Dat

maakte naar de golfsport.

de stevige wind niet voor

Lancaster, zelf oud tourspeler

dereen even gemakkelijk.

en

in

coach van het Nederlands

12.10 uur

pupillen na

zijn

jaar coach ing en

zier in het spel

staat.

feit

bij

dat ple-

hem

voor-

Mentale training,

kielzog

ten van

Christa van Helden en Thijs

het lukte dit keer niet
bij

de top 10 te

zijn leerlingen

echte

winnaars maken. Lancaster

is

recent zelfs afgereisd naarde

met

Hermans verklaarde na

lijn

in

velijkecategorieën

op het feit dat

4deelnemende

3

van

pupillen

de top

5

van de respectie-

digd, waarbij Stijn
zelfs het

zijn

geëin-

Hermans

kampioenschap van

blij

te zijn

het behaalde resultaat

hij

hoopt de stijgende

in

de toekomst te kun-

nen continueren. En dan te

bedenken dat deze
Zandvoorter pas

den

zijn

2

15-jarige

jaar gele-

hockeystick aan de

VS

om

bij

de wereldberoemde IMG

zijn licht

op te steken

Leadbetter Golf
Florida,

Academy

in

wereldwijd de golf-

school voor (internationale)

jeugd. De jeugd van

Open

51

mi-

race voor het casino te

nuten

gevolgd door de

later

zilveren

Mischa Heemskerk

en Bastiaan

de win-

Tentij,

Visser,

Geijsen en Rico van Ca pel Ie.

was het de Aus-

wereldkampioen
18 Darren Bundock
met bemanning Jeroen van
Leeuwen die met een bliksemstart al na 200 meter
Formule

verrassende inzichten moe-

en

rots zijn

rond

hem

afloop bijzonder

zijn

iets verlate start

de koppositie innam.

Stijn

Coach Nigel Lancaster van

de

tralische

amper een

REM

finishen. Een kleine vijf mi-

naars van 2009. Als eervolle

vernieuwende methoden en

behalen.

Open Golf Zandvoort mag

Bij

damesteam, verklaart het

opleiding uit het

uur en

2

winnaar van de NAM-

derdeeindigde schipperWim

succes van

op

ie-

het verleden jarenlang

de hoogste categorie, maar
een plaats

t

was gezien

wilgen hing en de overstap

Na precies

nuten wist Darren Bundock
als

meteen de

pioen schipper Gerard Loos en

bemanning

Pieter

de met een

tijd

Ruitenburg
als

van

3

negenuur en

In

hun

9 minuten te beëindigen.

1453

met

totaal wisten zo'n 27

op een afstandje ge-

volgd door 2452

Onze kersverse Europese kam-

wisten de Remrace

met Jan van

In

beman-

ningen hun boot aan de finish
te

brengen en een eindtijd te

noteren.

Eken Hero Mulder. Een span-

nende racevolgdewaarbij de
boten van de

KNRM

en red-

Een ware slijtageslag op zee

weer gestreden waarbij

is

vele

vakkundig door

dingsbrigadesvan Zandvoort,

uitvallers

Katwijk, Bloemendaal

de diverse reddingswerkers

en

Noord wijk de veiligheid goed

oog

professioneel

werden opge-

vangen. Zeker wordt weer

Golf Zandvoort heeft een

in

veelbelovende toekomst

evenement dat ook vanaf de

uitgekeken naar de volgende

kust door veel publiek belang-

ontmoeting

het vooruitzicht!

in

het

hielden. Een zeil-

in

2011.

JS>

.

Gemeente Zand voort
Swaluëstraat

2,

Postbus

2,

2040

AA Zandvoort

Cem een tetijke publicatie week 34 - 2010

:::• ; e h Of

gedurende het

ndeifole

e

ient:

gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-

making
Vergadering college

De

besluitenlijst

de verdere
zijn in

in

over te gaan tot de plaatsing van afsluitingen inclusief de

i.

van de collegevergadering van week 33 en

week

33 door het college

week 34 vastgesteld. De

genomen

besluitenlijst

Is in

besluiten

te zien

de

bij

borden conform model C01 van bijlage

I

van het Reglement

bovenhoek van uw

het Raadhuisplein direct ten

en Wethouders, Postbus

Op

het Raadhuisplein direct ten

westen van de Louis Davids-

schorst
-

-Op het Gasthuisplein
hele

dag

gesloten. Wel kunt u tussen 8.30 uur en 9.30 uur terecht

de burgerlijke stand

om

-

In

direct ten

aangifte te doen van een geboorte

Bouw-, sloop- en redameaanvragen

-

In

de Pakveldstraat direct ten westen van de Swaluëstraat;

-

In

de Prinsenhofstraat direct ten westen van de Swaluëstraat,
direct ten oosten van de Burge-

Petrus de Blockstraat

i,

plaatsen dakopbouw. ingekomen

17

is

dit

de publicatiedatum. U

is

in

uw

richt

de rechter-

aan het college van Burgemeestei
2,

2040 AA Zandvoort. Het bezwaar

beginsel niet de werking van het besluit waartegen

in

gericht. In geval

van spoed kunt u een verzoek

voorlopige voorziening indienen

bij

om

een

de voorzieningen-echte'

van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621
dergelijk verzoek dient vergezeld

tega^n

van een afschrift van het bezwaarschrift.

Indien het een vergunning betreft voor

evenementen, verto-

ningen op of aan de weg, het houden van optochten, snuf-

meester Engelbertstraat;
-

In

deSpoorbuurtstraat direct ten westen van de Achterweg;

felmarkten, verruiming sluitingsuur, ontheffing Zondagwet,

-

In

de Haltestraat direct ten noorden van de Achterweg, met

e:«

vooraankondingsbord direct ten zuiden vande Zeestraat;

Zandvoort:

het

brief

2003 BR Haarlem. Een

met vooraankondigingsbord

Ingekomen vergunningenaanvragen

-

westen van de Oranjestraat;
westen van de Swaluëstraat;

de Roze nobel straat direct ten westen van de Swaluës-

bij

f overlijden.

de verzenddatum van de vergunning. Indien het

bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar"

-Op

Centrale Balie en op de website.

Gemeen teh uis 2 september gesloten
Op donderdag 2 september is het gemeentehuis de

is

geen vergunning betreft

Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op de volgende locaties:

In

-

ce Diaconie

11
.,

sstiaa: diie;t ten

uw

ploitatieo" speelautomaten, dient u

bezwaarschrift aan

de burgemeester te richten.

weste- van de N euvv-

augustus 2010, 20io-ig2Rv.
-

Van Lennepweg

ingekomen
-

17

19

41,

-

In

de Koningstraat direct ten oosten van de Haltestraat, met

vooraankondingsbord direct ten westen van de Oosterstraat

augustus 2010, 2010-1935.

Swaluëstraat 39 en

ingekomen

verwijderen asbesthoudend materiaal,

33,

aanvraag splitsing van woonruimte,

-

In

de Kanaalweg direct ten oosten van de Halte straat, met

vooraankondingsbord direct ten westen van de Oosterstiaat

augustus 2010, 20io-ig4Sp.

-

Let op.

De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen

liggen

bij

In

de Willemstraat direct ten oosten van de Haltestraat, met

vooraankondingsbord direct ten westen van het Schoolplein;
de Schoolstraat direct ten oosten van de Haltestra at, met

de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien

tij-

-

dens openingstijden Deze publicatie betekent niet dat u

uw

vooraankondingsbord direct ten westen van het Schoolplein;

zienswijze over deze aangevraagde

bouwplannen kenbaar

kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vnistell ng

van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden
verleend, kan tegen ons

In

voornemen daartoe een zienswijze

2.

op woensdag

augustus de borden E01 van

25

bijlage

;eg lei" ent Verkeersregels en Verkeerstekens x.qo

:

bord "Zondag

a.s."

I

van het

met onder-

te plaatsen op het parcours van de Solex race;

kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van
vrijstelling

wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie

betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen.

Mocht de vergunning
dit

of vrijstelling

worden verleend dan

is

zondag 29 augustus van 16:00

te parkeren op het parcours

tot 00:

00 verboden

4.

vergunningshouder voor de desbetreffende wegen kunnen

08:00 tot maandag 30 augustus

-

den

Brede rodestraat 70, veranderen kozijn

in

dit

Bel

voorgevel, verzonden

17.00

uure

met de Centrale Meldlijn

ï

57401 00, maandag

vrijdag 8.30

-

16.00 uur.

(0 23) 574 02 00, óf vul
ir

óf stuur een brief

op de

naarde

klachtencoörd mater.

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30

-

16.00

uur

Donderdag:

08.30

-

20.00

uur

Vrijdag:

08.30

-

12.30

uur

Tijdens de donderdagavond openstelling kunt u

maar voor een

om

de Solexrace

veilig

vriendelijk

vczocnt rekening

te

houden met de genomen

e.d.

Openingstijden begraafplaats
ierenbegraafplaats aan de

open ussen 08. 00-18. oouur.

Collegelid spreken?

Een afspraak

maken met een coll

telefoonnummer. Daarbij geeft

12:00;

veikee 'sbesL.it

en gezellig te laten verlopen. Inwoners en ondernemers wor-

Zandvoort:

-

Melding of klacht?

website het digitale formulier

Het kan

wilt spreken.

De gemeente neemt

-

t/m donderdag 8.30

Tollensstraat zijn dagelijks

Verzonden besluiten
Bouw-, stoop- en redamevergunningen

18

Alle afdelingen zijn bereikbaar v a (023}

De algemene begraafplaats en

van de Solex race;

parkeren op het De Favaugeplein van zondag 29 augustus

bezwaarindienen.

telefoonnummer

beperkt aantal zaken terecht: pas soorten en rijbewijzen
3.dat het op

zal

worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden

Centraal

zijn

u

gelid

doet

u via het centrale

an waarover u het collegelid

dat u eerst naar een vakafdeling

verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?
Voor vragen over concrete of ge wenste bouwplannen

is

de

verkeersmaatregel:?!":

werkeenheid Verg unningverlenir g op werkdagen telefonisch

B ez waars ch rift en

Op zoek naar werk

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen

Werkgevers en werkzoekers maken gebruikvan

bereikbaar tussen 08 30 en 16.00 uur.

augustus 2010, 2010-169L.V.

Haltestraat 23c, plaatsen dubbele deur

in

voorgevel, verzon-

den 20 augustus 2010, 2010-191 Lv.

besluiten liggen

bij

de Centrale

Balie ter inzage.

U kunt ze

Belanghebbenden kunnen ge-

Verkeersbestuit Sotexrace

inzien tijdens openingstijden.

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten.

durende een termijn van zes weken na bekendmaking

www.we rke n

i

of aanbiede n van vacature?

n za n d voort, co

m

Voor het vinden of aanbieden va

banen

in

Zandvoort.

eer.

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand

'Sporten

is

gezond!'

www.sportinzandvoort.nl

en zee, maar vooral dicht

bij

mensen

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Zandvoortse Courant

Gary Paffett op herhaling
Net

als

vorig ja ar, wist ook dit jaar de Britse Mercedesrijder

Gary Paffett de

DTM

race op Zandvoort te winnen. Enig for-

omdat Audi

tuin had Paffett wel,

rijder

Timo Scheider

lang daarna verdween Opel

de DTM.

uit

weg kwam vanaf de eerste

algemene

het

in

de wederopstanding van de

DTM kampioen

in

deAudi. Vanaf detiende plaats

De JeugdSportPas

Zandvoort naderde de

Zandvoort en Sportservice Heemstede-Zandvoort en

naar voren en werd

bij

leider

zondag

niet verder

het val-

zevende

plek.

Bovendien

naar Scheider werd gekeken

was

Paffett

liefde verhouding met het
Zandvoortse circuit. De
Duitser komt vaak goed voor
de dag, maar evenzo ligt het

zette het rechtervoorwiel niet

pechduiveltje op de loer

goed vast en op die manier

die

kon Scheider enkele meters

te

verderop de

Zandvoort.

dens de training of de
Toen

tij-

race.

enkele jaren geleden

hij

Circuit

Park Zandvoort ging het mis

een pitsstop. Een monteur

strijd

uitslag:

staken. Niet

te sterk. Door

1.0704,346

in

kwam Paffettdaarmee op gelijke hoogte met
de Zweed Mattias Ekström
ook drie keer eerder wist

winnen op het

circuit

van

maken met

veel verschillende sporten.
in

€

Di

2.

voort
king

Zand-

in

sinds de kennisma-

is

1998 ieder jaar ge-

in

groeid en

is

een groot succes.

via

sportserviceheemstedezandvoort.nl. Inschrijven voor blok
1

deelgenomen aan versch

DTM

Stand

SEAT Leon Supercopa zorgden voor mooie

il

de sporten! Vorig ja ar konden

Bent

ze vier kennismakingslessen

Zandvoortse sportverenigin-

44 punten,

volgen

gen en/of sportaanbieders

Mercedes

2.

races:

6

Paffett (GB)

35 punten,

Di Resta (Sch)

Paul

3.

Mercedes

33

in

tennis, golfsurfen,

streetda nee, reddingsbrigade,

hardlopen, schaatsen en bad-

minton.

in

deze

om met
uw vereniging ook deel te nemen aan de JeugdSportPas

en heeft u interesse

school, de Nicolaasschool, de

ode,

niet bij-

dat telefoontje. Uiteindelijk

te

winnen. Da Costa

is

3

hij

reed

met

start-

wist de

rijder bij

team van

het

houden. De Spaanse

Roberto Merhi cornple-

Morta'a. De teamgenoot van

kige

Mortara, de Duitser Marco

zijn

Wittmann

achter

Bottas als derde over de finish.

Formula

in

de eer-

sterace. De racewerd

gewon-

nen door de Italiaan Edoardo

rijder.

De

Brit

deed met

overwinning vooral goede

zaken

in

het tussenklasse-

ment.Tandykreeg hulpvan de
Nederlander Jaap van Lagen,

Voor de tweede race

kwamen

de eerste acht van de eerste
race

in

omgekeerde volgorde

op de startopstelling terecht.
Het gaf de Portugees An ton io

De inschrijving voor

het nieuwe schooljaar
start

in

de

deze eenmalige aanbieding
niet lopen en stapte

op

23

is

ge-

augustus en kan

in.

Van

u

dan contact op

met Steffen van der

Pol, te

bereiken via jspheza@sport-

servicheemstedezandvoort.nl
of via 023-5740116.

ADVERTEERDERS

Lagen legde achterTandy beslag

op de tweede plaats en

oud DTM winnaar Uwe Alzen

kwam

de Porsche Carrera Cup was

School.

maal gesproken samen met

Seat Leon Super Copa

zijn ku nst-

plaats

neemt

Porsche Super Cup uitkomt,

Porsche Carrera Cup

Formula

kwam

de Wekerommer, die nor-

liet

Sebèsiiaan Bleekemolen

derde te finishen.

stukje tijdens de Masters of

mediacentrurn na

Oranje Nassauschool en De

te schrijven voor

in

races.

Nick Tandy de meest geluk-

tweede

u

vrijdag na de training over

In

twee races in de
3 Euroseries. De Fin
wat gromrnig achter de

vra-

race

de tweede Formule

rijder

zijn

u

om

malig

zat

om

niet

een bepaalde sport of peri-

Fnts van Amersfoort, achter

tafel in het

kunt zich

JeugdSportPas of het lukt

de Beatrixschool, de Maria-

zich te

tijdens de

dan op de-

LJ

school, de Duinroosschool,

teerde het erepodium door als

niet voort te zetten

kijk

hier als vereniging digitaal

aanmelden. Mocht

gen hebben over het project

Van Lagen

ier dertien. Hij

3

de Hannie Schaft-

len zijn:

Zandvoort,

zelfde website.

wist", vertelde

Belg Laurens Va nth oor, voor-

Bottas wist

De deelnemende scho-

één van de

u actief bij

Felixda Costa de gelegenheid

het feit dat

Itteri

Kijk

len-

1.

na

bijprogramma

gelovigvan karakter.bleekaan

Va

8 sep-

Spengler (CDN) Mercedes

eerste schoolweek informatie

Euro Serie, de Porsche Carrera Cup en de

met

kan nog tot en

nieuwd naar het aanbod?

in

3

je

de speciale website, www.

dan op desite!

i2'238 sec.

aan de kinderen worden ver-

De Formule

Zand-

tember aanstaande. Ook be-

strekt.

den.

in

hebben 350 leerlingen van
Zandvoortse basisscholen

Via de scholen zal er

verschillende competities verre-

kennis te

jij

5.

Het afgelopen schooljaar

punten.

Drie belangrijke raceklassen in

om

Woon

de basisschool? Meld

die groepen van

dan nu aan! Deelname kost

0^96

derde overwinning op

zijn

Zandvoort

be-

is

Zandvoort.

in

Scheider (Dui) Audi op

Resta (Sch) Mercedes op
3.

Mer-

Paffett (GB)

1.

(gem. 161,820 km/u),

sec,

AUTOSPORT

Rondom de DTM werden

van de gemeente

de groepen 4 tot en met 8 de mogelijkheid

voort en zitje

De JeugdSportPas
De

ble-

eikaars buurt. Di Resta

probeerde het wel, maar

bij

initiatief

plaats van naar de wedstrijd.

cedes 42 ronden

De twee Merced es rijders
in

in

kam-

pioen.

positie lag

wond

de Canadees zich geweldig op

ven

met de Opel op het

een

bieders en de scholen in Zandvoort, krijgen leerlingen uit

stop strategie, omdat erteveel

bereik voor de regerend

gewonnen

is

dan een

over de uitvoering van de pits-

Gary Paffett bleven buiten

bijna

(JSP)

kinderen van de basisscholen

Door samenwerking met sportverenigingen, de sportaan-

van de finishvlag de best

de latere winnaar

alle

kwam

derde plaats. De Schot Paul
Di Resta en

doeld voor

Bruno Spen gier tot ne-

geklasseerde Audi met een

len

ir

Brit zijn

merkgenoot en klassementsgen punten. Spengler

weg

vocht Scheider zich een

haat

klasse-

ment. Met de overwinning op
uit

startplek.

tweevoudig

Scheider heeft een

AUGUSTUS 2010

34 -26

Meld je nu aan voor
deJeugdSportPas

deed ook goede za-

Paffett

ken

Bewonderenswaardig was
Duitsland zeer slecht

'NUMMER

JEUCDSPORTPAS

AUTOSPORT

als

derde over de finish.

De Zandvoorter

kwam op
ment

in

Dillon Koster

het allerlaatste

mo-

actie in de Seat Leon

Super Copa. Vorig seizoen
reed Koster

nog een heel

zoen mee, maar nu
langs de

is

zijlijn actief.

hij

sei-

meer

Het tus-

Administratiekantoor K.Willem se

Hugoos

Algemene uitvaartbegeleiding

Mooy Spirit Centrum
Pluspunt Boomhut

Zandvoort
Autobedrijf KariMo

Pluspunt

A uto bed rijf Za nd voo rt

Rosa rit

Badminton Vereniging Zandvoort
Beach Club Tien
Bloemsierkunst Jet & Henk Bluijs
Boom Strandpaviljoen n

Sea Optiek

Café

Sentinel Alarm
Shanna'sShoe

Repair

&

b.v.

Leatherwear

Stichting Spinning

Oomstee

Cense en van Lingen

on the Beach

Centrum

StudionSDance

Publieksparticipatie

Circus Zandvoort

TaoïstischeTai Chi

ClubNautique

Vereniging

Dansschool Rob Dolderman

Uitvaartcentrum

gebeld werd door het team

hoewel Koster het er beter

De Salon
Dorsman Assurantiën

Van Aacken

nog

afbracht dan vorig jaar. Toen

Groenestein

die

donderdagmiddag

van Franz Konrad."Of

wat te doen had
en of

ik

dit

ik

laat

weekend

wat over Zandvoort

sendoortje bleef onopvallend,

strandde

zijn race al

na enkele

Fin.

&

diensten

Harocamo

Schouten

Glaszetters bed

VanVessem

81 Le

rijf

Patichou

Yanks Saloon

bochten.
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Hogeweg

Kromboomsveld 40

Zeestraat 41

76/5

Bijzonder fraai, licht en ruim 2-kamer (v/h 3) appartement

Royaal, karakteristiek halfvrijstaand

heeft een zonnige achtertuin op het zuiden met houten

met een royaal zonnig balkon op het zuiden, gelegen aan

pand

schuur en achterom.

de rand van het centrum

zowel de begane grond

Deze uitstekend onderhouden woning (bouwjaar 1998)

complex met
Zonnige woonkamer mei openslaande deuren naar

lift

in

kleinschalig appartementen-

n

o.a. ligbad

•

en 2" toilet

4 slaapkamers

Hardhouten trappen naar
•

Ten

Buiten schilderwerk uitgevoerd

2' verdieping
in

2008/2009

Perceeloppervlak 167 m', woonoppervlak ca. 130

Vraagprijs:

Dr.
Op

m'

Zeer netjes onderhouden

•

Lichte

•

Royaal slaapvertrek

1

2

woonkamer, open keuken, ruime badkamer

n

1900) van 4 verdiepingen met restaurantfunctie op

wonen

•

Kunststof kozijnen en dubbele beglazing

souterrain)

•

Op

Oppervlakte woonruimte ca. 92

•

Gebruiksoppervlakte

loopafstand van winkels, restaurants en openbaar vervoer
ca.

ca. 3 auto's

1

kap

en uitzicht over

Dit 3

kamer appartement op de

uitzicht over Zandvoort,

Op de

3° verdieping

mentencomplex

•

•

3 slaapkamers, 2

Geheel

v.v.

•

Open keuken

badkamers

dubbele beglazing en kunststof kozijnen
•

•

Prachtige ligging, grenzend aan

•

Woonoppervlakteca.115

•

Perceeloppervlakte

Vraagprijs:

325

m
m2

Amsterdamse Waterleidingduinen

€ 450.000,-

2

v.v.

apparatuur en woonkamer met zonnig balkan

Eventueel ook garage te koop

•

Station en busverbindingen

•

Gebruiksoppervlakte

Vraagprijs:

€

1

ca.

70

op loopafstand

m

verd.

kamer hoekali

slaapkamers, badkamer met douche en wastafel

•
!

e
(1

(beg. grand

+

2

e

van het keurig verzorgde

ligt dit 3

2 liften en een

Royale woonkamer, voor- en achtertuin
Keurig verzorgd appartement

7

60 m'

verd.)

Karel Doormanstraat 10/5

T verdieping heeft super

duinen en de zee! Het apparte-

mentencomplex 'Duinwijck' beschikt over

•

m

1

€ 435.000,-

afgesloten parkeerterrein voor de bewoners.
•

ca.

Peiceelappervlakte 278 m'

85m'

TjerkHiddesstraat113

Kuyperstraat 22

Royale achtertuin.

kamer appartement

verdieping: sfeervolle studio

Vraagprijs:

schitterende locatie gelegen uitgebouwde 2 onder

als souterrain.

of beleggen

verdieping: geheel gerenoveerd 3

Oppervlakte bedrijfsruimte totaal

€ 389.000,-

woning met garage, oprit voor
beschermd natuurgebied.

ca.

Horeca,

fraaie tuin

Moderne apen keuken van SieMatic
Moderne badkamer met

{

en parkeergarage.

2

75.000,-

C®

Vraagprijs:

€ 224.000,-

a]

i

6 e jaargang

2

*
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Courant

voor Zandvoort en Bentveld

www.zandvoortsecourant.nl
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Schade door
hevige storm
langs kust

Wim

Benieuwd naarde

JAZZ
was
maar had

Solexrace

Haarlemse formatie

ludiek

Jzzzzzp

pech met weer

Gertenbach College
weg uit Zandvoort

laatste nieuwtjes?

gaat

""'

gjf

komt

naar Zandvoort

Schitterend bedrag
Het Spinning on the Beach-evenement van Kenamju,

Bezoek dan
regelmatig

onze website:

Het

is

zo goed als zeker dat het

Wim

Gertenbach College op zeer korte termijn

uit

Zand-

voort zal verdwijnen. Scholieren die nu daar naartoe gaan, zullen hoogst waarschijnlijk

hun VMBO-diploma niet
vanaf 1956

www.zandvoortsecourant.nl

in

in

Zandvoort kunnen halen. Het

Zandvoort gevestigd maar

gebied te vinden

zijn.

Oorzaak

is

zal

Wim

Certenbach College

al

is

over twee jaar niet meer op Zandvoorts grond-

de bouw van twee nieuwe schoolgebouwen

in

Haarlem

dit jaar bij

Club Nautique, heeft een schitterend bedrag

opgeleverd voor de stichting De Opkikker. Meer dan 250

deelnemers en sponsoren hebben ruim

€

14.000 bijeen-

gebracht voor deze stichting die langdurig zieke kinderen

en hun familie een hart onder de riem wil steken.

door de gemeente Haarlem, waar nu overcapaciteit aan ruimte dreigt te gaan ontstaan.
Drie lange rijen 'hometra

waar drie uur lang
meer dan 250 deelnemers
zweet trapten
maar geen meter vooruit
kwamen. De temperatuur
was perfect voor deze bezigheid en de wind bracht

wuAU.zanduoortoptiek.nl

m
Auto Strijder
Zandvoort
www.autostrijder.nl

Het

ge

Stichting Opkikker

Gertenbach Colle-

onderdeel van de Du-

gelicht, na het bericht

van

afgelopen zaterdag

een

tie die veel

scholen bestuurt,

niet alleen

in

in

als Velsen,

in

plaat-

Umuiden en

de Haarlemmermeer.

wordt gefluisterd dat

Er

er dit

kunnen ook wel

een opkikkertje gebruiken'

om

sitief

naar het Wim Gerten-

gen,

het

is

de

Wim

Gertenbach

losmaken

College

van

Dunamare Onderwijs
Maar daar zitten

schoolgebouw gaan bou-

Groep.

wen omdat het huidige gebouw volkomen gedateerd

wel veel haken en ogen
die niet

overcapaciteit aldaar ten

wat zij van de DOG willen is de garantie dat er de
komendei5jaarmiddelbaar

goede. De directeur van het

onderwijs

Haarlem en dat komt de

is.

Al

in

Zandvoort kan

aan", aldus een ingewijde

met naam en toenaam genoemd wil worden.
De Zandvoortse wet hou der

moment

worden aangeboden; niet
meeren niet minder.Het be-

wil

Fred van Zanten

stuur van de groep wil zich

reageren

daar echter niet aan confor-

dat het bestuur van de

meren waardoor

nu aan zet

strekken

maar ingewijden

dragvoor deze sympathieke
organisatie.

er nu een

SCOOTMOBIELEN
ook met PGB {persoonsgebonden budget)

023

-

5 735 735

4-wielfietsen
BETER MOBIEL, Max

Planckstraat 44

Gemeentehuis gesloten op

2

van Onderwijs, Gert Toonen,

waarschijnlijk

Gertenbach College
kan, en
mag, geen
nadere inlichtingen ver-

als

maar gezien de

recessie een schitterend be-

hun

derwijs te kunnen laten vol-

willen nu zelfs een nieuw

konden wor-

Dit jaarwerd

gesponsord. Niet zoveel

Zand-

in

eigen dorp middelbaar on-

po-

College,

Wim

leerlingen

"De enige manier

voortse leerlingen

altijd

redenen

den. Deze moeten nu naar

bekendmaken.

er€i4.044.bijeen gefietsten

vorig jaar

ontstaan dat de

raad hebben zich

wilden schrijven voor het

leerlingen die zich

is

trots de eindscore

gemeente Zandvoort zich
moet gaan bezinnen op de
genoemde bouwplannen.

Het Zandvoortse college en

bach College gedragen en

al

situatie

Kenamju

regionale krant.

Bouwplannen

in

jaar

niet geplaatst

'De Certenbach

in

Haarlem en

Zandvoort maarook

Wim Gertenbach
om onduidelijke

öMfè

weten meer en hebben de
Zandvoortse Courant in-

(DOG), een grote organisa-

sen

E9ZS33SSB

Wim

is

namare Onderwijs Groep

verkoeling. Na

de drie uur kon organisator Marcel van Rhee van

in

zich in het

Kerkstraat 34-36

2G42|G Zandvoort
Tel. 023-5712 466

maar

de lengte-

stonden

nieuwe jaarrondpavil-

joen,

ALLE MONTUREN
50% KORTING!

alleen

richtingvan het terras van

ners'

dit

SALE

i-

op

dit

niet

naar

aanleidingvan de berichten

omdat
is.

hij

vindt

DOG

Lees

meer op pag

ÜKmnenle
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Zarrt-iiKirl

september.

FAMILIEBERICHTEN

IN

MEMORIAM

WATERSTANDEN

Club Nautique £)

In liefdevolle herinnering

Er is een zandvoorter
Bedroefd

voor de

mede

Hans Heiërman

//•

om ik gro re Ictgredie hii ai-lirerl.nr, maar ook dank baa

liefde

en zorg waarmee

dat van ons

is

hij

heengc-g.-.i:".

ons omringde, delen wij i
/ 'igzjme man, onzt

m

De 'scherpe kantjes' gaan er van af na 5 jaar,
maar elke dag mis ik nog steeds je liefde,

ii:".

vader, schoonvader, grootvader en hiin.i overgrootvader

positieve levenshouding en humor.

Simon Hendrik van derMeij
fk
in

de

leeftijd

van 91

houd van je!

jaar.

Kinderen en
Kkinkinder

Y

Algemene Uitvaartbegeleiding Zandvoort

23 augustus 20 10

Herman Heijerm

13,

flat 3

2042 XR Zandvt

De

rn7gr.ife.nis

heeft

familiekring plaatsgevonder

in

~

Regdt'i]

uitvoeren van de uitvaart ~

i'n

- Verzorging van overledene ~
- Begeleiding voor nabestaanden ~

Aan

het roer die

avond stond

~ Persoonlijke

maan en
bossen bij zich in en zeilend
over spiegeling van al wat het
geleden had voer het met wind
en schemering om boeg en tuig
voorbij de laatste stad.

aandacht voor U en

Uw

DO

02

VR

0!

ZA

04

ZO

05

MA

U

wij
is

ervan

in

21.45

06 02.15

10.46

14.45

22.45

11.40

15.35

23.24

13.52

16.17

00.04

04.30

07

03.05

OS

03.50

DO

09

14.46

55

16 57

BEACH CLUB

TIEN

GEOPEND VOOR
LUNCH EN DINER

ONTBIJT,

Heel verdrietig, maar met diep respect voor haar
om bij ons te

moeten

23 50

20.06

13.55

05.00

IEDERE DAG

voor reserveringen: 023-5713200

vechtlust gedurende de laatste jaren

vrede van ons

21

18.46

12.24

Dl

dierbare -

(Gerrit Achterberg}

in

17.46

10.56

09.26

WO

het hart en scheepte

blijven,

09.25

06.10

07.27
01.09

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

kennisstellen dat toch

heengegaan

www.beachclubtien.nl

Evert H. Schweitzer

A. Vas Dias

Voor een

Vas

stijlvolle L'n

verzorgde uitvaart

Dag en nacht bereikbaar
1

Alkmaar,
13 januari 1924

Zandvoort,
26 augustus 2010
13.05 uur

KERKDIENSTEN

IJl

-

UZZ

J'^AAUlZOKLC-bN

1'm.l.M

ZvM

I

JV(

K

)K"J

Sinds 1992
Het leven is een bezield moment tussen
twee oneindigheden en daar was Vas ook volkomen
van overtuigd.

M.H. Olie-Potgieter
Ir.

Protestantse gem. Zandvoort
io.oo uur

ds. D.C. Nicolai

St.

in

Zandvoort.

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort

Agatha

2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.

Tollenssrraat 67,

10.30 uur pastor D. Duijves

2042 BP Zandvoort

uitvaartondernemer

www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie

G. Friedhoffplein 17

uw

www.aap-parochies.nl

www.uzn-nederland.nl

T.J.L Veldwijk

RK Parochie Antonius

Boulevard Paulus Loot 79A
AG Zandvoort

&

Paulus

Uitvaartcentrum Haarlem

10.30 uur pastor C. van Polvliet

2042

KW

Parklaan 36, 2011
Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.

Vleut
Boulevard Paulus Loot 81
2042 AG Zandvoort
J.G.I.

Iets te

Haar teraardebestelling heeft maandag 30 augustus
in alle beslotenheid op Westerveld plaatsgevonden.

j

I.

(ver)kopen?

Plaats een Zandkorrel
Zie pagina 10

umlraarlem.nl

ZandvoortseCourant-

BURGERLIJKE STAND

Storm veroorzaakte schade

NUMMER 35 -02 SEPTEMBER 2010

Zandvoort

in

AUGUSTUS - 27 AUGUSTUS 2010

21

De storm van maandagochtend, noord tot noordwest 9

Geboren:
Ciara, dochter van:

van der Meulen.Wessel en: Krim,

met uitschieters naar windkracht 10, heeft vooral
strand en de directe

Zabida.

aangericht.

Liv,

dochter van: Schaapsmeerders, Robbert Benno en:

Starreveld,

Amanda

langs het

Fatiha.

Chaiya Sengita, dochter va n:Kastelijn,Erwin en:Kalika,Rabiya

Chantal.

omgeving daarvan behoorlijk schade

De draaimolen op het Badhuisplein vloog op

een gegeven

moment

de lucht

en de strandpaviljoen-

in

houders hielden hun hart vast toen het water
tra

Ondertrouwd:

bij

vloed ex-

hoog kwam.

Bij

met de voeten

nes Alexander en :B roekhoven, Geraldine.

de

in

Het

zee.

"Hè, daar kikker

nu echt van

ik

nagenietend van

op", zei ik

stuifzand stoof de terrassen

een geurige kop bouillon. Mijn

op en vormde hoge duinen.

buitenlandse vriendin waar-

een strandpaviljoen was

mee ik op een zonnig terras in
een partytent omhoog ge- Amsterdam zat, keek me gek
Bij

blazen en

Veil inga, Peter Johan

Op kikkertje

een groot aantal strand-

pachters stonden de bedjes

dan ook rond een uurof acht

kwam op

het dak

van het paviljoen terecht.

aan: "wat zeg je nou

van den Akker, Teun is en: van derWerff, Doortina.
Schreuders, Ron en:Schrama, Brigitta Maria.

Overleden

:

schade

de Joode geb. Kloosterhuis, Wilhelmine Angela.oud 82
deJong.Aletta Johanna Jean nette, oud 66

jaar.

met

r

jaar.

Vas Dias,Annie, oud Bojaar.

die

in

in

de

fi-

verhouding

rest

van het

met

iets

kikkers", griezelde ze,

"gisteren

Nu had het een paar dagen

de schade boven de tien mil-

flink

joen euro

uit zal

komen.

geregend en dan

groene springers behoorlijk
groot ongenoegen

actief. Tot

Kantooradres:
Tel

in heel

Zandvoort en Bentveld!

Kleine Krocht

023 - 5732 752

2

06 - 4342 9783

letty@zandvoortsecourant.nl

advertenties@zandvoortsecourant.nl
Gillis

reces.

De

politiek

korte agenda

met

wordt weer wakker geschud.
drie

het zomer-

Er

een

is

bespreekpunten opgesteld. Ook
in

de commissies

al zijn

vrij

Kleine Krocht

2 -

Druk: Dijkman

IR

Design Zandvoort

2042 JN Zandvoort
offset

Visseringsweg 40

-

Diemen

Verspreiding: ZVO
Tel.

06-1139

H78

Verspreiders

www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever -.Zandvoort Press

B.V.

Te bespreken zijn

om

een krediet

afgehandeld.

het op een aantal pun-

zijn

schriftelijk

zou

fietsfestijn

indien

een definitief standpunt
bepalen en

Zuid-Kennemerland en de

ten, €40. 000,

OPZ een tekstuele aan-

CDA

passing en het

op het standpunt dat

Brandveiligheidsverordening

lyse zal

kunnen

nog wat discussie op
leveren.

De

fracties

staat

dan kan ook

dit

GBZ

wil voor

de

neemt.

raadsvergadering onder-

GBZ

vindt dat het onderzoek

zocht hebben of de rechts-

niet

gedaan hoeft te worden

zekerheid gewaarborgd

omdat
Vooral de kosten voorde ana-

het

op

zich

eerder

al

gedaan

is

zaterdag moest

the Beach'. Ook daar

en

zijn

geen verdere vragen,

de provincie niet meedoet,

wil

Zelfs

belleszijn nietveiligvoorhun

aan

ik

GL

mijn kikkers denken

beantwoorden. Mocht dat
er zijn

Zandvoort de volledige kos-

kosten/batenanalyse van

Li

ondertussen gedaan

Openbaar Primair Onderwijs

elkaar eens. Zo

ding te kunnen maken, de

2 oio.

TEAMBUILDING GEMEENTE

met

een mogelijke strandverbre-

Oplage: 9.250 exemplaren

CARTOON

snelle kaken.
Jl.

stichting heeft

jaarrekening van de stichting

ten niet

wees

Mugjes,

regenwormen.

De jaarrekening van de
bij D66 wat

vragen opgeleverd die de

agendapunt
snel afgetikt worden. Voor
het laatste agendapunt willen D66 en GL in de fractie

een maatschappelijke

zijn",

prooi.

zijn er

wethouder
zeven hamerstukken die

Tel

Vormgeving:

wachten op hun
vliegen,

Komende dinsdag is de eerste raadsvergadering na

Kok

06 -460 460 26 gillui'j-z.i ndvooitsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes
Tel. 06 - 1448 2685
joop@zandvoortsecourant.nl

hoe mooi ze

haar er verschil lende aan. Ze

ik

info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 -17.00 uur
Advertentieacquisitie: Lettyvanden Brand-Kinderdijk

Bladmanager:

kijken

zaten geduldig en doodstil te

van het nieuwe seizoen

2042 JN Zandvoort

Overige dagen op afspraak.

Tel.

zijn die

van mijn vriendin. "Moet je

Eerste raadsvergadering

donderdag en wordt GRATI5

huis-aan-huis bezorgd

werd

tuin

gen overal rond die engerds."

COLOFON
Verschijnt iedere

jouw

in

goed van. Ze spron-

er niet

ik

De verzekeringsbedrij-

ven verwachten dat landelijk

land.

Hardes Wilhelmina,oud88jaar.
Geert ruida Hendri ka, oud 89

Zandvoort staat

in

nancieel niet

jaar.

van derMeij,Simon Hendrik, oud gijaar.

Philip,

Zo een

een ge-

is

Ook de Zandvoortse brand- woon Nederlands woord hoor.
weer was druk in touw, on- Je knapt ergens van op. Wordt
der andere om de grote, van er vrolijker van. Dat noem je;
bomen afgerukte takken opkikkeren. Kijk maar in je
van het wegdek te halen. De woordenboek." "Ja, jij hebt

Hen dri kus en:Mathijsen,Simone Veva.

Huijink, Roelof

I"

gekke uitdrukking had ze nog
nooit gehoord. "Het

Getrouwd:

De vergadering begint

is.

om

het

bij

van 'Spinning on
een

liep

grote kikker rond. Een nepper

weliswaar maar
écht

hij/zij

zag er

Het was bedoeld

uit.

Stichting

De Opkikker te

moten. Ook

om

om
pro-

het mooie be-

dragvan ruim €14.000

in

ont-

vangst te nemen dat door 240
spinners

bij el

kaar was getrapt.

Een geweldige manifestatie,

georganiseerd door een aantal

enthousiaste

vrijwilligers.

20.00 uur en de ingang tot

Gelukkig waren de weergoden

tijdens de vergadering een

de vergaderzaal

gunstig gestemd en bleef het

stemverklaring afleggen.

Raadhuisplein.

en niets uithaalt en

wil

is

op het

de hele dag droog met zowaar
een zonnetje

erbij! Ik zal

mijn

vriendin een folder toesturen.

Kan ze tenminste lezen wat

Teambuildingdag zorgt

opkikkeren betekent. Kinderen
die chronisch ziek zijn een fijn

voor gesloten gemeenteloketten

uitje

of een prettige dag be-

zorgen. Zo
Alle loketten

van de gemeente, inclusief de remise aan de Kamerlingh Onnesstraat

fijn,

dat ze er van

op knappen, er vrolijk van worzijn

vanden. Uitstapjes

daag

2 september, gesloten. Dit in het kader

van de jaarlijkse teambuildingdag voor de ge-

meentelijke ambtenaren.

ze door

zelf niet
zijn.

De Burgerlijke Stand

is

deze

even open

donderdagochtend, van 8.30

te- en

uur tot 10.00 uur wel nog

te

om uw

geboor-

overlijdensaangifte

kunnen doen. Ook Loket

Zandvoort, zowel

trum

als in

gesloten.

in

het een-

Nieuw Noord,

is

waar

hun handicap
toe

in

staat

Een heel goed

tiatief

ini-

met een prach-

tig resultaat. Spinners

nogmaals: bedankt.

J5

gjj

2
<u

gj

-

1

J>

jf/T). /

STUDIO

Fridoy 17* September

118 CONNV LODEWIJK & CREW

teZandvoort

ZUMBA

Tel.023-5717580

*

Swtngsteesjun

Op onze ouderwetse manier

(

Goulashsoep

Discoparty
"

I

Dü» bWHI

Prt

CktHitt

i***J

tak via nwJnMItEU jrfUf Af

ï

bil

Vissoep

WW**» D4M4

MafFc] *t#t

START OP DONDERDAG 9 SEPTEMBER
KOM EN DOE EEN PROEFLES

«.
3 soorten vlees

-

Zeebaarsfilet

-

-

Palacinka of

Palacinka

FUM HAPPY JOIM THE PARTY ZUMBA
(docente

€10,50

Pr-

ShH

Als brunch, lunch of diner.

Graag

De gehele week

tot ziens, fam.

Bel

OOMSTEE

Van der Valk

5712598

Op

Bekend van

PP Fischer

-

uur.

de grote

o.a.

vocals,

Dré Voorvrienden

E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl
tot 12.30 u.

Aanvang: 21:00

het biljart.,

festivals {Haarlem Jazz).

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort

mat/m do 9.00

0650425026

JZZZZZP!

Telefoon: 023 57 168 41

vrij

/

Café Oomstee
Vrijdag 3 sept.

Swart

ISTotari ssen
openingstijden:

Lizet)

Ftemingstraat 55 Zandvoort

door.

Boom

en 13.30 tot 17.00

Daniël

u.

Voor

Thomas
-

Streutgers - tenorsax,
contrabas, Arnold Smits - gitaar,

Casey - drums.

uw Jazzagenda:

Jazz op: 8

okt.,

5 nov,. 3 + 17 dec.

9.00 tot 12.30 u. en 13.30 tot 16.00 u.

Ton Ariesen

-

Zeestraat 62

"Sport is goed voor lichaam en geest"

-

Zandvoort

Al

-

023 573 87 27

v.oomstee.nl

-

uw verzekeringen

bij

één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.

www.sportinzandvoort.nl
/
Sportraad Zandvoort

DORSMAN
ASSURANTIËN

DORSMAN.NL OF 023-5714534
Dierenartsenpraktijk

www.zandvoortsecourant.nl

P

de,

Bezoek regelmatig de website van de Zandvoortse Courant voor

liist&rfi'ofï

Mevr. A.C. Dekker

Spreekuur: ma. t/m

de laatste nieuwtjes

vr.

ma.- wo.-

13.00

vr.

-

-

Lukkassen

14.00 uur

avond 19.00

-

20.00 uur

en volgens afspraak

de actuele evenementen agenda
het opgeven van

uw tip of opmerking

het opgeven van

uw Zandkorrel

Lijsterstraat

7

-

2042 CH Zandvoort

Groenestein

-

Tel.

(023)571 5847

Schouten

of Spotlight
Onafhankelijk en duidelijk hypotheekadvies!

het aanvragen van

uw ZandvoortPas

Sf

Exacte berekening van waar u maandelijks aan toe bent

v*

Begeleiding tijdens het gehele hypotheek product, geen

zorgen over contacten met bank, taxateur en notaris

het zoeken in het digitale archief van oude Zandvoortse Couranten

V

Hypotheekadvies door Erkend Hypothecair Planner

het doorgeven van een bezorgklacht

www.gsfinancielediensten.nl

ZandvoortseCourant-
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Brandweermannen, heel erg bedankt!
De brandweer van Zandvoort
brand te blussen maar

wens

heeft. Een

is

rukt niet alleen uit

ook hulpvaardig

bewoonster van het Huis

als

in

om

een

geen

omdat
lijk

liefste

wens

en
DE BADPLAATS

schakelen rnet het verzoek of
zij

vervuld.

de bejaarde vrouw even-

met de ladderwagen

tueel

Een jaar verlenging

Halte

Kennemerland een strandexcursie voor kinderen

strandopgang Parnassia
in de Kennemerduinen.

Met
is

term in aal en heeft nog

hooguit 2 weken te leven. Om

nemen van haar

wel moederen dochter

bleem. De dochter die ziek op

Marijke de brandweer heel

bed

ligt,

woont namelijk

de

in

hartelijk

gegaan

start

te

om

de vei-

deelnemers

kunnen waarborgen. De

vele vrijwilligers zorgen er
in

ieder geval voor dat in- en

zwembadwater
Op het

buiten het

slot

van de kunst-

moment

dat

schijnlijk

inmiddels
vol

donderdag,

weer

al

vier

zwem plezier en

maandagomiS.oo

uurwerden deeersteliefhebbers van de

Zwem^daagse
zwem-

men van de

Maar liefst 350
zwemmers en zwemsters
Vondellaan.

hebben

da

zwemfestijn aan-

jaarlijkse

bad van Sunparks aan de

gemeld. Wel

il

les.

Dat

is

een zeer

altijd

de

ZandvoortseZwem4daagse.

In

ZANDVÜDKI

Zandvoort

zijn

valwater

in

Stichting Spoedposten
Zuid-Kennemerland mogelijk gemaakt. Bewoners
en passanten met hulpvragen kunnen nog tot 15
september bij de EHBO

De gemeente

woon stich-

Zandvoort,
ting

De Key en Stichting

Kunstcircus, sponsors van

Dichter

Mol

Zee, stelden Ada
ambassadeur van

bij

als

jaar aan.

bij

schrikken

weg

het schrobben van het stoepje, het af-

is

het

soms

wat erin wordt aangetroffen.

b

|

een noodkreet aan inwoners die de putten beschouwen
zijn niet

aderen enzovoorts

als

in

bedoeld

om

veegvuil, afvalzakjes,

te vegen. En al helemaal niet

cement, speelzand, kalk-of verfemmers

Samen houden we Zandvoort Schoont?

in

om

als

boom-

erstoffen

te deponeren.

medische vragen kan men,

men maar

ko-

trale

in

het weekend, tele-

Ada Mol. Haar contract

met een

is

jaar verlengd.

023-5453200.

BuzzzzHalte
In

de Galerie van
in

BK-

de voor-

busrestauratie

kunstenaars Marijke Gooi,

Wim

Nederlof, Nelleke de

Blaauw en Ellen Kuijl.Van
september tot 7 oktober vindt er een kunst-

16

zijn

kokkels. Natuurlijk

er

het vinden van zaagjes,
nonnetjes, kreeftjes, garnalen, scheermessen en
eieren van hondshaaien.

Misschien wel kwallen!

Dus

wil je

weten wat

allemaal te vinden

dan

uw

kennis van

er

op

is

punt

is

vanaf de strandop-

gang bij Parnassia in
de Kennemerduinen.
Deelname is gratis en
aanmelden vooraf

het Groot Duinrand Dictee

nodig.

in de Zandvoortse bibliotheek Duinrand en ding
mee naar de eerste, tweede of derde prijs. De tekst
van het dictee sluit aan op

Zoals verleden

het

is

een grote kans op

altijd

tot 12.30 uur, het vertrek-

van

u alle valkuilen

zonder verbindingsstreepje? Test

de Nederlandse taal tijdens

Zandvoort,

grote strandschelpen en

komt dan ben je van harte
welkom. De excursie begint om 11.00 uuren duurt

de nieuwe spelling, met of

Kent

enkele da-

het strand dan

het strand en hoe het daar

Groot Duinrand Dictee

Zee

is

vaak bedekt met wormen,

spoed post te Haarlem,

gelukkig kan

bij

later

de cen-

bij

dichten van Dichter

wisseling plaats en
Hierbij

afvalbakken: ze

oemeenie za.idvoon

post terecht. Voor andere

Zandvoort nog een jaar
extra genieten van de ge-

tot 16 september een
nieuwe tentoonstelling
van de BKZandvoort-

stroomt. Ze worden periodiek schoongemaakt door

reinigingsmedewerkers van de gemeente. Daarbij

Bij

de deskundige jury te

zij

terstalent.

is

ontelbaar veel putten langs de kant van de

waar, als het regent of

sporen na.

gen

aan de Louis Davidstraat,

en de putten.

iaat zijn

storm wordt de zeebodem

omgewoeld en

malige

ZANDVOORT SCHOON!?

maar ook de wind

vloed

het nog druk. Deze medi-

me-

feestelijke afsluiting van

zo'n beetje het

be-

Medisch Netwerk in samenwerking met de gemeente Zandvoort en de

tel.

laatste baantjes

de

in

periode.

altijd in

sche service wordt door

aanstelling moeten

en het ontvangen van de

zich dit jaar voor het

toegelaten tot het

en de doktersassistente

is

manifestatie 'Kunstkracht

dagen

zwem-

die losbarst na het

Afgelopen

zeker

h e rf st

op 13 oktober 2008 werd
Ada Mol gekozen tot de
nieuwe Dichter bij Zee. Met
haar gedicht AiGP wist

zijn er

enthousi-

iets te zien of
valt,

r/

de beweging van eb en

alleen

asme voorbij en morgen is het
de laatste zwemavond. Wel
meteen speciale waterdisco

zo m e

afgelopen zondag

fonisch terecht

waar-

na

dat er

Het strand

Na twee jaar zou
er eigenlijk een nieuwe

u dit leest,

wel

altijd

te vinden

is

weging. Niet alleen door

hadden de huisarts
Aan het

bij

Het verrassende van een
strandexcursie

hebben van deze dienst

de badplaats voor twee

alles ordelijk verloopt.

in

gebruik gemaakt en
zelfs

overtuigen van haar dich-

ligheid van alle

de
de

bij

woners en toeristen

12'

maximale aantal

seizoen

Rotonde was op 29 augustus over. Veel be-

als

bedanken voor hun

hulp.

Zwem4daagse maandag van

Het

huisartsenpost

dit berichtje willen zo-

doclrterwasereen groot pro-

Sophiaflat en dezeflat heeft

ganiseert het IVN Zuid-

Huisartsenpost

brandweerwagen op
tehalenenhaarnaarde bovenwoning te tillen. Dankzij
deze hulp waren moeder
en dochter een middag bij
elkaar en konden zij samen
uitgebreid afscheid nemen.

De dochter van de bewoon-

elke zaterdag

en zondag van 12.00 uur
tot 17.00 uur geopend.

aanomdevrouw

rnet de

afscheid te

is

naar boven konden brengen.

Spontaan boden de brandweerlieden

ster

r* fksxn

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

te

in

OOR

iAAetOOG

Trappen lopen was

ze rolstoelafhanke-

dus besloot Marijke

is,

ten Haaf de brandweer

een gesprek met activiteitenbegeleidster Marijke ten Haaf

werd alsnog haar

lift.

voor de moeder geen optie

iemand een

de Duinen had

een wens die eigenlijk voor haar onuitvoerbaar was. Na

thema van

dit jaar

'Het

water in al zijn verschijningsvormen en functies'.
Vrees geen schrijfkramp,
het wordt een invuldictee.

Open

is

niet

huis in de kerk

week

in

deze krant stond vermeld,
is op 4 september van
12.00 tot 17.00 uur een

open dag

in

deAgathakerk.

Ook voor de kinderen
er leuke activiteiten.

zijn
Bij

15

mooi weer kunnen kinderen op het pleintje voorde

september, aanvang 20.00

kerkvanaf 13.30 uur,onder

Het dictee vindt plaats op
uur. Entree

is

gratis

maar

de kunstenaars Nelleke
de Blaauw, Wim Nederlof,
Elke Sijtsma-5chiller en
Annemarie Syb ra ndy aan-

van te voren aanmelden

wezig. Galerie de Buzzzz-

Zondag

is

wel gewenst.

leiding van
Hilly Jansen,

beschilderen

kunstenaar
een doekje

met

acrylverf.

Dus kunstenaars, groot of
Beleef het strand
12

september

klein, jullie zijn

or-

van harte

uitgenodigd.

wü

m

A

[vrije
Vrijehuizenmarkt
Ti ee; voor

uw

huls.

1

I

Stat ion spl>iein

1

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke
H Raadhuisplein 12

Zandvoort
NS Station

lover het

een bruto

gemengde bestemming;
horeca

1,

Dit riante

won en;

gesitueerd midden

•

Gesrtueeid inkleriKhal

•

Entree

.-

•:

rr.":|3.

i-jv-üh'

.UCIlUU
NltU\A

i

enne

-ü'';M'

l5."-!.

inhoud

ca.

350

m!

140

ca.

J

,

Cort van der Lïndenstr. 2-30 Zandvoort

1
•

appartementencomplex, met

fraai

panoramisch

uitlicht over

de

"A—v*

*

wilt

deze

zelf

'.

::

..r _---;

n

i"ii"i

::

2e toilet en modem wasta
sep. berging in

Een modern penthouse welke u

•

Woonnppervlakteca.13Sm'.inhoudca.400i

direct kunt

€

In

een rustige

straat,

1

Zandvoort

aan de rand van de dorpskern van Zandvoort gelegen

kap);

(begane grond

Waterleidingduinen" en Zandvoort Zuid;

de voor- en

'i";

•

|

H Paradijsweg

gaan verbouwen tot een

:

Vraagprijs:
429.000,- k.k.

|

Zandvoortselaan 16 Zandvoort

U zoekt een woonhuis met karakte en

woning <type2/1

:.

was Jdroogruimte.

onderbouw;

Rifn-^ricrgdskt^v^JEi-;
3e
H " ht ° rahet
n Za"dvIor

I ^rva

L^H

:

=-.

felm eu bel,

I

locatiel

m

ïnningenL doven het Jupiter

vzv douchecabine.

.

I

.

Vraagprijs:
€ 298.000.- k.k

-

NI. ~ 'c?'i >:

;1

op een levendige

Bruto vloeroppervlakte

u,

:

ra I'::ihI

,

*"bedrijfsruimte

*y. ijffl]

Zandvoort

en moderne 1-kmr penthouse met dakterras op het westen
in het gezellige dorpscentrum van Zandvoort!

^
'

hedrijfsd Del eind

maatschappelijke doeleinden,

dienstverlening en

•

is

jgp

achterzijde, opensl.

ca.

230

^

-',

e verclieci-cj ca.

1

IGSnv.

ad

m

50

:

daktenas);

aarvoor-enachtertum. keuken met toegang tot

deuren

lei

t|:.ii-i:-|v.

.-::

doucheruimte en 2e toilet balkon;

M^Bl,!

fiU«
1
•

Hogeweg

Starters opgelet! Dit

op het noordwesten

—

Woonoppervlakteca.lSOm'.

3

Het appartement

is

modem

Zpla^enTX"

dakterras en balkon.

Woonoppervlakte

ca.

400

;
.

'""
Vraagprijs:

H Stationsplein 17-22

k.k.

Zandvoort

mr hoekappartement met ruim hoekbalkon

gelegen a n de levendige

Gelegenopde2everdieping(3ewo

sauna.

<y

P.B

€425.000,-

Hogeweg

op steenworp

appartementencomplex "La Mer". op

afstand van het centrum van Zan
•

^4

9kk\

Vraagprijs:
€ 389.000.- k.k.

56-8 Zandvoort

moderne
is

badkamer met

Ie verdieping: 3 slaapkamers,

*4

nlaag) van het

slechts 100

meter van zee!

goed onderhouden

ingericht en beschikt o.a. over gestuukte

•

Indeling; sfeervolle living

•

Woonoppervlakte

wanden

met openslaande

2 slaapkamers, berging in

Vraagprijs:
€ 339.000,- k.k.

rij:

De

•

Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook

•

Persoonlijke en pro-actieve karakter van onze dienstverlening;

leukste courtage van Nederland*;
's

avonds;

•

Etalage op A-1 lokatie aan de Grote Krocht in Zandvoort;

•

Optimale woning presentatie, fotografie en woning beschrijving;

•

Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij verkoop,
aankoop, verhuur en beheer;
No cure, no pay;
Gratis waardebepaling van uw woning*;
Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!
Uw woning wordt geplaatst op de volgende websites:

•
•

rn',

inhoud

€179.000.-

•

•

60

ca.

170 m'.

Vraagprijs:
€ 189.000,- k.k.

Vraagprijs:

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een

•

ca.

funda.nl, zah.nl, jaap.nl, huislijn.nl en natuurlijk Vrijehuizenmarkt.nl!

k.k.

BEL 023 - 5 731 999
Nick ten Broeke

2042 NT

Emmaweg 21
ZANDVOORT

R:

023 - 5 732 007

ML: 0655 - 13 03 65
E:

nick@vrijehuizenmarkt.nl

www.vrijehuizenmarkt.nl of
www.nicktenbroeke.nl
Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

I

ZandvoortseCourant-

Beauty Beach Event
Het zondag

Beachclub Tien georganiseerde Beauty

in

Beach Event heeft maar

liefst

€

2.300 voor de voedsel-

bank opgeleverd. Niet minder dan
ben

zich

prima vermaakt met de

circa

300 gasten heb-

modeshow van

en kinderen, en alles op het

t/m

nieuwste trends. Een mooi

gebied van het opmaken

initiatief

en haarcoupes volgens de

volg

dat besl

moet

een ver-

st

scherm zich volledig in het
zweet om alles op rolletjes

bele aantal gasten gehad",

te laten verlopen en geluk-

zij

meende Robin Molenaar

kig voor ze

Geshowd werd de nieuwste

is

Man

Iron

-Skyline

Muziekpaviljoen

5

werkten voor en achter de

van Beachclub Tien. Het

-

Zwem bad

Sunparks

bridgedrive

Open Dansavond - Dansschool Rob Dolderman.
De Krocht, aanvang zo. 30 uur

4

"Jammer dat het overdag
weer was anders
hadden we wel het dub-

4-daagse-

op diverse strandpaviljoens

4

kapsalon Haar.

slecht

Zwem

3

Strandbridgedrive

4

krijgen

Laura

van schoonheidsinstituut De Salon en Ferhat Ayvan

Bluijs
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EVENEMENTEN AGENDA

het teken van de voedselbank

in

(14)

Hot Club de Frank,

-

13.30-16.00 uur
1+12
1

gebeurde dat ook.

HARCCP Classic -Circuit

Park Zandvoort

Monumentendag - Open dag
00 -16.00 uur

in

Protestantse kerk,

11.

aan de aandacht van zowel

strand- en vrijetijdsmode,

Muziekpaviljoen -Jeugd harmonie Orkest

Ay ontsnapt want

voor zowel dames, heren

Crescendo,i3. 30-15. 00 uur

Bluijs als

Solexrace vond plaats onder

Het zat de organisatie van de Solexrace afgelopen zondag
niet
er

mee. Rond een uur of vier betrok de hemel en

kwam

een plens water naar beneden die de potentiële toe-

schouwer veelal binnenshuis

met weinig

alleen

hield.

Toch gingen

er,

helaas

publiek, rond de zestig Solexen van start. Dat

er later toch

maar

nog een zonnetje tevoorschijn kwam werkte
positief voor

had aangekleed. IJzerhandel

Zandvoort had een groot

Kunstfestijn -Muziekpaviljoen,

5

Groot Dictee- Bibliotheek Duinrand,

uiteindelijk

dames

Gusta

Zonneveld. Allebei werken
ze

kei

gemaakt waar vaste klanten
regelmatig van

'stoeltje'

wis-

een complete voordeur

Strandfeest voor

schilderen, ging naarWilleke

Hoekstra. Dit houdt

de

in:

gronden, lakken en aflakken

kroegtijgers als het viertal

beschikbaar gesteld door

Fier

maar ook

rijders, zelfs

indivi-

van buiten

Biba onderhoud.

werd

prijs

De pech-

niet direct na de

omdat

Zandvoort. Regelmatig kon-

race uitgereikt

digde de speaker van dienst

gens de jury gedurende de

een

prijs

degene

aan die dan door

die als eerste na die

aankondiging over de

kwam, na de

race

finish

opgehaald

beide
niets

er vol-

manches van de race
was voorgevallen. Later

werd bekend dat de pech prijs

Dam

alsnog naar Kees van

kon worden.

gaat,

zijn

chientje rond te zien rijden. Er

De jury heeft het niet gemakkelijk gehad om de
meest origineel aangeklede

want

de pitstraat

in

bij

IJzerhandel Zandvoort brak

Het

is

en

om

blijft

een leuk ge-

motor af en schoof

drie

Pluspunt-vrijwilligers
vrijwilligers

van Pluspunt krijgen een

de

vrijwilligers

tijd

danken voor hun enorme
Vrijwilligers zijn

onbetaalbaar,

inzet.

natuurlijk

maar

dankzij

kan jaar-

vrijwilligers

een

gezeteld was, natuurlijk nooit

De Orginaliteitsprijs ging

kunnen

zien.

Casino Zandvoort en de sym-

competitie.

De

officiële Iron

Man

is

een triatlon die sinds 1978

pathieke medewerking van

Zandvoort
jaarlijks

op Ha-

waï wordt georganiseerd. Daarbij gaat het om 3,86 km zwemmen, 180,2 km wielrennen

vrijwilligers

12.

00 uur met de

heats en er

eerste

Zandvoort

is

zijn races

het niet zo

nernent organiseerd door

zwem-

Australian Beach bar Skyline,

kinderen met een spierziekte.

extreem: 200 meter

stichting die zich inzet voor

zen!

Na afloop

is

strandpaviljoen

De op-

Spieren voor Spieren zet de

en kan op de dag

brengst gaat ieder jaar naar

netto-opbrengsten snel en

n. 00 uur. /vlet

hardlopen

een goed doel, deze keer

effectief in ten

Ook

dit jaar

het rulle zand.

wordt het eve-

13.

is

dat Spieren voor spieren, de

behoeve van

onderzoek naar spierziekte.

er

De

zelf,

uw

prij-

een bar-

becue. Inschrijving kost

men, 200 meter peddelen of
een surfplank en 400 meter
in

voor

als heren.

van de

KNRM

KNRM

€

15

vanaf

inschrij-

van de

boottocht

actie

Ann ie

op

wel afhankelijk

zee. Er kan

leiding

Amber van

in

is

in

een rond-

het boot-

van de KNRM, een rond-

hu

heeft vrijwilligerscoordinator

Tetterode ditmaal

is

zich vrij

leidingmetdeskundigeuitleg

worden gemaakt

en het Juttersmu-ZEE-um,

door twee

vrijwilligers

het Juttersmu-ZEE-um, dat

een strandfeest compleet met

hiervoor speciaal open gaat.

barbecue kunnen organiseren.

Tot slot kan er gekozen wor-

deelnemers maken kans op
een aantal zeer mooie

In

om

Het evenement start

zowel dames
en een volledige marathon {42,195 km).

red boot

(maximaal 45 deel-

nemers), waar tien vrijwil-

van het weer en eventuele

Solexcoureur aan te wijzen.

Man

keus kan maken.

Poulisse

aan de

het personeel van Holland

geen een

Iron

men een

kan een boottocht worden

gemaakt op de

Pluspuntcliënten

ligers

'coureur' die zich niet ludiek

eerste lustrum van de Zandvoortse editie van de

uit
Er

de giften en fooien van de

lijks

of-

vrijdag 10 september

voor hebben gemaakt. De

was dan ook

Komende zaterdag, 4 september, is het

om

bescheiden schouderklopje

die uitgedoste

Man

op

van Pluspunt namens de cliënten te be-

worden gegeven. Maar door
een cheque van € 1.800 van

het pruttelma-

Eerste lustrum Iron

heerlijk 'koekje

van eigen deeg'. Vrijwilligers van andere organisaties
feren namelijk hun vrije

de Haltestraat

jury, die in

al

bijna

De

meter naar voren. Dat heeft
de

mensen op

zicht

Voetlicht (t/m 3 oktober 2010}

De Ludieke

casino Zand voort.

Uiteraard waren er de echte

duele

12:

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

voordeur schuren, plamuren,

van café

Protestantse kerk

-

hoofdsponsor Holland

bij

prijs,

KunstKracht

naar de worstel-

Ellen Neelis en

aantal Solexen ingezet en

echte pitstraat voor de win

13.

aanvang 20.00 uur

Korendag

voor de gelegenheid een

selden.

de deelnemers.

30 -16.00 uur

2

omstandigheden

slechte klimatologische

den voor een strandwande-

Programma

ling

onder deskundige bege-

De vrijwilligers worden io
september vanaf 15.30 uur
welkom geheten in strandpa-

gereed staan, waarna rond

Beachclub Tien. Vanaf

een uur of acht de Pluspunt-

viljoen

ving steunt u Spieren voor

16.00 uur worden diverse ac-

spieren.

tiviteiten

aangeboden waar-

leiding.

Vanaf

17.30

uur heeft

Beachclub Tien een barbecue

bedankdag

zal

worden afge-

sloten.

J>

Bel

vrijdagmiddag

06-1139 1478

of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Geusebroek
06 -193 12574

Petra

•^

Tel:

Zandvoort Optiek

Financiële Diensten
Lifestyle

Planningen, Hypotheken,

Herfinanciering, Kredieten,

-l

Q

Rob

n

1,

H

Zandvoort
start

nieuwe

ballroom

-

Ontslag en Scheidingen.

EBBBEHSBE
De eerste

\%

sessie van het

ge:' si? Tijdens het

WOONCAFE

weekend van de

eindraces op ons circuit start het 2e

WOONCAFE met

alle

SALE

experts op

na^BBgaia
cursus:

latin

-

ALLE MONTUREN 50% KORTING!

/O

salsa

/

OA DOLCE 6 GABBANA - DIOR - GUCCI
GIJS -

Mobiele Poets Centrale
Mobiel

OAKLEY -PRADA - CHANEL - SILHOUETTE
SWAROVSKI -TOM FORD - RAYBAN
- ROBERTO CAVALLI - VERSACE

|ACOB |ENSEN
professioneel auto's wassen, poetsen

&

polijsten
*

complete behandeling v.a. €100,gratis haal- en breng service
www.moblele-poets-centrale.nl

Kerkstraat 34-36
2042 |G Zandvoort
023 - 57 12 466

infogmobiele-poets-centrale.nl

Tel.

Tel.023~8880275 of 06=42452535 Potgieterstraat 13, Zandvoort

yjyjvu.zandyoortoptiek.nl

FIJNE VAKANTIE

UW OGEN HEBBEN

GEHAD

1

GEZONDE OGEN

www.zandvoortsecourant.nl
Accountants kantoor
drs. H.G. Huppels erwten

ELVITAAL

extraaktie
ELVITAAL

??

NOOIT VAKANTIE!!

f

GEZONDE OGEN
FORMULE
Beschermt,

en
de ogen

versterkt
herstelt

Uw

gesprekspartner

en persoonfijk adviseur
belastingaangiften

jaarrekeningen

/

fiscale adviezen

•

accountantscontrole

administraties
/

/

boekhoudingen

management ondersteuning

ThoHte&Mrat l8*2042GMZWw
Fax 5731 191

*

irewnümskanlwcir®
i'.hLppilïihötiÊ

Krachtige Anti-oxydant

We

hebben onze

zittingstijden

uitgebreid; elke Ie en 3e dinsdag

i
1
|

I
I

Bevat

100 vegi-caps....€ 19,95
Nu. 5 euro korting ..€ 14,95
Tegen inlevering advertentie
maximaal 3 per klant

o.a.

Luteine,

van de maand van 9.30

-

11.30 uur.

Bosbes

en Carotheen
slechts
1

capsule per dag

i

4Hl

'

^| Hj

Grote Krocht 20a

2042 LW Zandvoort
Tel.0313-4856 78

^^
WÊT

ZandvoortseCourant-

Open Monumentendag 2010
De Open Monumentendagen 2010 vinden

op

plaats

en

11

12

september. De organisatie

handen van de gezamenlijke historische verenigingen vertegenwoordigd

in

ting

Behoud Zandvoorts Cultureel Erfgoed (EZCE)

in

de

in

is

Stich-

samenwerking met het Zandvoorts

kunnen met een quiz hun
kennisvan de diverse watersoorten en spreekwoorden
over water toetsen. Iedereen

Museum. Met een
traal.

speciale tentoonstelling staat de Zandvoortse watervoorziening cenis

De Protestantse kerk

zet zijn deur aan het Kerkplein op zaterdag

11

september van

NUMMER 35 -02 SEPTEMBER 2010

Dansen aan Zee in
gerestylede De Krocht

welkom om de

sfeer van

Danscentrum Rob Dolderman gaat vanaf 16 september
aanstaande danslessen verzorgen
stylede grote zaal van

weleerte proeven.

11.00 tot 16.00 uur open.

De

een volledig gere-

in

De

Krocht.

zaal heeft onder an-

dere een grote spiegelwand gekregen en

Loop naar de
Tevens
jaar,

pomp

schoon en leeg gemaakt. Dolderman

pomp'

er

is

ook grondig

zo een beetje de

net zoals vorig

is er,

een wandelroute met

de fraaie

is

titel 'loop

die langs

naar de

hele zomer
zijn

werk.

Het

is

mee bezig geweest maar heeft wel veel eer van

de verdwe-

nen dorpspompen en water

en vuurwinkeltjes gaat. De

wandeling kan individueel
gemaakt worden en de route
istijdens hetweekend gratis
op te halen

het Zandvoorts

in

Museum.

Bij

genoeg belang-

stelling

er

een gids aanwe-

zig die

is

op zaterdag en zon dag

vanafi^.oo uurdewandeling

door Nel Kerkman

en vuurwinkels,

in

de schijn-

werpers. De doopboeken
het doopvont van

Het landelijke thema, 'de
smaak van de 19e eeuw', is

en

voor Zandvoort niet of nau-

op zaterdag te bezichtigen

welijks te verwezenlijken

en er

omdat

er

weinig over

is

Protestantse kerk

van

u

it

deze eeuw. BZC

in

'de

E

dieper ingegaan en op oude

begeleidt. Voor degenen die
in het weekend van 11 en 12
september niet aanwezig

foto's en kaarten

kunnen

schillende

destijds

Verder

is

in

te zien

het dorpstonden.

zijn er foto's

er uitleg over

de functie

van de water- en vuurwin-

het

De smaak van het water

kels. In

Om

ning naast het Zandvoorts

de geschiedenis van

de kleine visserswo-

de watervoorziening zicht-

Museum

van de watervoorziening

baar te maken heeft BZCE

van het

een tentoonstellingsamen-

zoals dorpsporn-

gesteld

het Zandvoorts

in

Museum.

pen, watertorens en water-

wordt op

Er

ver-

zijn,

de leuke route

is

alsnog te verkrijgen

VW

bij

(entree via de balie

museum) hebben

le-

den van De Wurf een water

nu een echt danscen-

zijn.

aanwezig maar ook het ge-

Jeugd

2B.

luid heeft

de dansleraar, die

zijn

hij

scholen langs

om

flyers neer

gehad, grondig aangepakt.

te leggen.

Het

lijkt

mij zo leuk

"Op zo een manier kunnen

om veel

we

12

het Zandvoorts

Voor meer informatie
de verenigingen
zig die deel

zijn

aanwe-

uitmaken van

al

ruim 30 jaar werkzaam

is

te krijgen

want denk erom:

ten hier organiseren, want

dansen

zeker niet alleen

muzikale ondersteuning be-

voor ouderen. Het brengt zo-

hoort nu tot de mogelijkhe-

veel plezier

den. Dansen aan Zee zal hier

met de voetjes van de vloer te

ook bruiloften en fees-

Dit familiebedrijf in
is

Zandvoorter

de op-

voor menig

letterlijk ge-

zichtsbepalend

geweest

Maar

dat kan

gaan. Let maar op, De Krocht

verder.

gaat weer swingen", zegt

in

de Poststraat

in

Zand-

gediplomeerd opti-

niet iedereen kan zich

ook de weg

in

weet

de wereld van

te declareren. Natuurlijk kunt
u

op de Grote Krocht ook voor

oogmeting en oogdruk meting terecht

maar

niet alleen

afgelopen halve eeuw.
Maar ook nu nog kunt u bij

de 'low budget' monturen
en heeft menige klant aan

u

Slinger Optiek terecht voor

een kwaliteitsbril geholpen,

doen, want de opticien

de modernste monturen

inclusief de daarbij

en exclusieve brilmerken

service. Het bedrijf

van modehuizen

gesloten

als Cartier,

bij

alle

horende
is

aan-

tenverzekeraars, zodat de

Luxury en ED Hardy. Een vol-

eventuele vergoeding direct

mindering wordt gebracht

ledig overzicht

van de diverse

in

merken kunt

op de website

op deaanschafkosten van de

u

bril.U hoeft

Bij

Slinger Optiek kunt

ook een gehoortest

Openingsbal
De dansgekke Dolderman,
aanbiedingen.

dus niet

zelf

meer

naamde

eerste danslessen kreeg en

zen, krijgt u een korting van

Vereniging voor Amateur

met 6 van de basisscholen; de

Danssport) oprichtte, pakt

Junioren van de groepen 7en

Komende

8 en de Scholieren tussen 13

het montuur* van

later

de

NVAD

(Nederlandse

direct

ook nog een korting van €

zaterdag,

en 17 jaar. Deze cursisten leren

hij

deOuickstep,

50 op de brillenglazen sa-

men

of 2X

€ 50,00 op mul-

tifocale brillenglazen.

korting krijgt

u

€ 50

ook op

alle

al

goed

uit.

4 september, gaat
het dansseizoen openen
met een groot openingsbal
in zijn

nieuwe danscentrum.

"Dat wordt echt een feest.

middag.

ok-

1

onder de

€

Op donderdag

en zondag

de lessen voorde catego-

150.

en jeugd van start. Daar ver-

rie

wachten wij heel veel van
want dansen is namelijk
echt leuk", vertelt hij met
twinkeling in zijn ogen. De

deeld naar ervaring.

entree voor deze bijzondere

Zee,hetdanscentrumvan Rob

met 31 oktober aanstaande.
De met een beschreven aan*

zijn niet

woensdag-

de vervolgcursus

zijn gel-

september tot en

biedingen

Bij

komt daar de Engelse wals
bij.

nebrillen*

deChaChaCha

en de Jive op de

zijn

Slinger

Kids Swing, leerlin-

gen van de groepen 4 tot en

de merkbril. Daar bovenop

Deze aanbiedingen

bij

leeftijdsgroepen aparte

lessen ingeroosterd: de zoge-

Daarna gaan de lessen voor

geldig

in

Optiek. Er wordt uitgepakt

combinatie met andere aan-

dansavond bedraagt

met een aantal

biedingen.

€

feestelijke

veel elan. Hij

heeft dan ook voor een aantal

beginnelingen, gevorderden

de jubileumperiode, de
het feest

6-jarige leeftijd zijn

merk-zon nebril len* vanaf

maanden september en

een avondje

kochte complete merkbril*
vanaf€ 300, inclusief de gla-

dig van

is

op

die al

€150 en€ig,6oopal Ie zon-

Beter Horen.

In

iedere ver-

te-

is

vens een service-adres van

tober,

Op

laten

ziektekos-

Calvin Klein, Tiffany, Cavalli,

www.slingeroptiek.nl vinden.

dat.

hij

Dolderman met

€ 50 op

oorloven. Slinger Optiek

om

naam gaan maken,

als volledig

een exclusief montuur ver-

is

Behoud Zandvoorts Cultureel
Erfgoed' (BZCE).

cien en contactlenzenspecialist, voortgezet.

tiekbranche

respons van de jeugd

en vuurwinkeltje ingericht.

naar een ruimer pand op de Grote Krocht. Tegenwoordig wordt

zoon, die er

ook de

ooit een drive-in-show heeft

Museum.

in

Slinger Optiek bestaat 50 jaar

de zaak door

ik

september van 13.00

en

Volwassenen en kinderen

8 september 1960 startte A.G. Slinger zijn eigen optiekbedrijf

voort. Later verhuisde

"Volgende week ga

tot 17.00 uur te bezichtigen

niet anders", gaat

Op

rond 20.15 uur aanwezig te

trum geworden. De nieuwe
spiegelwand is prominent

De tentoonstelling 'De
smaak van het water' is 11

Zandvoort, Bakkerstraat

en infor-

matievan de watertorens en

Zandvoort, met alles daar

nis

omheen,

onderwerpen

waar de pompen en putten

is

besloot

smaak van

water' en zet de geschiede-

in

de geschiedenis

van het kerkgebouw.

het onderwerp te veran-

deren

een rondleiding met

uitleg over

monumentale gebouwen

om

is

de

zijn alleen

5

en

u

slechts

wordt verzocht

om

van i8jaar en ouder, inge-

Meer informatie

zoals tijden

en prijzen over Dansen aan

Dolderman, vindt u op

www.

dansschoolrobdolderman.nl.

VAN AACKEN

öZandvoortse

GLASZETTERSBEDRIJF

Courant

ZANDKORRELS
Behang- en schildersbedrijf

levering en plaatsing alle glassoorten.

ZVO Verspreiders en de Zandvoortse
Courant bedanken alle invallers en

vernieuwen kozijnen

&

Tel/Fax 571

schilderwerk.

vrijblijvende offerte!

schilderswerkzaam heden

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

tijdens de vakantieperiode

www.arnoldnijkamp.nl

vakantiemaanden

zijn alle

is

f

.ter

&-

Henk

Bluijs

super verlopen.

^
^

bezorgd een
pluim geven voor

hun

Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service

garantie en KvK.

/vlet

door zorgverzekeringen.

Wiskundehulp gezocht
opzoek naar een

Wij zijn

student/leraar/lerares die

onze dochtervan
kan helpen

Tijd voor een bloemetje!

BOVAC

Lid

Max

ïandwort tel.: OiJ-57 IZO io

Sifieeialtet

/

De Heer

en NAP.

Planckstraat 44,

5730519

tel.

voor al Ww bloemurerken.

06-53498304

www.trade-ard.nl

een vesting
nood,

in

Administratie en
belastingaangiften

di er en voed

APK of schade?

kie. nl Al

www.sportinzandvoort.nl

voor particulieren en ondernemers kleinbedrijf

goedkoper!!

altijd

Patrickvan Kessel

Bel

06-55383624 of

op

kijk

Witte Veld 56, 2041

M 06 45 30 45

T 023 573 92 72

AANMETEN VAN

E kittywillemse@planet.nl

ZANDKORRELS INVULBON

Vergoeding

via zorgver-

zekeraar. Bel voor een

afspraak

bij

thuis:

06-51815360

Met ZandvoortPas
Particuliere zandkorrel €7,50

korting op een zandkorrel

Privé zangles voor

06-16313229

worden??

6

2)

BrunaBalkenende,GroteKrochtl8

redactie van de krant, Kleine Krocht

via

in

Haarlem. Schrijf

www.abnails.nl

7

ATM,

bike

9
fgevenblj:

in

mountain-

nieuwstaat.

Slechts 3X op gereden.

SW E»; queeste

en

et>

2

elke letter

ofspatie

in

een apart Vakje plaatsen

Vaste
Tel.

prijs:

€

50.

KWF

vraagt collectanten.
Periode 6

t/m

11

sep-

tember. Tel. 571517

"«

voor linnengoed
culier). Ik

ontstaan door verkeerde of on Ulr tin oud
Te

...

(parti-

breng het

weg

en haal het op. Interesse?
Bel

centrum

in

Z' voort,

groot ca. 65

€

565,=

m2

p/maand

lnfo:Greeven Makelaardij

o.g.

Telefoon 023 -57.39.234

5717978

Gezocht: strijkservice

van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.

Nederlandse
Kankerbestrijding

Te huur garage/opslagruimte
Te koop: witte

8

De

in

bij

of bel 023-5245005.

aan de

1)

begint met de gratis

A.B.Nails
je

;.

de GGD. Tel. 5736021

bij

introductie avond

5

gesloten envelop (met gepast contant geld)

is

wenk-

ervaring en gecertificeerd

De opleiding tot nagel-

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

in

lipliners.Met 16 jaar

beginners en gevorderden:

styliste

(excLBTW)

Zandvoort

in

brauwen, eyeliners en

Inloopspreekuur:

3

Geen personeels- of zaken advertenties

van welke saiü dan o-

Permanent make-up
Boudoir

gespecialiseerd

maandag 9.00-12.30

4

€ 5 oo,-

Zakelijke zandkorrel €12,50
Met ZandvoortPas €10,-

Q.

Zandvoort

Flemingsstraat 55 (Pluspunt)

Nagelstyliste

2

Geen onroerend goed of auto's
Geen goederen met een waarde boven

niet voldoet

op de website

open 7dagen p/w.

€5,-

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst

In

de

zijn!

dierenbeno-

of bel 023-5738808,

ï

onder de volgende voorwaarden:

uw advertentie

maan

1=7

hulpmiddelen

GB te Zandvoort.
31

THERAPEUTISCHE

Deze bon

van

hem

De Dierenwinkel van

ELASTISCHE KOUSEN.

Indlen

bij

ing vooreen prik-

uw

prijzen. Kijk

Paap medische

L.

'r

di

goed
tijden

Jahum

digdheden voor bodem-

www.autoverkoper.nu

/

Met ZandvoortPas

-

goedkoopste

onderhoudsbeurt,

Het kan

s
i

kent wie

Er kan er

Een dure reparatie,

CSZZHI3SH!

Zandvoort

hij

schuilen

Auto kopen of verkopen?

[Administratiekantoor!

Bewegen

zit in

vmbo-t. Te I.5719815

Autobedrijf TradeArd.

inzet!

rtaitsstraat 6}

13 jaar

met haar

wiskunde. Zij heeft
dyscalculieen
2

**

de

023-575921.

/

Diabetische en reumati-

023-5719666 of 06-44696001.

ff\
*

aanleg (draadloos) netwerk.

voor computergebruikers.

Ook willen we graag de vaste bezorgers
die hun wijk keurig door hebben

06-52461796

Bilderdijkstraat 22, Zandvoort.

alle

bij

PC-PROBLEMEN. Advies en

wijken geheel dicht gebleven en alles

in

voet-en nagelcorrectie.
Tel.

sche voet worden vergoed
Kabel-internet/adsl
installateur helpt

Tijdens de

Gespecialiseerd

diabetischeen reumatische

72

31

Mobiel 06-54 264 259
uw behang-, wit- en

Vooral

vaste bezorgers voor hun invalbeurten

Pedicure Beata Visser

Arnold Nijkamp

NU OOK:

06-29183318

Gevraagd: Nederlands

sprekende huishoudelijke
hulp voor

in

Zandvoort.

Kostverloren straat.

06-33042562

ZandvoortseCourant-
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(DOOGH! <a»M
Jubileumconcert Zandvoorts Vrouwenkoor
Het Zandvoorts Vrouwenkoor

met een
uur

in

op

5

september

Direct na de

om

15.00

zomervakan-

de 32 leden van het koor gestart met de voorberei-

tie zijn

ding.

viert haar 25-jarig jubileum

schitterend concert, dat

De Krocht wordt gegeven.

Onder leidingvan dirigent EdWertwijn wordt al druk

gerepeteerd,

om

alle

belangstellenden te verrassen

met

meten zonder
den wei

keer

a 2

tre-

het ja ar op

in

in

het Nieuwjaarsconcert."

Het

2011 zingen

niet alleen zingen

is

Morgen, vrijdag

3

september, kunnen de jazzliefhebbers

weer hun hart ophalen

café

in

Jzzzzzp gaat optreden. Het

is

niet

Oomstee

als

dance naar jazzcore. De gezamenlijke voorliefde voor

de groep

oudejazzindetraditievan

de eerste keer dat deze

weweer mee

en

Lou isJordan, Slim

geweldige groep

uit

Haarlem

in

de Zeestraat komt spelen.

ook

geblazen. Jzzzzzp staat dan

om

'de

lief

ook vooreen avond stampen
en swingen gevuld

Na het

gevoelig akoestisch en

met el kaar uit, waar naartoe

in

ui

dere dirigenten hun scepter

gezwaaid, momenteel

ÉÉÜMÜÉÉÉdfittttÜ
Het Zandvoorts Mannenkoor
is

uiteindelijk

de aanstichter

de eerste

EdWertwijn

De band bestaat

van het Vrouwenkoor.

repetitie en

werd het

eerste lied'Edelweisz'ingestu-

plaatsten

zij

een oproepje

voor een stemmentest

om

een vrouwenkoor te beginnen. Er

kwamen

5

sopranen

Zingen

dirigent.

eigen

in

rock tot ska, van

het

is

Twee

1

april-

jaar na

de krant, nu was

het augustus
april.

van

in

piaats van

1

Initiatiefnemers Dico

Putten

komst

mochten

Dekker en voorzitter Marijke

teresse hebben... elke

(dirigent

van

is

het Zandvoorts

ligheidskoor: "Er heerst een

goede

sfeer en het zingen

niet alleen

is

een heerlijke ont-

spanning, ook de onderlinge
contacten

zijn

erg goed.

25jaarzijn er vele

In

de

mooie hoog-

nieuwe

zijn

dames

er

leden,

uuren

is

er

café

in

21.00

gratis toegankelijk.

Toptalent
september vind de 3e

bij

editie plaats

Kunstfestijn 2010

van het Kunstfestijn

doen

dit jaar

in

Zandvoort. Dit jaar doen er

dagavond van 20.00 tot 22.00

ben meegedaan aan een

De Krocht gekom zondag 5

musical van Joop van de

uur wordt er

in

repeteerd. Of

september

luisteren naar het

jubileumconcert

in

21 jaar.

Maar

er zijn

nog

vrij.

een aantal

jonge mensen mee die heb-

De Krocht.

Ende Theater Producties. Wij
zijn

erg trots dat wij deze ta-

lenten

mogen ontvangen

in

het muziek paviljoen op het

de promotie van Zandvoort",

Raadhuisplein

zegt Roy, die laat weten dat

in

Zandvoort",

meldt organisator Roy van

er

Buuringen van ON-AIR Events.

vrij

Talent uit heel Nederland be-

tekent ook publiek
Nederland. "Dat

is

uit heel

goed voor

nog een aantal plekken
zijn.

Aanmelden voor

Kunstfestijn 2010 kan via
info@onair-events.nl of www.
onair-events.nl.

De deur gaat om 14.30 uur
openen het concert begint om
De entree

15.00 uur.

is

gratis;

tepunten rnaarookdieptepun-

na afloop wordt een geldelijke
bijdrage voor de aanschaf van

we

muziek zeer op

gegeven

"Er

woens-

ten geweest. Daarbij hebben
vele concerten

een paar plaatsen

dus

zijn die in-

verwelkomden

Bluijs

60 dames: het Zandvoorts

Het optreden

Oomstee begint om

tot

weer behoorlijk veel getalenteerde jongeren mee tussen de 7 en

welkom

is

Zandvoorts Mannenkoor) en

Annette

nieti

zijn

mu-

De grootste wens voor de toe-

is

Vrouwenkoor meereen gezel-

in

punk

is

nu een tweede kans. Mis die

lopende muziekstijlen: van
hot-club-de-France en van

Hoewel iedereen

breng heeft,

een heerlijke hobby

Mutter

zijn.

dato stond er weer een ad-

vorige keer gemist hebt,

de meest uiteen-

muzikanten, die hun sporen

ziekaanbod zeer gevarieerd:

Volgens bestuurslid Anneke

naar het Gemeenschapshuis,

grap te

in

doorgewinterde Haarlemse

van klassiek tot musical.

Iedereen

echter het bleek een

vertentie

diverse

ruimschoots hebben ver-

diend

deerd.

1983

In

uit

al

mu-

12

geweest van het opstarten

sinds 2001 actief als

4Jaar

is

al

is

mansjumpjazz-gezelschap.

5

een 'geduldige' en bevlogen

Vrouwenkoor was een feit.
Op 5 september 1985 startte

door Nel Kerkman

de 25 jaar hebben meer-

ziekleraar

en met een gezonde

dosis hu mor. Als u Jzzzzzp de

Jzzzzzp

1

ieder geval altijd aanste-

kelijk

is

nog een verrassing.

In

soms

complete jazz-gekte. Maar

jubi-

leumconcertgaan devrouwen

ï

spet-

terende saxofoonsolo's van
jongste telg Thomas. Soms

met een

leuk uitstapje. Altijd

I

met

ver-

zorgt een keer per jaar een

culturele inslag.

£

m, Big

heeft dezeformatie leven in-

zijn

evenementencommissie

'

Sla

wat

en leedpot' aan te vullen. De

(

&

JayMcNeely, Louis Prima enz.

de dames doen, er

bingoavonden

een afwisselend repertoire.

in

Oomstee

Jzzzzzp in café

het Zandvoorts

Mannenkoor. Momenteel

Orgel en saxofoon gaan goed

prijs

samen

Zondag hebben

bijna

100

toehoorders genoten van het
concert van hetduoOrgansax
in

ZO£kplöötJ£

gesteld.

de Protestantse

kerk.

Op de foto van deze
week staat een pijprokende man. We zouden graag willen weten wie het

is.

Reactie

Organist Cees Verschoor en

kunt

saxofonist Hans Boetje lieten

op zoekplaatje@oud-

hun toehoorders horen wat

zandvoort.nl of

voor een mooie muziek voor

Draijer op 06-3614 9717

deze combinatie van instru-

menten

er

klassiek als

gemaakt

is,

zowel

u kwijt

per mail

bij

Cor

(graag pas bellen na

19:00 uur)

modern. Het was

het laatste van de twee orgel-

concerten van deze zomer.

wD

Voor

alle

ZandvoortPashouders de aan

...,..

ei

HELE MAAND SEPTEMBER VOOKPaSHOVDEBS:

KILO MALSE

1

kijk

Voor Pashouders:

RUNDER

BRAADLAPPEN

€ 9,95

1

0% korting op alle ritten

(behalve act ie ritten)

ook eens op onze website:

025-0085580

Officiële Pasfoto's

f

«en 2e set
"Leuk Lachende"
Pasfoto's

Halve

"'

prijs!

Medina Woninginrichters
Aanbieding
Novilon vinyl en

Marmoleum met 10% korting

(Vouw)gordij.

T Vitrages

y^- Voor ZandvoortPas houders

f
^_f_

10

T LuK^flex

% korting op de kaait

aWeek35special:

English stew

IBJIi^'^ «c»tnr,HA¥V> Mt

K

Week 36

special:

Roüraetkip€i:,50

Open Golf Zand voort
Duintjesveldweg 3, 2041 TZ Zandvoort
023-5715743, www.opengolfzandvoort.nl

Bestel

nu de ZandvoortPas 2010

Achternaam + voorletter(s)
BetreftiO Nieuwe ZandvoortPas (€

7.50)

O Verlenging ZandvoortPas (€joo) -Pasnr
Woonadres+huisnr
Postcode

HflRoenmo

Telefoon

Voor Pashouders
10% korting op ons

(Handtekening)
Betaling

stamppotten menu

CONTANT

n

Deze pas

met

31

is

geldig vanaf i ja nu ari

2

oio toi en

december 2010.

wordt, tezamen met een welkomst ka do,
bij

Betaling PER

BANK

u thuis bezorgd.

Met de aangehechte tegoedbon voor
een Zandkorrel, kunt u op een door u

gewenst

tijdstip gratis

een Zandkorrel

ADMOb

Caria o*

'

<

Il -M
6 09
j

ï*3S
«9 19

toilr.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

f

ZANDKORREL

biedingen van deze

Koene Geaning Servies
10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Bi BI
Met ZandvoortPas 10%
op de gehele collectie,

week

kortinj

m.u.v. afgeprijsde artikelen

.koeneclear

Lijst
(in

van deelnemende bedrijven

alfabetische volgorde)

Algemeen:
Autobedrijf Zandvoort

-

K.

Taxicentrale Fred Spronk

^t

Op vertoon van de ZandvoortPas

Bruna Balkenende
I

3!

Grote Krocht

-

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp

Top

-

Grote Krocht

Slagerij

Horneman - Grote Krocht

Slagerij

Vreeburg

gram vleesware

Tongeworst +
Schouderham +

de maand september

in

mt-Mm

-

Haltestraat

Cervelaat

VRIEBÜHBAIn

€3 25
'

jf.

Verzorging en vrije

www.vretbuigxs4all.nl

Menno

Foto

Massage

Gorter

Rosa

bij

-

Piony's Haarwinkel

^Zandvoort
Tm
«WX

Mode en

Kosterstraat

-

UW VASTE

KLANTENKRING

Bibi for

zelf

of

-

ColoUT

welke aanbieding u doet voor Pashouders

-

Haitestraat
-

Bakkerstraat 2A

o.a.

de Zandvoortse

Avenue

Living

& Giving

Mariene Sjerps Internet

dus ook niet-Zandvoorters (en

Versteege's IJzerhandel

een

-

Kerkstraat

aantal...)

toonbankstandaards en/of raamschildjes verkrijgbaar,

-

Kerkstraat

Koene Cleaning Service - 06-1432444

Medina woninginrichters - Haitestraat

Courant, maar ook buiten Zandvoort: iedereen kan een ZandvoortPas aanschaffen,
er zijn er al

Haltestraat

en onderhoud:

De Bode woonaccessoires

aanbiedingen staan ook gratis op www.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas

promotie ZandvoortPas door middel van publicaties in

Ter ondersteuning zijn gratis

-

Kerkstraat

Haltestraat 61A

Fame

Wonen

redactionele aandacht in de krant voor u als deelnemer

Extra: alle

-

rijtje:

het bezit van een zandvoortpas

UW aanbieding in de Zandvoortse Courant in full

U bepaalt helemaal
Gratis

zijn in

Kinderkleding

Shoes

Blitzkickers

Walk
Ruim 1000 huishoudens

Grote Krocht

Graveer een keer- 023-888 jj 58
Sea Optiek

u op een

Enkele voordelen voor

-

trends:

Belli E Ribelli

Ondernemers opgelet:
Meedoen aan de ZandvoortPas
VERGROOT

tijd:

Grote Krocht

-

www.massagebijrosa.nl

Toerkoop Reisbureau

Wekelijks

h

Winkeliers:
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

brunc

•

Onnesstraat

023-8885588

06-31393790

Hét APK keurstation

15% KORTING
OP WENSKAARTEN

Veel

-

PsychologiepraktijkAbvan der

Autobedrijf Zandvoort

Rep-it

-

-

06-18868837

-

Pakveldstraat

023-5719666/06-44696001

waarop uzelf uw ZandvoortPas aanbiedingen kenbaar kunt maken
•

Vraag naar de zeer voordelige tarieven en de uitgebreide mogelijkheden

Horeca:
Harocamo

Uw ZandvoortPas

contactpersonen:

Letty van
Gillis

Kok:

den Brand:
tel.

tel.

06-4342 9783

06-460 460 26

-

Kerkstraat

Mollie&Co Restaurant

-

Verlengde Haltestraat
estraat

Open Golf Zandvoort

-

Duïntjesveldweg

Zaras, Café Restaurant -Haltestraat

A«

o

:«i

APK

Onderhoud en

merken
en verkoop

reparatie alle

Occasions

in -

Karim en

Mo

www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat
F.

Een nieuw geluid bij

Zo

Oak

in

is

een nieuwe

er gehanteerd

als

maar

hier

is

veel

1 0,

CD

2041

023-5733793

Zandvoort

T.

023-5733792

autobedrijfkarimo@planet.nl

E.

meer controle
in

de nieuwe wereld". Door het gebruik van bijvoorbeeld on-

bespoten groenten,

de kaart van Oak zeer seizoengericht.

is

aan het firmament van de horeca

ster

de gemeente Zandvoort. Pas een tweetal maanden bezig

en zo ambitieus

de wijnen Europees, "want

over het gebruik van eventuele bestrijdingsmiddelen dan

Restaurant Oak (niet de eikenboom maar een 'sleng'voor
eerlijk)

zijn

kan. Een prachtige formule wordt

maar daarover

later meer.

Op naar Bentveld

Oak heeft biologisch breekbrood dat speciaal voor hen gemaakt wordt; het bruin brood is met walnoten en olijfolie en
het wittebrood met oregano en olijfolie. Bij het brood wordt
biologische boter geserveerd en baba a nous h, een pasta van

dus,

waar op dehoekZandvoortselaan/Bentveldwegal

na sinds mensenheugenis een restaurant

is

bij-

aubergines, citroensap en knoflook.

gevestigd.
Ik

zal

een aantal gerechten voor

u uitlichten.

Wat

te

denken

voorgerecht, er staan er 8 op de kaart, van een lekker ou-

als

derwetse steak tartaar van biologische ossenhaas (€14,50)
met kreeftensaus en spinazie uit de oven

of rivierkreeftjes

Ook is er aan de vegetariërs onder ons gedacht
met carpaccio van peer met Têt es deMoine, zwarte olijven,

(€ 9,50).

appeljam en rucola (€

Op

dit

moment
€

9,50).

staan er 7 hoofdgerechten op de kaart. De

prijzen lopen uiteen

gram

van € 16 voor een ladysteak van 100

maar dan van 200
gram. Deze biologische tournedos worden geserveerd met
tot

beur re de

28 voor het zelfde gerecht

béarnaisesaus, jus of groene peperjus en

Paris,

Oak aan kom is men druk in de weer met
het verfraaien van het mooie terras en wordt er binnen hard
gewerkt om alles voor het diner gereed te maken. Een mooie
eetzaal met tafels die met linnen zijn bekleed en waarop voor

frites

iedereen niet bepaald alledaagse servetten liggen: de blauwe

door koolrabien een stevige sherrysaus. Vis lief hebbers gaan

Als

ik bij

restaurant

blokdoek! "Lekker groot en het

is

weer eens wat

anders", zou

horen krijgen van een van de eigenaren.

ik

later te

is

het op het terras uitstekend toeven.

Een openhaard

's

Zomers

prachtige hertenkop en een mooi gewei. Glanzende wijn

glazen en

glimmend bestek maken samen met een paa
wanden het beeld com
is het voor met name de wijn
Oak heeft namelijk i6 'open'

schilderijen en de crèmekleurige
pleet.

rode en evenzovele witte wijnen

Daar hangt natuurlijk een

in

direct

Ifs

maar dan

heeft u wel

8

tongstrelende

zijn per glas te bestellen.

prijskaartje aan: van

wat

in

€

uw glas zitten!

3,50 tot

En

€

midden

dat Europese ("wij verkopen geen wijnen uit de nieuwe

wereld") wijngeweld staat, ook

Nederlandse wijn

watertanden

uit

als

open

wijn, zo

maar een

de gedachte aan gamba's

blancsaus (€

la

u er

een aantal

3,50). Tevens,

beide eigenaren, de Zwitser
Kleijn, allebei chef-kok,

van de biologische keuken! Hoera, smakelijke gerechten

dus! En

wat ook

in

in

de keuken van Oak, van de

vis

(gecertificeerd) tot de groenten en van de wijnen tot het

mineraalwater

is

van biologische producenten afkomstig.

Hawaii, Australië en

twee jaar is ook
sport.

met
Maar

uit

mag

wand kunt

u

kennismaken met het

en dat zal zeker veel

kaasspecialist uit
u

14)

waar

kiezen of per stuk kunt bestellen (€

Bussum

(€12,50).

mensen aanspreken,
Bij

de

koffie

is

is

door een

daarna kunt

kiezen uit prachtige single malts en een aantal eau de

vie's.

Zo enthousiast zelfs
ze van
tot en met 5
tember met een team
gaan nemen aan de

dat

heb hierboven vertelt over de bijzondere open wijnen,
u als

wijn liefhebber heefteen grote keuze, met proef-

die

ik

uit

een van de meest uitgebreide wijn kaarten

de laatste jaren gezien heb! Goed toeven, eten en drin-

ken derhalve

in

een restaurant dat

'eerlijk' in zijn

naam

en

het vaandel heeft staan!

op

SUP

digeervaring. De peddelaars

Elfstedentocht. Dit Friese

van The Spot houden het nu

evenement,

via

de route van

de 'schaats Elfstedentocht',
bewijst dat het Stand

Up

een enorme uitdaging kan
zijn.

De

bekend

race staat inmiddels
als

de zwaarste Stand

63 te Bentveld,

is

023-5240029.

u

natuurlijk een gewel-

nog maar even
bij

in

om

op de

totaal 220 kilometer lange

route.

De trainingen worden

volgens een strak schema
en

meteen hoop

bracht,

een straks

komen naarFriesland

als training

de Haarlemsewateren

zich voor te bereiden

reld.Veel internationale ped-

met

vaart!

plezier vol-

als doel

dat ieder-

moe maar voldaan

overdefinish

in

Leeuwarden

Meer informatie over

de SUP Elfstedentocht staat

dagelijks,

behalve dinsdag, geopend voor het diner. Reserveren kunt
via

is

Up Paddie marathon terwedelaars

3

het bruggetje van

bij

Bartlehiem de Bonkervaart

deel

voor deze monstertocht.
Restaurant Oak, Zandvoortselaan

of

sep-

1

Paddling zonder golven ook

mijn straatje van pas komt: traditioneel

en zeker betaalbaar! Alles

in

(xxxl!)
27,50).

een kaasplateau te bestellen dat samengesteld

mogel ijkheid,

Nu naardie formule va nOak. De

momenteel de trend

meunière (wie kent het nog?)

grand dessert van Oak. Een groot aantal hapjes (€

Ik

CasparBürgi en de Nederlander Erny

dit

17,50).

Via het school bord aan de

maar

waard!

op

spreidt het SUP-virus zich steeds sneller. Sinds

The Spot enthousiast bezig met het promoten van deze

bi-

de omgeving van Maastricht, zeker

alleszins het proberen

is

Amerika. Maar ook op onze eigen Nederlandse wateren ver-

met gekookte aardappelen en bos peen (€ 28) zal zeer zeker
uitstekend smaken. Ook bij de hoofdgerechten een vegetarische schotel. Handgemaakte ravioli van aubergines met
spinazie en Parmezaanse kaas in een romige prei/beurre

maar

CL

bij

knoflook en citroen /Spaan se pepermayonaise (€

geen doorgevoerd product binnen de vaderlandse horeca

zijn

De eerst gerookte en daarna gegrilde

board,

ha as van Ecofïelds (€ 26,50) wordt vergezeld

Maar achter de bar

liefhebber smullen geblazen.

wijnen en niet bepaald de eerste de beste.

9,50

port/rozijnenjus.

ologische ka

ookdegebakken zeetongal

centraal gelegen en daarboven hangt een

is

met een frisse salade. Voor € 23 krijgt u rol lade van
Texels lam met puree van zoete aardappel, koriander en

Elfstedentocht peddelen
Stand Up Paddling (SUP), staand peddelen op een wave/surf-

Met

het paddleboard on-

der de Snekerpoort door

op www.supfryslan.nl en op
www.gotothespot.com.

ZandvoortseCourant

MMUjiMhttMMft
Dorpsgenoten

Nog

nooit

een

Herman Heidoorn

meegedaan?

door een ongeval aan haar hand ge-

is

blesseerd en kon daardoor haar bijdrage voor de rubriek

Dorpsgenoten niet uitvoeren. Vandaar dat

ken

(1929). Toevallig

zo had

ik

ik in

plaats van

dorpsgenoot Herman Heidoorn

Herman op een ander raakvlak en

samen met hem en

gesprek over

rig

bij

ik

In

de Amsterdamse oorlogsjaren leerde Herman bridgen van

de eigenaar van de poffertjeskraam

56 jaar

al

zijn

zijn

vrouw

Rietje

een plezie-

hobby's en vrijwilligerswerk,

benedenwoning aan de

Hoewelzijn vader oorspronkelijk niet
is

Nic.

in

hun

Beetslaan waar ze

wonen.

uit

Is

ma, die

ie

WO werd vader Heidoorn
Schuiten, die

bij

een groothandel had

in

blijven

want

hij

in stro

en

zijn al

Herman

meerdan 50jaarlidvan de Zandvoortse
heeft 20 jaar
is

in

nog steeds

in

bridgeclub.

het bestuur gezeten, gaf bridgecurofficieel wedstrijdleider.

gevorderden starten een uur

duinen kost €

werd.

erelid

Herman wordt nog

wieg gestaan

2008

het schoolvoetbal en tot

bij

zijn

achternaam maarscheids-

bij

vrouw
ratie in

in

kreeg.

meer
In

Amsterdam waar
in de gang van de

augustus 1945 keerde

Herman ging naar

maar

niet voor lang. Als

in

het Gemeenschapshuis,

hulpje werkte

hij bij

bijSpoldersen

loodgieter Ar ie Paap en later heeft

grenadier kon

Herman

en besloot na een tip te solliciteren

Haarlem. Daar werkte
ging en

hij,

hij

in

bij

zijn draai niet

ploegendienst tot Hin

net getrouwd,

hij

vinden

de kousenfabriek Hin
in

1957

weer op zoek moest naar een

andere baan. Het werd de Nougafabriek

waar

Herman

een Haarlems loodgieterbed rijf gewerkt. Na

bij

zijn diensttijd als

om

om

slinkse

in

Onder

lei-

optimaal gebruik

maken van de

te leren
ken.

De

heel

ontspannen en

stok-

lessen zijn overigens

genoeg

tijd

gezellig.

om

over

45.

is

lessen kost

Een jaarkaart voor de
5,50.

(Pannenkoekenhuis)

Omdat de

Parkeren
is

gratis.

lengte van de stok-

ken afhankelijk

is

van

uw

li-

chaamslengte, wordt geadviseerd deze niet van te voren te

om

kopen. Vraag eerst Marike

goede

raad.

lnformatie:ANBO

Zandvoort, Jan Wassenaar, tel.

email:f2hjwass42@

van de schitterende natuur te

5712861,

genieten. Na afloop wordt er

hetnet.nl.

in

zijn

Curiosamarkt
goed bezocht

manier

de Koninklijke
als Lid in
zijn

Vorige
bij

week woensdag was

er een echte

de opening van de Curiosamarkt

in

file

te bespeuren

woonzorgcentrum

verdiensten op het gebied van sport, welzijn en

het poppenschooltje, en de Wilhelminaschool. Tijdens de

het vele luchtalarm

14.15 uur.

begonnen met spieroefe-

ningen

dat zelfde ziekenhuis lag,

de Orde van Oranje Nassau vanwege

H IdooW

bij

het gezin Heidoorn naar Zandvoort terug.

de Mulo

les

2006 na een zware ope-

werd Herman op een

de

de bewaarschool aan de toenmalige Heerenstraat, beter bekend

hij les

Herman

uitzendbureau 65+

het KennemerGasthuis. Toen

ernaartoe gelokt

Herman vanwege

om

later

dingvan Marike wordt iedere

Er blijft

Geridderd
Tot voor kort werkte

4jaar

Onderscheiding te ontvangen

in

hij

op

rechter!

Grote Krocht.

failliet

floot

steeds door de

rekening bijeen restaurant staat

nietzijn

Onderaan

Muloschool stond dan dat

Ook een duinkaart

heeft aan de

ook

hij al bij

jon gen sa Is 'scheids' herkend. Zelfs

oorlog evacueerde het gezin Heidoorn naar

heeft dan verstelbare stokken

voor 6 mensen aanwezig.

Zandvoort meeuwen waar

dé scheidsrechter

nog.

Zandvoortse schooljaren bracht Herman door

meemaken. Marike

proefles

te leen.

bij

hij

hij

He,man

om 13.15 uur vanaf

Beginners kunnen gratis een

Hij

werd

Zandvoort komt,

Banen

Erwordt gestart met

is.

twee groepen: de beginners-

Deelname

€

een kleine manufacturenwinkel die

als

Kramer, die daarvoor gecertificeerd

in

15 lessen. Tot

gegeven door Ma rike

ks

aan de Zandvoortselaan, de

te

in

ij

Neerlandia en later

en hooi.

na de oorlog werd voortgezet

nieuwe serie van

meestal nog wat gedronken

het Pannenkoekenrestaurant.

vaandel. Als 14-jarige voetbalde

de Kerkstraat begon vader Heidoorn

Zijn

de aan-

Bij

en trouwde met Maartje

Cerker).

veel

septem-

met een

Delname aan dei5

de Poststraatwonen (voorheen
dr.

7

het Pannenkoekenrestaurant

dochters en zoon Herman, ging

het huis van

con-

groep start

Schuiten. Het gezin, bestaande uit
3

om uw

komende strandbridgedrive op 4 september is hij zaalleider.
Niet alleen bridgen maar ook voetballen staat hoog in zijn

ingekwar-

om

Komende dinsdag
ber wordt gestart

aan de Kerst worden delessen

de Kruisstraat

besloot

Zandvoort woonde. De

in

nog steeds gepassioneerde bridgers

zijn

Kennelijk beviel het Zandvoortse
leven goed

ook

ijs-

wekel

en Rietje

Herman van moeders ka nt(M aartje va nMengsje
Ruifel) verbonden met Zandvoort. Tijdens

de

later

de Amsterdamse

bij

passie voor bridgen loopt als een rode draad door z'n leven

de

tierd

maar kom gewoon

met de natuur en

de methode

ANBO Zandvoort organiseert de lessen.

want Herman

sussen en
gezellige

is

verbeteren, in combinatie

ditie te

Sport

baan, And ré Vu

Erna op de stoep stond

02 SEPTEMBER 2010

Twijfel niet,

gratis proeflesje doen. Dit

gezelligheid.

Collega Erna Meijer

UMMER 35

N

metdeANBO

Kerkman

tekst en foto Nel

•

Nordic Walken

de Oranjestraat,

n jaar gewerkt heeft om vervolgens op het kantoor bij
in Amsterdam te gaan werken. In de avonduren
zijn PD en MBA diploma's.

belangenbehartiging
vrijwilliger zit
hij

bij

de bewonersgroep

Herman ook

niet

stil.

Oud Noord.

Samen met

Bodaan

A.G.

in

Bentveld. Zoveel belangstellenden wilden

Als

Rietje bracht

maaltijden rond voor tafeltje de kje, hijwandeldei keer per

week met een bewoonster van het HIK die in een rolstoel zat
langsdeoudetrambaan en hij was actief in de ledenraad van
de EMM. Herman zwemt 4 ochtenden per week bij dezwern-

allemaal de vele

in

de Blauwe zaal uitgestalde curiosa be-

wonderen en keuren. En

er

werd goed verkocht want

de

groep Spaans en brengt de medicijnen rond voor de Beatrix
apotheek.
schrijven

Eigenlij k

is

de pagina te

maareen ding heb

ik

klein

om

alle

verhalen opte

Herman en

geleerd van

hoe je garnalen moet van gen. Want zodra het 'dik' water

Rietje:
is

gaat

Herman met zijn kro erop uit om da ar na de garnalen in een pan
met niet teveel water kortte koken en vervolgens gezellig met
z'n tweeën aan tafel te pellen. "Ook de kleintjes worden niet
overgeslagen". Het was weereen ongedwongen middagje bij
twee bijzonder aardige mensen

die

samen

lief

en leed delen

Vettewinkel

en de toekomst, ondanks hun gezondheid, positief tegemoet

Een groot aantal tafels stond

behaalde Herman

gaan. Tot ziens 'scheids' en succes met

vol

al je activiteiten.

met vaak waardevolle en

herinneringen oproepende
curiosa.

Zandvuürtse
COIIHANT
De Zandvoortse Courant wordt huis-aan -huis verspreid.
Mocht het onverhoopt een keer gebeuren dat u de krant niet
heeft ontvangen, kunt ubij de volgende athaa]punten terecht
Voor structurele bezorgklachten: ZVO-verspreideTS,
tel. 06-1139 !478 ofwww.zvo-verspreiders.nl

bij

uitgang werden vele volle tassen weer de zaal uitgedragen.

•

Centralebalie Gemeente Zandvoort
Bruna Balkenende (Grote Krocht)
Greeven Makelaardij (Oranje buitenhuisje)
Pluspunt Noord (Flemingstraat)

•

Shell Duinzicht

•
•
•

(pompstation

Jong en oud toonde

gang. De bezoekers konden

daarom

bijna

niet

om

de

Zonnebloem en haarfantasDe markt

tische idealen heen.

belangstelling voor de uit-

werd afgesloten met de

gestalde bijzondere koopjes

reikingvan de vele tientallen

want

die

waren

natuurlijk

grote getale aanwezig.

de Zonnebloem was
had

in

Ook

aantrekkelijke loterij prijzen,

Het was een zeer gezellige

er en

markt waar voor iedereen

op

wel wat te vinden was. Zeker

de

een dieom herhalingvraagt!

zich actief opgesteld

Dr. Gerkestraat)

een strategische plaats

uit-

in

&

IIIMIMIIIIMMII
Toy Story

HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

3

inmiddels

Na het beestenweer van afgelopen zondagavond en

wel een stukje ouder ge-

maandagnacht, is het inmiddels een stuk kalmer gewor-

bij

Filmprogramma
02 t/m 08 September

Andy

een

Eindelijk

reeks droge dagen

De speelgoedfiguren wonen nog steeds in huis
Die

wordne en

is

staat op het

den.

punt om student te wor-

De

actieve depressie die storm, regen en kou bracht,

den en te verhuizen naar

zorgde ervoor dat afgelopen zondagmiddag met

de universiteit. Woody,

den

Buzz

andere

de

en

speelgoedfiguren wor-

11

gra-

Zandvoort en Bentveld zo'n beetje de koudste

in

augustusnamiddag

in vele jaren

was. De depressie werd

opgevolgd door een hogedrukgebied. Dit gebied van

den cadeau gedaan

hoge luchtdruk

aan een kinderdagverblijf

niet

Voornaam punt

rige, kleine

zitten.

Zodra

de deur open gaat, gaan de kinderen helemaal
hel die peutercrèche heet

nog

om

droog

rij

los.

De

speel-

goedfiguren hebben geen keus en moeten wel vluchten

is

ons weerbeeld

uit

heel te blijven. Maar dat

blijft

in

in

week

is al

Wolkenvelden

niet.

In 2006 piekte de septembermaand na een extreem
natte augustus, maar de

nog wel zijn.
weekend doet de zon

het wel wat beter.

kans

vrij

is

dit jaar

aangevoerd en de maxima

jaar blinkt toch

komen weliswaar op een

in

:gin

plan dan aan het

maar misschien kan een
ex-cycloon straks nog voor

voorlopig niet

is

in

graden worden

het

fraai

wan neer de

nazomerweer gaan

zorgen. Vaak wordt aan de
voorzijde van zo'n
lige

oost of zelfs zuidoost. Het

veelwarmte richtingWest-

storm (op de Oceaan)

strandweer zou best eens

Europa getransporteerd zo-

goed kunnen uitpakken met

dat er een mooi hogedruk-

september op de

gebied ontstaat.

kalender.

Meer weer

HAIJIO+TV

NOORD-HOLLAND

erop

19

20

21

22

de publieke regionale omroep voor de

bovendien de

officiële

provincie. Frequentie:
(kabel). Zie

FM

rampenzender van de
87.9 (ether) of

FM

93.3

voor programmering: www.rtvnh.nl

Min

^H
Neerslag

W,„d

O.

is

www.weerprimeur.nl

Temperatuur

Max
is

provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland
is

voorma-

wind nog wat ruimt naar

tot zondag zijn de nachen soms koud als het
overwegend helder is.

RTV N-H

niet uit

al

de aanwezigheid van

langdurige stabiele fasen,

van de week, maar

graden

lalbaar.Toch kan het

we

geen topmaand

voorgeschoteld krijgen. Dit

eekend wel eens ruim 22

RTV-NH

groot dat

Met noordoostenwinden
wordt geen warme lucht

(]ger

is

septemberweer (klassiek
voorde eerste week van de
maand] geen vervolg krijgt.

zullen er ook

het

een nieuwe

groot dat het stabiele

vrij

is

met zonnige perioden, maar echt overtuigend zonnigwordt het nou

In

we

ting Ierland en de kans

het droog

ook nog

zien

depressie opstomen rich-

deze zeer

natte tijden. Deze donder-

dagen de komendedagen

niet zo gemakkelijk...

6-7 graden zijn mogelijk

landinwaarts. Volgende

Zuid-

Kennemerland en dat
een hele luxe

ieder geval tot en

in

positieve zin bepalen.

in

Temperaturen tot rond

dat

is

het een aantal dagen op

tengeltjes

aan het speelgoed mogen

de de

zal

met het aanstaande weekend

met kinderen die
kunnen wachten
met hun plakke-

tot ze

8

8

9

9-10

65%

80%

85%

90%

15%

10%

10%

20%

NNO.3-4

no. 3-4

o.3-4

ozo. 3-4
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asm

Column

Olijfpret
5ami, een schattig kustplaatsje op het Griekse eiland

Vanwege de op en afgaande

Kefalonië.

Laura

commerciële invloed

een talentvolle mini-diva

Bluijs,

Corelli

Ze

als 15-jarige

is

begonnen

als

keukenhulp

voor onder andere de beautysalon. Daar
schoonheidsspecialiste. Ze

ze

is

Koppenol's, lunches klaarmaken

bij

contact

in

plafond en

gekomen met het vak van

nu eigenaresse van De Salon

is

en

de

in

waan ook

opeen

valt

al

enigszins

op de grond. Van dat

olijven

om

u dat haar droom,

als

advocaat strafrecht te gaan werken, bruut

in

kennis

met Laura

moet gewoon

store: je

Na ast haar drukke bestaan

Bluijs.

dat ze

De 5a Ion, tevens medeorganisator van het Beauty Beach

daarmee tegelijkertijd haar figuur

uiteraard een pluspunt. Het

is

liefst

uit

haar werk, want

BeachclubTien.

zit,

dan komt

Een theatraal draakje was ze vroeger. Ze wilde graag en

toevlucht gezocht en gevonden

Event dat afgelopen zondag heeft plaatsgevonden

bij

alle

veel

aandacht

krijgen.

Haar moeder noemde haar

wat de pot

niet in het

woordenboek van de toenmalige

Lieftallig

hoe ze was, als ze

iets niet

heeft

is

haar grote hobby. Geef haar een ton en

mooie

trip

3

minuten doorheen.

In

zij

doet ze

dit direct

zij al

door

een maal op haar zuignapje

in

show

heeft

zij

haar

de rustgevende werking
Jill

Mansell

verslonden. Een ander boek, 'Het meisje
bij

met
haar

achtergelaten. Het boek gaat over een jong meisje dat op

mini-diva.

wilde deed ze het

een positieve, bijna humoristische wijze over de

niet.

Geld uitgeven aan kleding, make-up, tassen en schoenen

gelderbinnen

als ze thuis

houdt

meestal niet zoveel meer van terecht. Door

organiseerdrukte rondom haar

de negen pruiken' heeft ontzettend veel indruk

schaft, dat bestond

overeind. Eten

er

'shape'

in

van lezen. De roman'Eenschotinde roos' van

liefko-

zend 'Punkie Plof: het haar van Laura groeide namelijk
altijd recht

jaagt dat

oktober staat een

omgang

in

we

op het strand. Het

outfit hardlopen

kei in

haar vak. Haar

met een eigen tempo. De wind

die haar

hoofd

prikkelend

zijn,

gende week

zal

waarbij

jij,

zullen

we op

als lezer,

op deze plek de

goed

leegt. En

is

van de

are,

the

M asters!" Met

meer dan

stelling

om

sturende bewegingen probeer

De ogen van de man

duidelijk te maken...

dochter en begint haar

rijke

een

coureur
Ferrari

deze zomer weer veel

in

actie

via e-mail je

uit

Onlangs kwamen

de winkel hebben,

in

een Griekse

les

olijven

breeduit

in

later overleed

zij in

de reacties worden gepubliceerd.

gekomen. Van verdwaalde kinderen tot aanvaringen met boot-

paniek. Ze

werd

uit

It's

Voetzoekers

final

durende sessie komt

in

er

23.00

-

Club Stalker Haarlem! Met een 6 uur

van House, Progressive, Techno en

je

17-jarig Duits meisje.

via:

www.clubstalker.nl.

Het meisje was

het water gehaald en op het strand gereanimeerd,

Zaterdag 4 september:
Australian Beachbar Skyline, strandpaviljoen

volledig

niet altijd even positief over de reddingsbrigade. Ze

toch goed gehandeld hadden en op
alle lof.

tijd in actie zijn

Of toch

zijn

gekomen.

Uit

zouden te

in

gekomen. Daarom verdienen de

tekent:

vrijwilligers

Man competitie

staat alles

plaats en dat be-

200 meter zwemmen, 200 meter peddelen en 400 meter

van de
hardlopen met een aparte race voor dames en heren! Deelname

niet?

€

15

in cl.

BB0 en donatie aan Spieren voor spieren.

Aanmelden kan nog

stelling

van deze week

via:

info@skyline13.com.

luidt:
Surfers opgelet! Zaterdag kun

De Zandvoortse reddin g sbri g ade
jij?

13,

het teken van het goede doel Spieren voor spieren!

laat gerea-

de evaluatie bleek dat

kost

De

vind

dit

met hen mee.

05.00 uur. toeqanq: gratis tot 00.00 uur, daarna

Hier vindt namelijk de Iron

Wat

het,

een einde aan de draaicarrière van de

succesvolle Haarlemse feest

Bij

Reddingsbrigade alsnbog

rijdt in

ben

het ziekenhuis.

De berichtgevingen waren toen

geerd hebben op een oproep waardoor de reanimatie te laat zou
zij

Ik

proberen.

Techhouse, vier dan het afscheid van deze speciale DJ en

de media vanwege de verdrinking van een
in

een belang-

Nederland, ze

meer voor mij, eerst maar eens

Vrijdag 3 september:

zal telkens

stelling te geven. Vol-

op keerstonden de vrijwilligers van deZandvoortse Reddingsbrigade hun mannetje.

een mui terecht gekomen en raakte

maar even

uit

en wordt gesponsord door Marlboro.

€ 6 (voorverkoop] of € B (deur). Tickets
zij

hem

het

bewondering

What's Happening?

mening over de

alsmede een greep

ik

stralen, hij roept

vol

te begrijpen dat het

ben die coureur. Ik lach nog maar een keer en knik instem-

Tijd:

jes en zelfs reanimaties, keer

me
ik

volle overtuiging uitlegt dat ze

in

ik

live

I

where

Marlboro

het Grieks te vertellen over

Langzaam begin

Haarlemse DJ Minoz.Hou

is

in

mijn uitbeeldingen. Beiden kijken ze
ik.

It's

Ferrari,

J/>

Tevens wordt dan weer een nieuwe stelling op jullie losgelaten.

De reddingsbrigade

One,

circuit. ..Formula

gekomen.

deze pagina iedere week een stelling plaatsen. De stelling

wordt uitgenodigd

uitslag

Zandvoort, at the beach. You knowZandvoort?

van de week

Stelling
Met ingang van deze week

in

the races

ik

al les

me waar

mannetje knikt en zegt

't

enthousiast:"Amsterdam! lk:"Yes,yes, near Amsterdam,

mend. Voorlopig geen

haar, waarmee

indePrada

moet proeven

mijn keuze kan maken. Het mannetje vindt het

ik

pen en spijbelen van school, bleek niet goed samen te

wegnaar

een zwak

als

is

Paris Hilton

you take nother one. Ik koop een zakje met grote groene

gaan met haar studie Rechten. Gelukkig vonden ook andere ambities een

een

vandaan kom. Tm from Holland",

mannetje met
echter een

als

hebben. Met een grote lach op

amandelolijven. Het mannetje lacht en vraagt

aan."Huh?" denk

is

iets

het verkopende oude mannetje ervan
ze wel allemaal eerst

zij

liefst solo, lekker

oog

altijd

allemaal wel best: Vou taste, very nice, from Kefalonia. Ves,
yes,

z'n

studiejaren startten echter totaal anders. Jongens, stap-

Met compleet

ik

ik

nieu-

goed samengaan, heeft

niet

voordat

met haar ziekte kanker schrijft. Laura vindt het bijzonder
knap dat mensen zo met hun ziekte kunnen omgaan. Haar

Deze onderneemster

gaat verrijken.

spiritualiteit

Hoewel sport en Laura

te overtuigen dat

tante Loes was hierin haar grote voorbeeld.

naar Edinburgh op het programma waar ze

haar interesse

sinds februari ha ar zinnen erop gezet.

moet ik gewoon

laatste

vooral proeven. Het

datjevoorjeexkunt hebben,

rebels gedrag?

het gezicht probeer

Maak

helaas de

is

met kalebassen aan het

Bilderdijkstraat,

wat kopen. En proeven,

maar wist

werd verstoord door

ferry's

aanwezigen naast Captain

mij door de winkelstraatjes. Mijn

ik

pittoresk winkelsta Netje

manden vol tomaten, sinaasappelen, rode pepers

Ben jij het eens met deze

is

de trots van Zandvoo

stelling of niet? En

waarom dan?

3

Zee,

je chillen bij

Timboektoe

in

Wijk aan

waar het North Sea Surf Festival wordt gehouden!

het eerste festival

in

Nederland dat volledig

surfmuziek. Met 10 bands op
cocktailbar en veel

meer

uuren kaarten

€10

zijn

2 podia, 6

in

Dit

is

het teken staat van

DJ-teams, surffilms, een

toffe dingen! The party starts

aan de deur of

20.30

via www.easyticket.nl.

Mail je reactie naar: stelling@zandvoortsecourant.nl

.O

Strandpaviljoen
Thalassa 18

&0?

optiek
P

'e*

so

bestaat 8
LI

Zand voort
september SO JAAR!

Slinger Optiek in

kunt hier exclusieve merkbrillen van verschillende modehuizen vinden,

Calvin Klein, Tiffanj, Cavalli, Lirxury en
die Slinger

Optiek

in zijn

ED

Hardy. Een overzicht van

alle

sinds

zoals

mod.

1959

assortiment heeft kunt u op de website vinder

www.slingeroptiek.nl
Maar ook voor

speciale

LOW BUDGETbrillen km

kwaliteits bril helpen, inclusief de daarbij

behorende service. Wij

verzekeraars zodat de eventuele vergoeding

zijn

;sloteu bij alle ziektekosten

ordt gebracht.

(liiet

Natuurlijk kunt u hier ook voor oogmeting en oogdi uk meting terecht. Het
igelijk

een gelioortest

te laten

doen want Slinger Optiek

De jubileumperiode
viert Slinger Optiek

in

is

is

op

dit adres echter

met de volgende

.

(incl.glazen)

Daarbovenop nog een korting van 6 50,00

op de brillenglazen samen of 2x 6 50,00 op multifocale brillenglazen.

en €19,60 op

iebrillen*vauaf6150,00

al

rader de 6150,00

alle zoi

*Niet geldig in combinatie met andeie
is

geldig van

bij

Thalassa.

Grote Krocht 20a Zandvoort

Tel.:

*

mosselen,
oesters en kreeft.

Verse

vis,

üi

01-09-2010

tot

31-10-2010

OOOOOOOOOOOCOOOOOCX-:.;-. >0'-~-v-r--X-X-"0<-»0O00O00O0OO

©.

nazomeren

feestelijke aanbiedingen:

Wij geven op iedere verkochte complete merkbril* vanaf CiOO.00

Tevens € 50,00 korting op

(h) eerlijk

de maanden September en Oktober

een korting van 6 50,00 op het merkbril montuur*

* Jubileum aanbieding

Nog 5 weken

ook

tevens een servicepunt van Beter Horen.

023 - 571 4395

Voor reserveren: 023-5715660
www.versaanzee.nl
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Nieuwe pagina
interviews en achtergrondreportages. Dat

voor het

heengaan,

dr

or

1

olicTüfYip in

de VS"

ste paar jaar

laat-

ontdekt dat er een hoeveelheid plastic

is

in

twee keer

ronddrijft die elke beschrijving tart. "Zoveel als

de oppervlakte van Texas", "Drie keer Frankrijk", "Zo groot

worden steeds alarmerender. Het

Europa", de berichten

als

enge

is

dat niemand precies weet hoe erg het

is...

De onderorganisatie KIMO

&

België telt 29

stukken waar zelden of nooit

aangesloten

gemeentes.

Zandvoort

dat er metingen

ste uur.

9 gemeenten (waaronder
Ameland en Zandvoort) genaamd 'Zwervend langs zee',

Kaisei

hebben

van 3500 mijlover

zeilreis

Stille

Oceaan gemaakt en

risme en vervuiling van de
zee en stranden, met

zit

er zes keer zo-

zee.

Terug naar onze eigen

KIMO berekende dat

voordeur:

uitvissen. Je kunt moeilijk

koffiefilters de zee

gaan

KIMO (Kommune

Internationale Milieu

Or-

men

gewoon

land, het

in.

waait er

Met name

via

ri-

viermondingen en havens
belandt er veel rotzooi

Het

een ramp

niet alleen

is

zee (jaar-

in

sterven er wereldwijd

lijks

1

Albert de

Hoop

kennen toen

leerde

hij in

KIMO

2007 bur-

gemeester van Ameland

1990

miljoen vogels en 100.000

werd.

zeedieren door verstikking,

tot voorzitter.

verwonding of het opeten van

ten kustgemeenten hebben

aan zee grenzen. Begonnen

plastic),

ze

Denemarken,

met

zijn

is

vier leden, inmiddels

het ertegen de 200.

richt zich

van milieuproblemen
zee. En

KIMO

op de bestrijding

problemen

en op

in

ge-

zijn er

noeg. De Hoop: "De olieramp
in

de Golf van Mexico

erg,

maarolie

nog

is

raffineerde

olie,

heel

is

altijd

natuurproduct. Plastic

is,

als

het

in

maar wat

je

overhoudt

is

nog steeds moleculair plastic.

we

Dat hebben

als

KIMO we-

de Noordzee

maar dat kun

je er niet

zit,

meer

Wielrenners

recreanten

v.s.

in

'Oorlog op het fietspad', kopte de Telegraaf onlangs

paginagroot

artikel.

Met name razende

racefi etsers

komen

snel groeiende aantal electrische fietsen

meer

met de

in conflict

rustig

een

in

en het
steeds

trappende recreanten die

van oudsher Neerlands fietspaden gebruiken.

zee te-

beter nog: plastic vervangen

door biologisch afbreekbare
materialen!

het

lid

te

er

gedacht: de ge-

meente ruimt het strand wel
op.

Maar de rekening

voor bedraagt nu

al

indirect betalen

aan mee. Dus
het

met

daar-

honderd-

duizenden euro's per

jaar.

En

we daar zelf
we moeten
doen. Wij

z'n allen

In

totaal zijn er liefst 18 mil-

joen fietsen

daarmee

ons land, en

in

zijn wij

het enige

landterwereld met meerfiet-

dat er jaarlijks 3700 wielrenners

bij

de Spoedeisende Hulp

aankloppen. Dat

zijn

er ge-

middeld 10 per dag, twee keer

voorrecht aan zee te wonen,

sen dan inwoners. En vooral

zoveel als andere sportbeoe-

maar daarmee ook een

de twee uitersten van het

fenaars.

spectrum, anderhalf miljoen

openbare weg

niet

te vergelijken

met autoracen

ten, dat

komt

en garnaaltjes

via
in

plankton
vissen te-

recht, en uiteindelijk eten wij

dus

we
we echt

plastic en vergiftigen

Daar moeten

nier

is

om

dat

bij

maal

uit

lid

van-

wege het toerisme en de natuur. Wat we gemeen hebben
is

dat

we

allemaal een goed

als

Zandvoorters het

verantwoordelijkheid
zee schoon en

vrij

moet

extra

om

die

van plastic

te houden.
ii'Aez

dank aan Hinke Brinkman)

de bron aan

te pakken. Plastic

race

monsters aan de ene kant

en, door de vergrijzing, de vele

actieve ouderen

De

Fietsersbond stelde voor

om

rijbaan,

het milieu."

litiek,

maar dat viel

Veilig Verkeer

en deBovag niet

20.000 ton
"Het enge
precies

afval
is

tafel ligt

dat niemand

weet hoe erg het

Project

Kaisei,

Amerikaanse organisatie
zich richt

in

bij

op

dit

is

de po-

nu ter

het aanleggen van

meton-

ililSlÉfiliiHiiiittiHÉfl

is

dat uit cijfers van

Consument en Veiligheid

is

weten wat uw ervaringen
Wordt

u

ook van de

weg

geschreeuwd door hordes
nietsontziende 'asfalt hijgers'?

Of ergert

u zich juist

het getreuzel van

ed w

Opvallend

de

behoorlijk druk.

dood aan

uw mede-

weggebruikers? Reacties naar

gelijkvloerse kruisingen.

een

probleem van

het vaak

Zandvoort Plus wil graag van
u

aar-

in

duinen rond Zandvoort

zijn.

huidige fietspaden en

die

een beetje

Ook op de fietspaden

Neder land

fïetssnelwegen, breder dan de

is",

wielrennen op de

op de A9?

goede

de. Een alternatief dat

Jaarlijks

Is

aandeandere

kant, groeien het hardst.

wielrenners toe te laten op de

hele-

van

in

het dagelijks

edwin@zandvoortsecourant.nl

via

zeehaven; de Faroër eilanden

verzucht Doug Woodring

veelvuldig

welkom

willen vissen; wij zijn

de voedselke-

in

zoeken en het

dat het

zijn

Hoop. "Dat microplasticwordt

tenschappelijk laten onderblijkt

dat er plastic

het

milieu komt, breekt het wel
af,

om

in

leven eindredacteur televisie. Ideeën, vragen en opmerkin-

gen

opgenomen

mee stoppen. Endeenige ma-

in

hij

"De aangeslo-

hun eigen reden

ven en samengesteld door Edwin Gitsels,

hebben

onszelf.

met een che-

elk

schopte

heb-

er iets

vinden. Zandvoort Plus wordt geschre-

zijn.Göteborg heefteen grote

ge-

kunststof. En het vervelende
plastic

is

een

is

mische werking omgezet

met

ook voor de mens

het gevaarlijk, weet Albert de

Al snel

in zal

rechtkomt. Dus: opruimen, of

Vaak wordt

voor het leven

gading

zijn

zee."

in

een club

in

ook ondernemers moeten
doordrongen raken van het

van Europese gemeenten die

ganisatie), opgericht in

Strandrecreanten, maar

grote belang van het voorko-

afval

de zeevaart maar

burgemeester

van Ameland en voorzitter
van KIMO.

met

schoon

vissen."

ring.

in

20.000 ton

via

ook vanaf

wordt het

is

Burgemeester de Hoop: "Dat
gebeurt

(51),

name

door zwerfafval. Het doel

vooral bewustzijnsverande-

de Noordzee wordt gedumpt.

er jaarlijks

jaren", aldus Albert

in

link

eerste instantie richt op 50-plussers.

in

naar de relatie tussen toe-

fen ze plastic aan. Ten noorden

van Hawaii

staat ener-

een bepaalde

a! zal elk artikel altijd

er

De mensen van

welke uithoek ze ook me-

van

van het eer-

tingen verrichtten.overaltrof-

vee! plastic als plankton

milieuprobleem voor de ko-

is lid

Momenteel loopt

een onderzoeksproject van

in

mende

Nederland

naar de hoeveelheid plastic."

een

de Hoop

zwerfafval

een mens komt, laat staan

enorme

'Plus'

over de grenzen van Zandvoort

Desondanks hopen en verwachten we dat iedereen

Zandvoort

de

"Plastic afval, dat

&

de 'plastic soep'. "Tweederde

zijn verricht

we

ben met ons dorp, en anderzijds voor het gegeven dat

van het aardoppervlak bestaat uitwater.Erzijn

dat

feit

deze pagina zich

Het gaat niet goed met onze zeeën en oceanen. De

pagina: Zandvoort

Het wordt een wekelijkse, gevarieerde rubriek met

Plus.

kustgemeenten

zijds

"Pin :tir

we met een nieuwe

Deze week starten

Burgemeester van Ameland
voorzitter milieuclub van

blijkt

nl.

1

'i

@zand voort secou ra nt.

Binnenkort een overzicht

van de

reacties.

PIEP VAN PE WEEK

tfAgOKO
U werkt met de

Deze dient
in

te vu Hen.

vakjes staat
je naast

de

Indien u

in

cijfers

ï

de witte

u in

t/m

9.

Spike

vla kjes

De optelsom van de
in

rij

Deze week een gecastreerde kater van

hetdonkerevlak-

ongeveer 7 ja ar oud. Spike

of boven de kolom.

Hij

een donkervlakje

bij-

kent dat u vertikaal op 4

Let op: er zijn

zijn

naam.
lief,

houdt best van knuffelen en aaien

moet

uitkomen en horizontaal op

is

een beetje eigenzinnig, erg

is

zeer actief en duidelijk aanwezig. Hij

voorbeeld 4A8 ziet staan, bete-

maar dan wel op zijn voorwaarden. Een
knuffel moet niette langduren en drie
keer aaien is meestal wel genoeg voor
hem, dat maakt ie dan ook duidelijk
kenbaar. Hij ligt geen uren op schoot
maar is wel erg graag onder mensen.

8,

soms meerdere

oplossingen mogelijk.

elders op deze pagina

Deze leuke kat gaat het

KD

J

Breinbreker

FJK

De bedoeling van de breinbreker
is de rekenkundige som op zo een
manier op te lossen dat hij klopt.

Hij

niet zo

is

alleen.

=

X

|

CD

+
EH

AD

FHK

GD

CHF

X

+

liefst zijn

zijn

de weg.

hij

liever uit

hij

voor

hem de gelegenheid

belangrijk,

opend van

hem

om

geeft

want daar geniet
11.00 tot

1

hij

heeft

hij

hij

een mandje voor

kan dan best

hem

de hoek

fel uit

prima zolang ze maar wat ouderzijn.de hele kleintjes

begrijpt,

hem gedoseerde aaitjes

zichzelf te

Dat

zijn.

Kom eens

zo van.

Dierentehuis Kennemerland, Keesom straat

Gelijke letters zijn gelijke cijfers.

erg graag buiten.

is

liefst

het niet zo goed vinden,

hem

Spike zoekt een lieve baas die

en

eigen gangetje en

gecharmeerd van andere katten; het

Met honden kan

komen. Kinderen
gaat

5, is

hij

om

langs

zijn bol

naar buiten kan
ken nis te

maandag

van

over

tot en

is

geeft

wel erg

maken met Spike.
met zaterdag ge-

6.00 uur. Tel. 5713888.www.asielzandvoort.dierenbescherming.nl

=

+

|

Thuishulp, 24-uur perdag
De oplossing staat

elders

op deze pi

Kook eens anders

geïnventariseerd wat de aan-

mogelijk thuis te blijven wonen. Daarom heeft thuiszorg-

vullende wensen kunnen

organisatie FlexiCura dé oplossing. Liefst
zij

per dag.

Op

dit

naar de animo voor

is

de bedoeling dat de
bij

hun cliënten

inwonen, zo hebben

Benodigdheden:

zij

altijd

een vertrouwd gezicht

250 g Hollandse garnalen,
150 gzelfrijzend bakmeel,
50 g Parmezaanse kaas, geraspt,

1

etl

150 mlyoghurt,

1

etlyoghurtmayonaise,

3 etl olijfolie,

1

etl

zout,

25 gverse bieslook,

versgemalen peper,

fijn gek nipt,

citroensap,

verse basilicum,

aan de

doet FlexiCura onderzoek
FlexiCura

om

klein

bureau

die

dienstenpakket. Voordeskun-

afhankelijker van hulp van

dige huishoudelijke en /of per-

buiten worden, (financieel)

mogelijkte maken
thuis te blijven

bij

een

is

voor thuiszorg met een breed

met name voor ouderen

zorgassistenten ondersteu-

om

soonlijke verzorging, verple-

ging, nacht- en 24-uurszorg,

langer

wonen.

begeleiding, ondersteuning,

de uitvoering van de

dagelijkse zaken als aan- en

slag.

ganisatie hoopt hiermee het,

zich heen. Primair bieden de

ning

fijngehakt,

75grucola.

zijn

lopen.

de herfst gaan de eerste au

FlexiCura

Het

au pair+'ers

I

moment

dit plan.

met Hollandse garnalen

Voorgerecht voor 4 personen

I

waar cliënten tegenaan

dit jaar rea-

au pair+: de inwonende thuishulp voor slechts
pair+'ers

€ 80
Hartige muffins

nog

In

liseert

R£&fpt

R£oept

Vele ouderen wensen zo lang mogelijk en zo zelfstandig

PGB-advies en luxe dienstver-

Onderzoek

lening kunnen cliënten hier

uitkleden, wassen, schoon-

Om

maken, boodschappen doen

vraag

Bereiding:

en eten klaarmaken. FlexiCura

dienst, doet FlexiCura

mo-

oplossing. Direct zorgvuldig

Verwarm de oven voor op 200°C. Hak 50 g garnalen fijn. Roer in een kom het zelf rijzend
bakmeel met de kaas, een snufje zout en peper naar smaak door elkaar. Breek het ei

kan deze dienst betaalbaar

menteel onderzoek onder de

geregeld en tegen concurre-

aanbieden. De thuiszorgor-

bestaande

erboven en roer de yoghurt,
tot
in

een stevig beslag. Schep

olijfolie,

dit

te kijken of er
is

voldoende

terecht. Voor iedere vraag

naar deze nieuwe

cliënten.

er

Ook wordt

bij

bieslook en fijngehakte garnalen erdoor. Roer

mengsel

in

een muffinvorm met

12 kleine holtes of

Oplossing Breinbreker

4 papieren cakevormpjes. Bak de muffins in de oven in 15-20 minuten goudbruin
in een kom het citroensap met de mayonaise, de basilicum en zouten

en gaar. Klop

peper naar smaak tot een dressing en schep restvan de garnalen erdoor. Verdeel de

tOS
=

rucola over vier borden en zet op elk bord drie kleine muffins of een grote muffin
in

het midden. Verdeel de garnalen tussen de muffins. Voor een variatie kunt

u

86

|=

+
l

l

90*

de

garnalen vervangen door reepjes gerookte zalm.

83

|

=
|

+

Bezoek ook eens onze website:
1

www.sportinzandvoort.nl
•a.

9i»
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|
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1

is

FlexiCura een passende

rende tarieven.
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Gemeente Zandvoort
it 2,

info

Postbus

2,

2040

AA Zand\

©zandvoort.n;

Gemeentelijke publicatie week 35- 2010

Discussie over bestemmingsplan Centrum en beschermd

-

om

Verzoek

ontheffing bestemmingsplan

dorpsgezicht

Donderdag

2

september is hei gemeentehuis de

-

hele dag gesloten.

ONTHEFFING artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening

Rondvraag

Het college van Burgemeester en Wethouders

-Sluiting

om met toepassing van
De agenda kan na

Vergadering college

De

van de collegevergadering van week 34 en de

besluitenlijst

verdere

in

week 34 door het

week 35 vastgesteld. De
Balie

college

genomen

besluitenlijst

is

in ie

besluiten zijn

zijn.

het verschijnen van deze krant nog

gew

izigri

zien bilde Centrale

Boulevard Barnaart
In

deze commissie kunnen burgers het woord voeren. Dit kan

zowel over onderwerpen op de agenda

en opdewebsite.

als

moet

De gemeenteraad vergadert dinsdag

Op de agenda

7

september 2070.

-Opening

Zandvoort,

Loting

-

Ingekomen stukken en mededelingen

-Vaststellen

inc!.

de

griffie,

Postbus

u

bin-

2,

zenden aan Gemeente

2040 AA Zandvoort of

Op de aanmelding moet

en

liefst

of

iets dergelijks.

b.

Onttrekking aan de openbaarheid opgrond van de Wegenwet

Aanvraag subsidie mountainbikest rand race Zandvoort 2010

zijn te

Aanpassing verordening op de Rekenkamer

sies

e.

Procedure Broekhuizen

& Wit

Financiering uitvoering

Hogeweg

>

Dezetoelichting

bijlage.

staan:

lezen

op internet

naam,

adres,

vraag, oproep

Naast deze regel gelden extra

op www.zandvoort.nl (Bestuur

is

live

>

Werkzaamheden
6 september t/m

Strandverbreding

Jaarrekening 2009 Stichting Openbaar Primair Onderwijs

Zuid-Kennemerland

In

regels.

bij

de

Deze

griffie.

1

1

aan het perron van

ging ka- een

eoei schrifie

de aanvraag kenbaar maken
en Wethouders, Postbus

bij

- z

ensvvijze

omtrekt

het college van Burgemeester

2040 AA Zandvoort. U dient

2,

uw

rechter bovenhoek van

haar/z

-^

in

de

brief "zienswijze" te vermelden.

Ontwerpbesluit aanvraag kapvergunningen
-

Zuidlaan

51

bomen waaronder: grove

te Bentveld, 12

taan en populier + 8 dode grove dennen, de reden

is

den, pla-

-

Parnassialaan

zeeden,

diverse

17,

bomen

in

de achtertuin

de aanleg

zoals,

een

en esdoorn, overlast, zaaknr: 2010-4797;

eik,

Celsiusstraat

91,

één

de achtertuin, overlast door de

iep in

6

september 2010 tot en met

van 07:00 uur tot 20:00 uur werkzaamheden

gemiddeld met 4-5
de raadzaal. Deentree

vindt u aan het Raadhuisplein. De deuren gaan

om

Emmaweg

21,2

dennenbomen, overlast,

zaaknr: 2010-4787.

oktober 2010

maandag

oktober 2010, met uitzondering van de weeke -oen.

zal VolkerRail

in

in-

de Centrale Balie van het gemeentehuis tijdens de

bij

penlngstljden. Gedurende de termijn van de terinzagelig-

-

verrichten aan het perron van Zandvoort. Het perron wordt

20.00 uur

met

ligt

ingang van 03 september 2010 gedurende 6 weken ter
zage

-

VolkerRail

de periode van

vrijdag

Brandveiligheidsverordening 2010

-Sluiting

om

Voormelde bouwaanvraag met het conceptbesluit

grootte van de boom, zaaknr:20io-4784

Kustontwikkeling: Maatschappelijke Kosten Baten Analyse

De vergadering begint

or-

het:

zoio-ipRviefase).

Raadscommis-

te volgen via de

gemeentelijke website.

Krediet inrichting Brede School LDC

g.

voornemens

op het perceel

toelichting op

niette uitgebreid zijn

Inbreng en meepraten) of op te vragen

De commissievergadering

BV.

mag

worden afgesloten met een concrete

13e serie wijzigingen

d.

-

t.a.v.

raadhuis kan ook.

een aparte

Bouwverordening Zandvoort 2010

c.

-

ook per e-mail. De

telefoonnummer en het onderwerp met een

Hamerstukken:

f.

-

Dit kan

maandagochtend om 10.00 uur

per mail: griffie@zandvoort.nl. Afgeven aan de balie van het

agenda

-Vaststellen notulen 29 juni 2010

a.

aanmelden.

uiterl jk

voor een vergadering die de woensdagavond daarop

zijn

wordt gehouden. De aanmelding kunt

-

-

dit schriftelijk

aanmelding moet

nen

staat:

is

van de Wet ruimtelijke

tot een duikschool

Zandvoort (bouwaanvraagnummer:

12 te

overeen eigen on-

derwerp. Degene die over een eigen onderwerp wil spreken,

Raadverg ad erin g

artikel 3.6

dening ontheffing en bouwvergunning te verlenen voor

-Verbouwen van een pand

De meest recente agenda vindt u op de website.

in

cm verlaagd

zodat het beter geschikt wordt

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunning(en)
ligt/liggen

bij

de Centrale

tijdens openingstijden.

Balie ter inzage

U kunt deze

kenbaar maken

het college van de

bij

inzien

Belanghebbenden kunnen binnen een

termijnvan zes weken na publicatie hun zienswijzen

schrift s

Ijk

gemeente Zandvoort,

Postbus 2,2040 AA Zandvoort

voor Invaliden.

19.30 uur

open. De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen. U
vindt de meest recente

agen;s zin

t

agenda op de website. Van de definitieve

Ingekomen vergunningenaanvragen

openingstijden ter inzage

bij

de Centrale

Balie

en

zijn

tevens

-Vondellaan

Zandvoort:

wordt tussen 20.00 uur en 22.00 uur

komen 24 augustus

(kabel

FM

104.5, ether

FM

live

uitgezonden door

bij

september vanaf 20.00 uur
19.30 uur open.

De entree

in

de raadzaal De deuren gaan

vindt u aan het Raadhuisplein

Balie ter inzage.

over deze aangevraagde
Slechts indien voor deze
st e

mm

U kunt deze inzien tijdens ope-

Deze publicatie betekent niet dat u

ngspld'i of

uw

zienswijze

bouwplannen kenbaar kunt maken.
bouwplannen

vrijstelling

van het be-

bouwverordening kan worden verleend, kan

gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van

-Opening
-Vaststellen

de Centrale

ligt

tegen ons voornemen daartoe een zienswijze ken baar worden

staat:

agenda

afzonderlijk gepubliceerd.

Besluitenlijsten van 12

-

Vaste agendapunten

-

Evaluatie Gemeentebelastingen

vrijstelling

wordt

Deze publicatie betekent ook

niet

dat u een bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning

meien29Juli20io

-

of vrijstelling worden verleend dan

Kennemerland Zuid (GBKZ)

15/17,

één iep.de boom staat te dicht op de gevel

van het gebouw.zaaknr: 2010-1848

2010, 2010-195RV.

De hierboven genoemde aangevraagde vergunning

ningstijden.

De Commissie Projecten en Thema's vergadert op woensdag

Op de agenda

veranderen bedrijfsruimte, inge-

Belanghebbenden
Let op.

Commissie Projecten en Thema's

om

9, gedeeltelijk

106,9) en op internet via de

gemeentelijke website.

8

Kapvergunningen verleend

Bouw-, sloop- en reclameaanvragen

-Gasthuisplein

ZFM

Verzonden besluiten

jde^ïde vs'gjde- ng co (exemplaren beschikbaar.

Agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten liggen tijdens

tegen betaling algemeen beschikbaar. De raadvergadering

zal dit

worden gepubliceerd

en pas dan kunnen belanghebbenden bezwaar indienen.

en zee, maar vooral dicht

in

beroep gaan

de rechtbank te Haarlem, afdeling

bij

Bestuursrecht, Postbus 1621 2003

BR Haarlem Het indienen

van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een

schorsende werking wordt pas bereikt nadat de president

van de rechtbank dat
bepaald.

om

In

in

een voorlopige voorziening heeft

geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek

voo' opice voo' zien

mg

'die 'en bi o e piesiderz va' de

rechtbank te Haarlem. Een dergel

|k

verzoekschrift dient ver-

gezeld te gaan van een kopie van het beroepschrift. Voor het

indienen van een verzoek
griffierecht geheven.

bij

een eerder stadium zienswijzen

:

ten

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand

die in

•ebbe- u:ged enc k.mnen tegen de bovenstaande beslui-

mensen

om

voorlopige voorziening wordt

Gemeente
gii'-tse-;*

.!

i

Kt

Zantfvoort

::

Bouw-, sloop- en reclamevergunning>
Zand voort:
-

telefoonnummer

Centraal

Badhuisplein

3,

plaatsen zonnescherm verzonden 23 augustus

Tollensstraat

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 57401 00.

donderdag 8.30-17.00 uuren

20io,20io-i84Lv.

Melding of klacht?

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen

bij

Bel

de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze inzien

met de

rn

8.00

-

uur.

aken met een collegelid doet u via het

centrale teiefoo nnurnmer. Daarbij geeft u aan waarover

de

Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul

website het digitale formulier

Belanghebbenden kunnen gedurende

open tussen 08.00

Collegelid spre en?

Een afspraak

tijdens openingstijden.

dagelijks

zij

maandag t/m

vrijdag 8.30 -16.00 uur.

in

óf stuur een brief naa

u het collegelid

Het kan

de

zijn

/vilt

da

spreken.

u eerst naar

een vakafdeling verwezen

wordt.

klachten coördinator

een termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd

datum van bekendmaking

bezwaarschrift indienen. De

verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning
betreft

is

dit

de publicatiedatum. U

vermelding van "bezwaar"

in

richt

uw

1040 AAZandvoort. Het bezwaar schorst
king van het besluit wa^rtüge

kunt u een verzoek

om

1

het

'

is

in

uw

brief

ve'gezï d

"jegarn

1

'

BR Haarlem Een

van een afschrift van

-

20.00

uur

08.30

-

12.30

uur

Voor vragen ov

r

isde werkeenh

id

concrete of gewenste bouv vplannen

Vergunningverlening op

w erkdagen

emö.oo

telefonisch bere kbaar tussen 08.30

u

ur.

maarv

Op zoek naarw erk

rijbe Wij-

of aanbieden

van vacature?

zene.d.

Werkgevers en \ i/erkzoekers maken gebruik va

bij

de voorzieningen rechter van de Rechtbank Haarlem, sector Be-

diï-it

uur

08.30

een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en

van spoed

een voorlopige voorziening indienen

stuurs recht, Postbus 1621 2003

16.00

Donderdag:
Vrijdag:

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u

2,

beginsel niet de wer-

gericht. In geval

Maandag t/m woensdag: 08.30

-

met

bezwaarschrift

de rechterbovenhoek van

aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus

Vragen over ee n bouwplan?

Openingstijden Centrale Balie

de

is

www.werkeninz andvoort.com.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aa

dergelijk verzoek

Voor het vinden of aanbieden van banen

de

in

Za dvoort.

bezwaarschrift.

lie:

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand

en zee, maar vooral dicht

bij

mensen

SCHERMEN
Cursus Schermen
Kinderen hebben

in

deze

tijd

vaker

last

ZSC softballers succesvol

van gebrek aan

De herensoftballers van ZSC hebben de

eerste wedstrijd na

concentratie. Er zijn zoveel verleidingen. Je ziet kinderen

de vakantiestop afgesloten met een 9-6 overwinning

soms tv

thuiswedstrijd tegen het Haarlemse DSS. Het

kijken, bellen,

werken aan de computer en dat het

in

de

damesteam

de honken. Marcel Paap en
Ernsto Vonsee volgden met

een honkslag. Een homerun van Jeroen van

liefst

iets

allemaal tegelijk. De schermsport

aan te doen. Op 22 september

is

geschikt

start Pluspunt

om daar

van ZSC

een

Olympia Haarlem nipt met

cur-

won de

thuiswedstrijd tegen het 7e

team van

7-6.

sus schermen voor kinderen van 7 t/m 12 jaar.

DSS wist

ie inning niet

van Marcel Paap en Ernsto

gewoon

te scoren. ZSC deed dat wel.

Vonsee werd de achterstand

zijdige sport. Sierlijk, snel en

een keer doen. Pas dan ervaar
je

staat niet voorop. Tijdens

flitsende sport.

Nadat Rick Reijnders had
geopend met een 3-honkslag profiteerde Dannyvan

verkleind tot 3-5.

tactisch, lichamelijke kracht

Schermen

het duel

proberen

is

een zeer veel-

moet de schermer
zijn

tegenstander

te snel af te zijn door sub-

schijnbewegingen of
onverwachte aanvallen. Zo
ontstaat een spannende
strijd. Het vraagt niet alleen concentratie maar ook

tiele

inzicht,

reactievermogen en

seffen

moet

De uitrusting

bestaat uit beschermende
kleding, maskers, lichte en

buigzame 'wapens'.
is

ter plaatse

wees

is

geschikt voor

de

Soest van een veldfout. Een

is

wekelijks op

woensdag van
in

17.00 tot

het

gebouw

kosten bedragen

55.

De

€ 89 voor

In

de4e

ning leek een nederlaag

liep tot 3-6.

beurt moest ZSC

ZSC-werperTjeerd Bu ijs

bijzetten

om

van Wil ma van Riemsdijk be-

slagen uit4slagbeurten de

tekende drie runs waardoor
het 5-4 werd. Olympia wist

sprong te nemen door twee
runs te scoren.

alle zeilen

tenminste een

Werpster
6]

Koper

(1-1-

een 0-4 voorsprong nam.

In

Koning en Maura Renardel
de Lavalette bereikten de
kussens en konden op een
honkslag van Martina Balk
scoren,

Douma open-

wist alleen Laura Koning na

met

tegen, twee maal 4-wijd en

de met een honkslag. Tjeerd

een honkslag de thuisplaat

een veldfout betekenden

Bu

In

honkslag

2-4.

de gelijkmakende slag-

beurt scoorde ZSC niet. DSS

teslepen.Djim

ijs

volgde met een home-

te bereiken, 1-4.

Olympia

waardoor de winst
maar verdiend

7-6 nipt

binnen was. Maura Renardel

de

Lavalette

sloeg drie

run waardoor het 5-6 werd.

kwam

De volgende twee ZSC slagmensen gingen voor nul aan

inning niet tot scoren. ZSC

beurten. De overwinning

deeddatwel.NikiValkenstijn

betekent de dat ZSC zich

kwam

zorgde na een honkslag van

handhaafde op 2e plaats

12 lessen. Inschrijven kan via

wistinde3e inning opnieuw

de website www.pluspunt-

te scoren

de kant. Ben de Jong

trekkingskracht ervan te be-

zandvoort.nl of bel 5740330.

wist.

echter door velders keuze op

waardoor het 2-5
Door honkslagen

5-6

de laatste slagbeurt. Laura
Sylvia

kreeg het direct zwaarte

de gelijkmakende slagbeurt

(3-6-4-3) kreeg een

in

voor-

Met een

achterstand begon ZSC aan

Dames

verduren omdat Olympia

het vuur

uit

Om deaan-

als meisjes.

honk-

3

4einningopnieuween

iedereen en voor zowel jon-

gens

Marcel Paap was met

kwamen. Een honkslag

best ZSC slagman. Ernsto

het ingaan van die slag-

puntenverdeling

Sylvia

ken

Het duurde tot

Bij

Balken

de overwinning greep, 9-6.

gen.

de gelijkmakende 6e inning

de

Maura Renardel de
homerun

Koper met 4-wijd op de hon-

sloegen iedertwee honksla-

voor er weer gescoord werd.

in

de 3e inning wist ZSC te

Lava lettesloeg een

Vonsee en Dannyvan 5oest

twee honklopers

het 2-0 werd. DSS wist

in

scoren.

terwijl Marti na

in

honkslag van Marcel Paap
bracht de

Wout

in-

het verschiet toen DSS uit-

over de thuisplaat waardoor

ren.

De cursus

in

2e inning vier punten te sco-

voorop!

aan de Flemingstraat

Schermen

Alles

aanwezig. En

gerust, veiligheid staat

18.00 uur

beweeglijkheid.

je het

de ware sensatie van deze

't

betekende dat ZSC alsnog

zowel

in

de 2e

Anke Koning voor

als 3e

2-4.

Ook

honkslagen

uit

even zoveel

achter koploperTHB.

ZandvoortseCourant-
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AUTOSPORT

Danny van Dongen op het podium
Plaatgenoot Danny van Dongen heeft afgelopen weekend

HTC Dutch GT4 kampioenschap op de

tijdens races voor de

Nürburgring

Duitsland

in

de tweede race met

in

kwam nog
ik

zijn

angstvallig dicht-

Desondanks ben

bij.

dit

ik blij

dat

weekeinde het podium

nende race werd

Huisman

Na een zware maar ook spanWinnaar werd Duncan

uiteindelijk 3e.

BMW M3 CT4 en zijn merkgenoot Meivin de

de

in

hij

race voor het

Cor-

heb gehaald", aldus een gelukvette C6 het podium gehaald.

Van Dongen

kig

taalstand

om

die in de to-

het kampioen-

schap nu de 7e plaats inneemt

HTC Dutch GT4-

kampioenschap

is

tijdens de

nog begon

te blijven, die zijn verplichte

gewicht na het goede week-

pitstop tot het allerlaatste

einde

uitstelde en

bij

het

met

ik in

te regenen. "Ik

op mijn handen van het vele
schakelen.

het begon te spetteren

de finale van de cate-

In

maand met

tionaaltoernooi

naam

in

zijn

Hoofddorp

gorie8o-84Jaarwon hetduo

opzijn

van het

tij

werd door het slechte weer

in

een hal afgewerkt

met

geplaatste

als eerste

schreef.

De

par-

6-1

4-6

"We moesten

6-i.

plaats

in

van buiten.

HANDBAL
Met

deslotfase,toen

In

was

het helemaal aftellen voor
mij,

aldus Van Honschoten, die

koppel Helios en Tertius Olff

en De Groot aansloot. Inhalen

meer bij, ze-

wei voor werken, maar de

beloning was fantastisch",

eerder deze

tennispartneraleen intern a-

een jaar jon-

zijn

Assen en dat merkte

in

achterdeBMW'svan Huisman

toen het twee ronden

er

Utrecht,

Nederlands kampioen gewor-

zestig kilogram succes-

was

er echter niet

in

is

gere partner Hans Winter,

de slotfase wel. Het was

erg zwaar, de blaren zitten

ker niet

(83)

samen met

rijd

de pitstraat vlak

voor het einde van de race ook

schoten

september aanstaande op
Circuit Park Zandvoort.

den.

Huisman en De Groot wisten Danny van Dongen voor

moment

DeZandvoorterTed van Hon-

Wijzonol Trophy op 18 en 19

Groot completeerde het schavot.

uitrijden van

Ted van Honschoten
Nederlands kampioen

met 56 punten na 14 van de
races. De eerst volgende
20

want

klein verlies gestart

De handbaldames van de Zandvoortse Sport Combinatie

Jan Joris Verheul
(ZSC) zijn de veldcompetitie

met een

kleine thuisnederlaag

begonnen. Monnickendam scoorde op Duintjesveld een

VOETBAL

doelpunt meer, het werd

SV Zandvoort
Het eerste

van SV Zandvoort

elftal

wedstrijden

om

tot nu toe slechts één wedstrijd

verkeerd. Het
1

is

volledig van slag

af. In

de Haarlems Dagblad Cup en de eerste ronde

tweede

elftal

1

in

mineur
roemruchte RCH, dat nu

om

de 4e klasse speelt.

de KNVB beker werd

gewonnen. Ook dinsdagavond tegen Limmen ging het

daarentegen kan bijna niet verliezen en bond dinsdag RCH

aan de zegekar.

in

is

mende zaterdag

het. Ko-

begint de

competitie met de uitwedstrijd

tegen Castricum.Daar

hebben we het vorig jaar
heel moeilijk

gehad en

al

als er

binnen nu en zaterdag geen

verandering

het spel en

in

de mentaliteit komt, zie
het heel

somber

in",

ik

aldus

Sander Hittinger die Pieter
Keur

Limmen

in

verving.

een strafschop. Toch kon
ook

hij

voorkomen dat

niet

die

meedeed", aldus de te-

leurgestelde Hittinger.

de thuisploeg met 3-0 de

winst

eigen zak hield.

in

dat

"Als je ziet

we

niet

eens

bal in de ploeg kunnen
houden, dan wil dat wel
wat zeggen. Inspelen ging
nog wel maar aannemen

de

en kaatsen ging steevast
verkeerd.

Limmen dekte ook

veel korter

We

dan dat wij de-

Het tweede
Het tweede

elftal

onder

leiding van coach Jan

Overbos werd met groot ge-

mak vers lagen. Waar de wedvorig seizoen

in

vech-

v.d.

plaatsgenoten de thuisclub

en de van een blessure te-

het

KNVB

beker-

feest.

Met

in

de tweede helft Pieter Keur

ruggekeerde Sven van Nes

samen

in

de gelederen, die

andere tegenstander met

een werkelijk schitterende

Vet weer onder de

lat

want anders was de
in

de dubbele

stond

uitslag

cijfers

geko-

rust

had

gezien het

de achterstand te

direct

via

ver-

maarde aanvallende
hadden een nega-

10-11

scoorden

3

Koning

Daphina van Rhee

2X,

keer,

Huppelschoten

Elvitaal

Administratiekantoor K.Willem se

Groenestein

Algemene uitvaartbegeleiding

Fin.

& Schouten

diensten

IJzerhandel Zantvoort

Zandvoort

combinatie de voorberei-

gemak opgerold. Vorige
week zaterdag waren dat

ding van het derde doel-

Autobedrijf KariMo

Mus ie

punt verzorgden, werden de

Beach Club Tien

Riche aan Zee

Heemstedenaren opeen 3-0

Beter Horen BV.

kans creëert

is

dat tekenend

voor het niveau dat

we

hier
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Politiek verslag
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Arnold Nijkamp
Plez

Bel

altijd

goedkoper!!

kijk

Meer dan

10 jaar ervaring.

lid. 06-4609 8919
www.massagebijrosa.nl

Patrickvan Kessel

06-55383624 of

Pedicure Carla

Pro-voet

op

www.autoverkoper.nu
Naailes voor tieners
L.

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keursCation

Administratiei antoorI

merken vanaf €

grote beurt gratis!

i.d.m.

:<

E".

ITi iMlliillHI

workshops

m

Witte Veld 56, 2041

T 023 573 92 72

www.Bulofewl HJfia fwJvmmi n
,

van naaimachine.

voor een afspraak

Start 15 september.
Bel

bij

M 06 45 30 45

5718042

maandag
Rode kater vermist
sinds 14-08

55 (Pluspunt)

GB te Zandvoort.

Onze rode

E kittywillemse@planet.n

31

Het Pakhuis,

1

waarvan

koop

alles te

van ruim

Van serviezen en

Hij

De winkel

heeft een rode hals-

ï

06

€5,2

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst

Tel.
-

Er kan er

voedingvooreenprikkie.nl

Te huur

4

€ 5 oo,-

Geen personeels- of zaken advertenties

ca.

Indlen

uw advertentie

niet voldoet

6

centrum
65

m

2

€

Telefoon 023

—

zijn!

1

dieren-

dierbe nodigdheden

Kijk

Z'voort, groot

565,=

p/maand

lnfo:Creeven Makelaardij

7

uw

voor bodemprijzen.

garage/opslagruimte
in

5

(excLBTW)

de

goedkoopste

(Corodex) Zandvoort.

-

Al

Zakelijke zandkorrel €12,50
Met ZandvoortPas €10,-

maar

53693409
Noorderduinweg 48,

3

Geen onroerend goed of auto's
Geen goederen met een waarde boven

06-26750085

10-17 uur

onder de volgende voorwaarden:

di

tel.nr.en chip.

geopend

is

is

oud en

band met naamplaatje,

glaswerk tot meubels

op don-vr ij-zat
Info:

Particuliere zandkorrel €7,50

Met ZandvoortPas

korting op een zandkorrel

3 jr

mist een hoektand.

is!

en van kleding tot boeken.

Met ZandvoortPas

j.l.

kater Bas

een grote slanke kat

een kringloopwinkel

ZANDKORREL s INVULBON

voor info Marie:

u thuis: 06-51815360.

9.00-12.30 Flemingsstraat

.-J,'.

*-'

incl.alle

materialenen gebruik

zorgverzekeraar.
Bel

voor particulieren en ondernemers kleinbedrijf

rtTilMliail

^.^...ifc..*.>

woensdag

13.00-16.00 uur hippe

vergoeding via

Inloopspreekuur:

1
|j

10-15 jaar. Elke

SLECHTZIENDEN

Administratie en
belastingaangiften

29,-

vraag naar de voorwaarden
Bij

Paap medische

hulpmiddelen

PRODUCTEN VOOR

APK KEURING
Alle

o.g.

57.39.234

op de website

of bel 023-5738808,

open 7dagen p/w.

De Dierenwinkel
van Zandvoort

aan de

8
Iets te

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon

In

9

gesloten envelop (met gepast contant geld)

i)

De

x)

BrunaBalkenende,GroteKrochtl8

redactie van de krant, Kleine Krocht

fgevenblj:

vieren

in

Zandvoort?

Voor partijen vanaf

SW E»; queeste

enen

2

elke letter

ofspatie

in

een apart Vakje plaatsen

40 t/m 150 personen.
Ruime parkeergelegeheid
aanwezig.

Bel

5714423

Vermist:

Cyperse kat Tommy,
Europ. korthaar, Cypers

met

rossige buik

verticale strepen,

met

Blauw/

wit'leger'bandje met

"«
van welke saiü dan o-

;.

oniitaan door verkeerde of on Ulr tin oud

van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.

Te

...

Privé zangles

gegevens, gechipt,

voor beginners en

omgeving Brederodestr.io2

gevorderden:
06-1631 3229

Q.

We

missen hem!

06-48772860

NUMMER

ZandvoortseCourant

<DOO®
Middelbare Meiden met 'Een
Komende

zaterdag,

een voorstelling
eens

in

september,

11

zal

in heel

heeft onze Dichter

De Krocht

illusie Rijker' in

try-outs van vorig jaar september, even-

het land volle zalen getroffen. Dit jaar gaan ze

toch tegen:

zijn

met de voorstelling 'Een

•

09 SEPTEMBER 2010

in

de Agatha

kerk,

Zee het volgende

illusie Rijker'.

Kruispunt

dat die stof-

Daar waar onze wegen kruisen

fige dingen zelf of kleven er

staan wij stil voor een gesprek

misschien nog dierbare herin-

neringen aan? Willen

verder

bij

gedicht gemaakt:

de Zandvoortse cabaretgroep Middelbare Meiden

De Krocht verzorgen. Na de

De Krocht, heeft de groep

in

36

Naar aanleiding van de open dag

%*j»

we

we

vandaag hier in de kerk
waar eeuwenoude rituelen
het diepste van ons wezen

verleidelijk

zagen op de foto's

er uit

van toen en écht weten of
die

oude

kleren

elkaar te leren kennen

wel
zoals

hoe jong en

zien

om

brengen

tot leven

nog passen of

met gezang en

kunnen sommigedozen maar

de Schrift

beter dicht blijven?

gebeden

in

als leidraad

ons ter hand gegeven.
DeMiddelbare Meiden steken
de handen

maken

uit

mouwen

de

tijdens het

en

Daar waar onze wegen kruisen

opruimen

staan wij stil voor een gesprek

de balans op. Maar gooien ze
daadwerkelijk ook
blijft er

Rijker'

om

weg of

alles

is

delen vreugde en verdriet
versterken zo de onderlinge

muzikaal

staande

ui

Meiden',

be-

de cabaretières

Annemarie Henselmans en
Hanny Kroeze en de musici Rob
Roeleveld en Rob Hogen kamp,
zijn met elkaar goed voor meer

de Louis Davids-prijs en een

schoonmaak

Edison hebben

allemaal

in

zij

hun sporen

de theaterwereld

ruim-

al

schoots verdiend. Dit seizoen

borduren

zij

voort op het suc-

ces van het vorige seizoen.

dan 100 jaar ca baretervaring.

Met de

Pa

II

Mali Exportprijs,

elke verhuizing of grote

de dozen slepen of

moment om

al

die

dat

alle

wegen met elkaar

verbindt.

al

geopenis

dit

hét

oude spul-

nu eens voorgoed

flikkeren?

op zoek naar het punt

programma voor alle middelbare meiden en middelbare

dezelfde vraag:

Moeten we nou weer met
die rotzooi en nooit

len
Bij

we ons

stellen

band

vervolgens gaan wij verder onderweg

Middelbare Meiden cabaret-

'Middelbare

met ons gaat

wij bieden hulp, tonen begrip

illusie

weer een afwisse-

lend, herken baar en

elkaarte informeren

over hoe het

toch wat achter? Het

derde programma 'Een

weg

te

Wat houdt ons dan

Zaterdag

11

september

1

De

Dichter

Krocht. Aan vang 20.15 uur; en-

tree

€

10.

bij

Zee

Ada Mol,4 september 2010

Plaatsen reserveren

kan via www.middelbaremeiden.nl of tel. 5732523.

Aftrap nieuw seizoen

Aart Veer, een bevlogen kunstenaar
de tentoonstellingruimte van bibliotheek Duinrand

In

Zandvoort hangen deze maand meer dan 30 aquarellen en
acrylschilderijen van

oud dorpsgenoot Aart

Veer. Mogelijk

sioneerde heeft
tijd

sie

hij

gekregen voor
en

is

meer

zijn

regelmatig aan

paszijn

tekentafel te vinden.
is hij

één van de laatste exposanten want straks gaat de

bibliotheek verhuizen naar de brede school in het Louis
Davidscarré. Het

de vraag of er

is

in

is

nog

niets bekend.

door Nel Kerkman

inspiratie haalt uit
tiefoto's,

Al

voorde derde keer expo-

seert Art Veer

in

de

biblio-

theek en geeft daarmee de
bezoekers de gelegenheid

om

te genieten van zijn

schilderkunst. En genieten
het. Want niet alleen zijn

vakan-

wandelingen door

de natuur en afbeeldingen
uit tijschriften,

is

zijn

eigen

inbreng duidelijk waarneembaar. Zijn kleuren
kiest hij met zorg uit zodat

septembe

tentoonstellir

in

u

de

de ex-

theek Duinranc Zand voort
tijdens de

Vam septembertot en met

kunt
;

in

Komende zondag wordt
jazzconcerten die Jazz

ope ingstijden

Krocht. Het
ten.

Ook

is

met een nieuwe

Zandvoort organiseert

de eerste zondag

dit jaar zal

toonaangevende jazzmusici

de hele wereld

uit

zijn

kunstwerken goed

komen.

In

kaanse zangeres Deborah

treedt ze op

zal

J.

woont ondertus-

sen altien jaar

in

Nederland,

komende zondag

het

spits afbijten. Carter heeft
al

een groot aantal opna-

Eric Ti

met de vaste

bas en

Frits

uit

Landesbergen op

om

tot de top van de vader-

Zijn

landse jazzscene. Behalve

was

de talloze Cd's die ze opge-

Veer

nomen

14.30 uur en de entree-

prijs

bedraagt

Meer

€

Afrikaanse stam

werk ais ondernemer, nooit
goed tot uiting. Als gepen-

tertournees langs de grote

komen, vindt

Nederlandse podia gemaakt.

zinzandvoort.nl.

heeft, heeft ze

ook

een groot aantal thea-

15.

informatie, zoals de

al

bij-

Johan

pianist

drums. Het concert begint

maar kwam, mede door zijn

bij

Trio

mmermansop contra-

mes op haar naam staan

vroeg aanwezig

tot zijn recht

het concert van zondag

bezettingvan het

Clement dat buiten

en heeft zich opgewerkt

passie voor tekenen

zijn

gast

Johan Clement bestaat

al

zijn

als

ontvangen.

De van oorsprong AmeriCarter, ze

springen eruit maar ook

Hoewel Veer

De

bezichtigen.

de acrylschilderijen van de
zonder.

reeks
in

een serie van 9 concer-

in

het Trio Johan Clement maandelijks

aquarellen van de zebra's

is

Zandvoort

gestart

in

positieruimteva n de biblio-

de nieuwe bibliotheek

ook een expositieruimte komt voor de regionale kunstenaars. Daarover

27

van Jazz

gasten die over de hele reeks

van

dit seizoen
u

op bezoek

op www.jaz-

.

.

Voor
.

.A°: :.« i<

.

alle

ZandvoortPashouders de aan
€ 25 KORTING

ViWJW- HmJA,

KILO MALSE

1

RUNDER

BRAADLAPPEN

€ 9.95
^toerkoop.nl

WfJCEWTMLE: FREP SHKJ1M1C
Voor Pashouders:
1

0% korting op alle ritten

(behalve actieritten)

023-66655&&

*

Medina Woninginrichters

i

V2*

Aanbieding voor de maand september:
Novilon vinyl en Marmoleum met 10% korting
(Vouwjgordijnen

T Vitrages
Luxaflex

T Tapijt
Vinyl

Laminaat

^Parket

m edina-woningin:

Officiële Pasfoto's

een 2e set
"Leuk Lachende"
Pasfoto's

Bestel

nu de ZandvoortPas 2010

Achternaam + voorletter(s)
BetreftiO Nieuwe ZandvoortPas (€

7.50)

O Verlenging ZandvoortPas (€5,00)

-

Pasnr

Woonadres+huisnr.
Postcode

Telefoon

(Handtekening)
Betaling

CONTANT

\ «ffll
Betaling PER

BANK

£
II

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

week

biedingen van deze

Koene Clean ing Servies
10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

rep-it

-e

Lijst
(in

van deelnemende bedrijven

alfabetische volgorde)

Algemeen:

Kabel-internet/adsl installateur
helpt

alle

bij

Autobedrijf Zandvoort

-

K.

Onnesstraat

PC-PROBLEMEN.
Taxicentrale Fred Spronk

Advies en aanleg {draadloDsl netwerk.

Dok avonden/weekend.

Psychologiepraktijk

-

023-8885588

Abvan

der Neut

Rep-it. totaalservice voor

06-31393790

computergebruikers.
023-571 9G66 of 06-44G9GDDI.

Met garantie en KvK.

Winkeliers:

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.

Addie Ottho

otTho

& Zn

Bruna Balkenende

Potgieterrtraat 4

Grote Krocht

-

1

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp

c

(^

^iWalkofFaine

Mental Coach

De winkel figt weer vol met
nieuwe overhemden.

Ab van der Neut

Pashouders:
Eerste consult

10% korting

-

Grote Krocht

Slagerij

Horneman - Grote Krocht

Slagerij

Vreeburg

-

Haltestraat

Verzorging en vrije
Menno

Foto

Massage

Gorter

Rosa

bij

-

Piony's Haarwinkel

Grote Krocht

-

www.massagebijrosa.nl
Kosterstraat

-

Toerkoop Reisbureau

ANDVOORT

Mode en

uw vaste

klantenkring

Bibi for

Gratis

•

zelf

of

ColoUT

-

door middel van publicaties

-

Bakkerstraat 2A

in o.a.

Avenue

Living

& Giving

Kerkstraat

Versteege's IJzerhandel

aantal...)

toonbahkstandaards en/of raamschildjes verkrijgbaar,

-

Kerkstraat

Koene Cleaning Service - 06-1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat

dus ook niet-Zandvoorters (en

een

-

De Bode woonaccessoires

de Zandvoortse

Mariene Sjerps Internet

er zijn er al

Haltestraat

Haltestraat

CouTant, maar ook buiten Zandvoort: iedereen kan een ZandvoortPas aanschaffen,

Ter ondersteuning zijn gratis

-

Kerkstraat

en onderhoud:

welke aanbieding u doet voor Pashouders

aanbiedingen staan ook gratis op www.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas

promotie ZandvoortPas

-

Haltestraat 61A

Fame

Wonen

redactionele aandacht in de krant voor u als deelnemer

Extra: alle

-

rijtje:

het bezit van een zandvoortpas

UW aanbieding in de Zandvoortse Courant in full

U bepaalt helemaal

Veel

zijn in

Kinderkleding

Shoes

Blitzkickers

Walk
Ruim 1000 huishoudens

Grote Krocht

Graveer een keer- 023-888 yj 58
Sea Optiek

u op een

Enkele voordelen voor

-

trends:

Belli E Ribelli

Ondernemers opgelet:
Meedoen aan de ZandvoortPas
vergroot

Wekelijks

tijd:

15% korting

Rep-it

-

-

06-1886883J

-

Pakveldstraat

023-5719666/06-44696001

waarop uzelf uw ZandvoortPas aanbiedingen kenbaar kunt maken
•

Vraag naar de zeeT voordelige tarieven en de uitgebreide mogelijkheden

Horeca:
Harocamo

Uw ZandvoortPas

contactpersonen:

Letty van
Gillis

Kok:

den Brand:
tel.

tel.

06-4342 9783

06-460 460 26

-

Kerkstraat

Mollie&Co Restaurant

-

Verlengde Haltestraat

Open Golf Zandvoort

-

Duintjesveldweg

Za ras, Café Restaurant -Haltestraat

:

Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl
De nieuwe collectie

moeders

is

De enige SCHOENMAKER

binnen van

o.a.

ANECDOTE.MOSCOW,

van Zandvoort is
te vinden op:

ANTIK BATIK en DNA.

GROTE KROCHT 23
zijn sterk

En natuurlijk ook

Tel :023-573 5002

dit/m

zorgen

viïij

MOU

9:00-1;
9:00-18:00
za 9:00-17:00

boots!

Dé must-have van deze winter!

geven

r

delen

r~
Bewegen
ewegen

fr
in

Ookinkindermaten.

/

J~
Zanc
Zandvoort

simavi

www.sportinzandvoort.nl

helpt

KINGSANDQUEENS

leert

werkt aan

Q^rr^j)

u een folder, flyer of brochure in heel
Zandvoort en Bentveld verspreiden?
Laat dat maar aan ons over!

Wilt

Is

—^^^

"

~

Courant
en in de Zandvoortse

Van idee tot uitvoering:

huis wel

genoeg?
Wij kunnen

mipke nabezorging service

ingevo

uw

veilig

tarieven |
Zeer voordelige
Bijzonder goede dekkingj
i

|

dit

verzorgen
?<«*

|

.«o

drukken
ook het maken en

kunnen wij voor u verzorgen

^«ftS
I

IöZandvoortse
Courant
Voor meer informatie mail naar
gillis@zandvoortsecourant.nl of bel

CL

slnce2009

fr

simavi

06 46046026

SENTINELTff ALARM

B.V

24 uur 365 dagen services
www.sentinelalarm.nl

023 5291987

S

:!:^''

j

B

Wndi

"_

1

1

t

^&-i

NUMMER

ZandvoortseCourant

met de inhoud

n betekent niet dat de redactie het

ingezonden brieven

Wlm Gertenbach
e oor-jondg

.

College

r

von

g

WGO

[

pionoffer

:e v: :-g e

Zandvoort

in

-.:-

center toe".

sl,t-ng vo- re." W'im

het

Jee- von ..i-irioc,"

argumenter

es- do:

s

:

'egelne.oht

i-i

:

*-t

name lijk

Die luidd e n

.

::-:o" he"

W

.;:"

ges- ze.ltVo-oge

het ook niet te voldoen aan

;.:.': :i

solidariteit!

(

knde-en

.

:-

:e. zier veiig

J et

WGC

voelen

een

in

Wij r

;:t

:c

r.e.ze.

-

ve'h;

..gzo'-je Jen
1

....

..

... ......

;

s de hotste,

:

o

"i.sohe

^ve^ei^-.

z'j-'ns-n:— ers

:.''

Een

•_

ossend

:

r

ir

le.e.rl

ee-

plus

kon den

:

2, 3

os se'

:.•-

stap pen naar

k:~en aan het

getallen

WGC

deHAVQ

in

komt

Dit olies

in

de hoop

:-llege.

'.

"

in

30

-.og vol:

doo r deze

inmiddels

al

ge f

-:->•

volledtg voorbij.

fijne

i

ne^

kille

in

van

bijl

:orp

t

t

e o"

.

:>•

ir

k

-

:

om

'••r ei:
:

in

ven

var:

geheel
i

mijn

t. .;.

-

het

ik

mee- oon st-o-d

0.

me"

rp

w:

ee.o

zou

J: -!-

We

'

chool h eft.

is

echter vee!

integrale versie,

met daarin

niet

sco-omen om vagen te

'ee

re pteaiien.

Ai.'.-r

u i-mi/en

'e

,\-- u-

een mavo. De kinderen vc- Zo-dvo-o-t en "J n

r

zelf te kie;

:e kle.i-soiiO'giieid veel s"r

do:-

;'e.

So^ooi.'e-g-: tng

t-'ed".

o er te -t

.'e

»;.

t

::''

-

n-e- 'e
ee"

is

O'pget

he +

l:

;t ,-,i^

on Je^w'js ollong

e:

categoriale Mav:

go-e.de

veel
ik

_

center tooi'.

::

,_

'

w.-:.

priT a

r

tra steur, dotgeo-evene

et van hef team,
-ole *

Je<sels

ervor^g. Mijn

t

.

~ee..-Je-e soro-len

"eg.:

r.v J

in

:e goed

is

ten

-:vo.

Mo' ess:

met haar
v'on

>'.- '

Zandvoort

is

:

dat nodig

e~ welko'

1 '.

-'gooi"..

:

[

-e ev-

J'reote s- ~-ed i'or Zonte-, oe g-ote

woo-

Gertenbach Mavo

Z-o-ov-::-

-

_
t--o

Gemeentebestu

meer dan strand

ir ne.e.;m

als kleine

op '•oe"

s

;n
sct'.o: it.-e.stu jo

die

met dysoalculie was

Ae.- Je-'o-

leerf rotlee"1

d e kracht van de
so'00'1

':'_' te-

>' -n

geeft,

les

het gareel weet te

extna aandacht geeft aan de leerlingen

spree-<

::.

..'e

00

p:

:

vol

al

u

zij-

en

dwa-slggend

uw ve-o-Kvoo-oe

jk!'

e.id:

alleen.

y.

r
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Willem Paap.

Clementine Lentink

COLOFON
donderdag en wordt GRATIS

huis-aan-huis bezorgd

fractievoorzitter

ze rdvj-yisecourant.nl.
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Pluspunt Zand voort
Flemingstraat 55

023.574 03 30
www.pluspuntzandvoort.nl
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Ver gevorderden dinsdag 28 september,
lx per

maand

19:00 -21:30 uur
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Website bouwen voor Kids
Vrijdag 16:00- 17:30 uur

10

Pimp up your bike
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september t/m 22 oktober

/ fietsreparatie
5novembert/m 10 december

Vrijdag 13:30- 15:00

5

november -10 december

maken

Zelf Kleding

Dinsdag 20:00 -22:00 uur

2!

september - 30 novemember

Workshop numerologie
Maandag 13:00- 16:00

Omgaan met

27 september

hyperventilatie / stress

Dinsdag 19:00 -22:00 uur

28 september t/m 12 oktober

Improvisatie Toneel (theatersport)
Maandag 20:00 - 22:00 uur

20 september t/m/13 december

Bridge voor beginners
20 september t/m 29 november

Maandag 20:00 -22:30 uur

Maandag of donderdag

C

22:00 uur 20 september

&

20:00 - 21:30 uur

9:3

1
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uur

1:30

december

Hatha Yoga
Vrijdag 11:00- 12:00 uur

24 september t/m 17 december

Engelse conversatie
Donderdag 13:00- 14:30 uu
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Spaans Beginners
Woensdag

19:00

Woensdag
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-20:30

Spaans Beginners

II
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flicht

Radio: 106.9

22 september t/m 15 december
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Franse Conversatie
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Di gitale fotobewerking
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(hiervan hebben
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Houding en Conditie op muziek 55 plus
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manier op te lossen dat hij klopt.

r/!*Sö

+

KF

Rozijntje

en Kids

Gelijke letters zijn gelijke cijfers.

GB

Deze week

niet

ma ar wel

één

zeven dieren van de week.

X

haar

Rozijntje en

Konijn

zes kinderen zijn op zoek
De oplossing staat

naar een nieuw huis.
elders

op deze pagin.

Rozijntje

is

Mama

onlangs bevallen

van zes prachtige baby's; vier

twee jongens. Inmiddels hupsen deze schatjes er vrolijk op los en zijn
oud genoeg om het ouderlijk nest verlaten. Ma ma is gevonden en vermoedelijk

meisjes en

Kook eens anders

ze
is

R£Mpt

R£cept

de papa een duinkonijn, want de kleintjes hebben erg veel energie. Deze

ben

sprintje en

Hoofdgerecht voor 4 personen

2

2

el.cajunkruiden,

4

el.

plantaardige

teentjes knoflook,

Bent

4 bosuitjes,
rode paprika,

olie,

u

ze naar buiten

rennen. Het mooiste zou

is

bij

zijn als

elkaar. Rozijntje

is

we

kunnen en

3

stelen bleekst; der

het nieuwe baasjevoor Rozijntje of haar kinderen?

olie door. Laat dit

reepjes,

doe ze

een kom,

in

3

tomaten,

meng

er

de cajun kruid en en

1

6

»

<

eetlepel

afgedekt minstens 20 minuten intrekken.Snipperdeuiei de kn of-

look en snijd de paprika

in

smalle reepjes. Snijd de bosuitjes

in

blokjes vat

doe hetzelfde met de bleekselderijstelen. Ontvel de tomaten en
verwijder de zaadjes en snijd het vruchtvlees

in

snijd ze

reepjes. Verhit de resterende olie

'

1

'

»

B

'

«

<

in

en roer bak de reepjes kip

in ca.

4 minuten goudbruin. Laat de uien dekinoflook

minuten meebakken.Voegde paprika en

Voeg de bos ui en de tomaat toe en
of peper

/

bij

moet. Serveren met

"Sport

is

bleekselderij toe en

roer bak

rijst

nog

2

snel eens naar ze kijken!

Oplossing Breinbreker

9

8

'

'

>

1

nog

8

'

er

'

«
'

<

'

»
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=
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|

X

|

=

=

8Z

n JL

6£
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|

1

»

1

'

|=|

+

2

roerbaknog4

minuten. Proef of

«

1

Zfr

i

'

•

•

'

666

|

+
=

LI

X

££

en een frisse salade.

goed voor lichaam en geest'

www.sportinzandvoort.nl
Q.

Kom

de
8

wok

kunnen

graag en

zout, peper.

1

Oplossing Kakuio

in

om twee

konijn, ze trekt

tuin.

j.

Bereiding:
Snijd de kipfilet

lief

lieve

lekker de ruimte heb-

de meisjes twee

een ontzettend

dus ook op zoek naar een huis met een

Dierentehuis Kennemerland,Keesomstraat 5, is van maan dag tot en met zaterdag geopend van 11.ootot16.oouur.Tel.5713888.www.asielzandvoort.dierenbescherming.nl

Benodigdheden:
gr. kipfilet,

om te

plaatsen, gezellig

Cajun kip met gemengde groenten

500

waar

schatjes zoeken een huis

'.»,.''
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ZandvoortWi/s
door Edwin

Gitsels

is

= laat maai

is

& = iwak

Airft = goed
heel sterk

=

Met de boot van Umuiden naar Newcastle:
mee

"A ferry

trip indeed!"

De

dag rond de klok van 6 kun je hem vanaf het strand van Zandvoort zien vertrekken:

Elke

de ferry van Umuiden naar Newcastle. De Zandvoortse Courant besloot aan boord te stap-

pen en deze overtocht aan den

lijve

te ondervinden.

Hoe je op

20 minuten van ons

slechts

drukker.

net

in

We

zitten

de bar of

er

nog maar
komen de

meest wonderlijk uitgedoste
types voorbij: volslanke mei-

dorp

een andere wereld terechtkomt...

in

den

in

veel te strakke matro-

zen pakjes, een als non verklede,

zwaar opgemaakte man

zijdig

we

dat dit het

nieuwe amusement

is,

maar

We

tussen een collectie Britse

1866,

is

een

de categorie 'het kost een

ken,

paar centen, maar dan hebje

Wat

in

ook

wilden

Maatschappij.

1995 start

In

met overtochten
van Umuiden naar Newcastle
het bedrijf

in

Noord-Engeland,een dave-

wat'.

want

is

niet bepaald rock

&

rol

I.

LEZEN
'Zeesteen'

stampt

aan boord grijpen echter ade-

Bij

de guest

tegen zeeziekte krijgen. De

deze varende volkskroeg en

teugen

presentator

in

de feestzaal

heeft een ander advies: drink

1995 wordt er een

de website aangekondigde

veel alcohol, dat helpt. Het

meer dan een

lounge bleek

in

miljoen passagiers

in

half

2003

er

op deze boot

niet te zijn.

gerealiseerd.

Windkracht
volk' in

of Norway, een schip van 163

feestzaal

meter langen 28 meter breed

een dansvloer. Het

dat plaats biedt aan 1364 pas-

dagavond, eind augustus,

Dan maar onder het 'gewone
bar,

een soort

met een podium en
is

dins-

is

gint

een casinootje, twee bios-

Joe Public. Het

coopjes en natuurlijk veel

avond na

hutten.

Want

moet wel

je

overnachten aan boord: de
overtocht duurt

maar

17 uur. Je kunt voor
kast zonder

liefst

een soort

ramen met twee

stapelbedden kiezen, maar
zijn

er

ook luxere Commodore

hutten beschikbaar'rnet zeezicht' (alsof er iets

anders te

zien valt on derweg). Wat voor

Nog maar

niet druk.

drie

'Tm

in a

hun

€

een

€36
is

in

de bar maar,

de volgende ochtend

wel dat hun paspoorten

ingenomen. Schijnbaar

zijn

er

nadat wij onze hut hebben

het Blue

Riband-restauranten betalen

twee zan-

roze letters

zwaar getatoe-

eerdejongens

opgezocht toch het een en

in

voor een drie-gangen-diner

in

net zo

de biertankers. Geef

mij dan die

al blijkt

is

is

5,

duur: wij eten

laatste

is

als

en

is

bij

4,40.

maanden aan

boord. Eén van de

geressen heeft

prijs

lam

weg

flesje bier

zijn

is

De drank

keel

twee

tikt bij het diner

Ook de restaurants

€
€

het

ziet...

in zijn

pratende Nederlander naast

3,60 en een cappuccino

net het zeegat uit begint er

een winkel,

op

toch niemand

als

aan boord. Een glas wijn be-

een Engels bandje te spelen,

auto's. Er zijn

is

Dus

overigens flink aan de

aan boord, er

600

meteen aardappel

flessen wijn

het verschil

per persoon.

eerlijk:

het

is

Maar eerlijk

wel erg

lekker!

band"op haarT-shirt

Na een

dramadocente be-

volgen. Ze schreef toneelstukken, ge-

ons

hebt.

leven als actrice en

deels schijn: ook de

is

ander

uit

is

de hand gelopen.

Amsterdam staat nog wat te
wachten dit weekend. Bijna
in Umuiden ontmoeten
we twee rnede-Zandvoorters

terug

die

op 16 hoog

in

Bouwes

sloot ze

in

dichten en korte verhalen en nu

op te

zijn.

er

is

om

dan haareerste roman, een debuut
trots

Het verhaal speelt

in

het begin van de jaren

'80 en vertelt het verhaal van Mirjam, jongste dochter

streng boerengezin
eerste die

in

meteen

ze een verhouding krijgt

Het verhaal

vooral de schrijfkunst van

Holwerda

De

Kracht

Stille

Het

is

alweer 36 jaar geleden dat

konden genieten van de
Stille Kracht,

man van

tv-serie

we
De

naar de gelijknamige ro-

Louis

Couperus

uit

1900. De

per jaar stappen ze zelf aan

mensen aan de

boord. "En het verveelt nooit",

de douche-scène met Pleuni Touw sloeg

vertelden

in als

te zitten en

dagavond, na een paar da-

is

het aanzienlijk

ferry elke

dag varen, en eens

zij.

bovennatuurlijke verschijnselen

in

Nederlands-lndië hielden miljoenen
buis gekluisterd. Vooral

een bom, deels omdat

unicum

in

die

tijd,

zij

volledig naakt te zien was, een

maar ook vanwege de

griezeligheid van

de bloedspatt en. Onlangs kondigde Paul Verhoeven aan dat

De

Kracht opnieuw gaat verfilmen;

om weer in

hut je ook neemt, een bad ka-

hij

mertje

zit er altijd bij.

de stemming te komen eerst nog weer eens naar

zen

claustrofobische over-

uit

wegingen voor

Wij ko-

zo'n luxe hut,

is

die je meesleept. Mooi!

(Marmer).- t-tüö

Schotland,

uit

beetje vervee ld toe kij-

de

KIJKEN

gen adembenemend mooi

duseen

zien deze

een
is

worstelt

niet eens het belangrijkste in 'Zeesteen', het

is

deze overtocht

Zij

cellist,

ze zich steeds verder losvan haar verstikken de ouderlijk huis.

Weekendje Amsterdam
Op onze terugvaart op vrij-

Palace wonen.

in

de Noordhollandse polder.Mirjam

de grote stad gaat studeren, op slechts 17-jarige

in

leeftijd. Als

maar optreden voor 30 mensen die niets
beters te doen hebben dan
staan. Dat klopt,

Deum.
een cd

de eerste roman van de

is

56-jarige Janneke Holwerda.

het chique restaurant een dek

broodje-nuchter bent zwalkt

diverse restaurants en bars

sagiers en

is

ieder geval zo dat alsje over

Het contrast tussen

de boot rondloopt.jeookalsje

alsof je er minstens zes

7

Hutten met zeezicht
Wij varen mee met dePrincess

de grote

in

in.

2000 haar langgekoesterde
droom om schrijfster te worden te

lager

dit

Westenra.(EMICIassical) wTCi-fttó

zien,

behoorlijk.

is

dan ook geen verras-

is

Janneke Holwerda -Zeesteen

van genieten. Helaas, deze op

groei naar

en het

den uitgedeeld. De bewakers

de hoge

windkracht

is

Te

herkennen. Maar

met ontroerend mooie muziek, meteen London Symphony
in topvorm en een gloriërende sopraan Hayley

Orchestra

sing dat er later op de avond

rolt, zijn

met een

zijn duidelijk te

ook nog een paartikken wor-

wel

rend succes. Van 56.000 passagiers

2007 wordt nu gevolgd door zijn

uit

7

er

golven. Het

per class behoort wil je daar
volle

5tabat Mater

interpretatie van het Gloria, aangevuld

en het grote schip rockt en

quaat

met

jaren leider

en heeft zich de laatste ja ren ook op religieuze muziek gestort. Zijn

De Adiemus-elementen

service kun je gratis pilletjes

natuurlijk

was

van jazzformatie Soft Machine, schreef filmsoun dt ra cks

ook voor iedereen zonder enige voorkennis

maal tot de up-

alsje een

pop en

een zeer veel-

even

Eenmaal aan boord

we meteen wel
de Commodore Lounge

muzikant,

is

worden
gevierd met een weekendje
Amsterdam. In no time laten
de feestvierders zich vollopen

in

Darnpskibs Selskab, Deens

Karl

het cross-over pro-

in. Jenkins

vrijgezellen- en verjaardags-

feestjes beland, die

DFDS,opgericht

met Adiemus,

jaardagstaart op haar hoofd.

zijn

afkorting van Det Forenede

Componist en dirigent

Jenkins heeft wereldfaam bereikt

ject dat laveert tussen
klassiek

nee: het zijn passagiers.

voor De Veren igdeStoomvaart

Karl Jenkins -Cloria

en een vrouw met een ver-

Even denken

van september

tips

LUISTEREN

Stille

kijk

dit tv-rno-

nurnent.Met naast Pleuni Touw onder mee rWillem N

ij

holt,

Bob de Lange en Hans Dagelet. f Bridge Entertain ment) £t&

X>

MAN

IRON

AUTOSPORT

Man

Ricardo Haverschmidt Iron

en

Race tegen de Klok

van Zandvoort

Lola Holsboer Iron Lady

Meer dan 100 schoolkinderen bezochten afgelopen

was

Zaterdag

strandpaviljoen

om

het

druk tijdens de

13,

de eretitels Iron

Beachbar

Austalian

bij

man

en Iron

spannende

altijd

lady.

Skyline,
strijd

Een groot aantal

heren weggeschoten waarna

heren

dames maakte de

als

enerverend.

inschrij-

vrij-

dag de expositie 'Race tegen de Klok, The Malaria No

het water

vingen en een gedeelte van

More Chailenge'op

en op het strand ontstond.

de baromzet van het strand-

ten stonden klaar op het Circuit Park Zandvoort voor een

een hevige

strijd in

Uiteindelijk wist
inschrijvingen van zowel
strijd extra

Deopbrengstvan de

Haversmidt

Ricardo

minuten en

8

in

seconden

55

als snelste te

eindigen en werd daardoor

Man

Iron

2010. Als

tweede

Emmelkamp

eindigde David

en derde werd Chiel

in 9.14

was bestemd voor

paviljoen

uitermate

Een

goed doel waarvoor iedereen
zijn

bijdrage leverde.

den een

van 14.36.

tijd

is

een race te-

Spieren voor Spieren zet zich

voor kinderen met een

spierziekte en richt zich op

in

strijd

gen de klokl

De Sticht ing

fondsenwerving. Onder het

9.29.

in

weersomstandighe-

Malaria, ledere 30 seconden sterft er

wereldwijd een kind aan malaria. Die

sportieve en geldelijke

Dekker was
2009 nog twee-

Dekker

slechte

programma rondom

de stichting 'Spieren voor
Spieren'.

de en scoorde toen onder bar

overigens

Circuit Park Zandvoort. Drie grote ten-

in

motto 'Gezond e spieren
ten zich

in

zet-

voor zieke spieren'

ondersteunen veel (ex)-topFinale

dames

sporters de doelstellingen

Daarna klonk het startschot
voor de damesfinale. Aan

Vooraf werden

alle

deelne-

afgelegd en

als afsluiting

kaar

moesten

400 meter lang parcours

Holsboer met 9.42 de

een werd het startschot ge-

hardlopen op het strand. De

Iron

geven voor de eerste serie

tweesnelsten gingen steeds

mannelijke deelnemers.

vier

Met

veel verve en inzet be-

gonnen
ter

zij

aan hun 200 me-

zwemmen

boei

waarbij een

moest worden gerond,

waarna aansluitend dezelfde route peddelend of met
een surfplank moest worden

een loodzwaar

zij

door naar de uiteindelijke finale.

Ook de dames werden

op dezelfde wijze gestart en
wisten het loodzware

el-

gewaagd, werd het een

mers uitvoeriggeïnformeerd
over de spelregels. Rond half

spannende

waarin

strijd

Lola

eretitel

Lady wist te veroveren.

Caitlin

Schmidtwerd tweede

meteen scherpe tijd van
terwijl

9.55

DaisyKoningmetio.40

de derde plek

liet

van de stichting. Spieren
voor Spieren organiseert

o. a.

leuke activiteiten voor kin-

deren met een spierziekte.

2008 bereikte de stichin samenwerking met
het Universitair Medisch
Centrum Utrecht (UMC).een
belangrijke mijlpaal met de
In

ting,

opening van het Spieren voor

noteren.

Spieren Kindercentrum, dat

circuit

Spieren voor Spieren

zich volledig richt

Een geweldig evenement

se,

Finale heren

waarvan ook

de behandeling van kinderen

Rond halfdriewerddefinale

mende wandelaars genoten.

in

snelle tijden af te ronden.

vele langsko-

op diagno-

onderzoek, registratie en

met een

spierziekte.

Josefschool

zwem4daacse
i3

e

De bewustwordingscampagne 'Race tegen de
Klok, the Malaria No More
was vrijdag opnieuw een groot succes
met een bezoek van meer
dan 100 leerlingen van
basisscholen de Duinroos
uit Zandvoort, en de St.
Challenge',

uit

Zwem4daagse

afgesloten

kinderen van 9 tot 12 jaar

met spetterende water-disco

over het belang van malariabestrijding

Ook afgelopen

vrijdag

was het op de

laatste

dag van de

Zandvoortse Zwem4dagse een volledig volle bak. Na het

zwemmen

van de verplichte baantjes werden de medailles

De

vele toeschouwers, vooral

prachtige prijzen, beschikbaar

zwemmende

gesteld door sponsoren, wer-

veel ouders van

kinderen, zochten een goed
plekje

en prijzen

in

ontvangst genomen. Ook de

een succes. Net

als

loterij

was weer

de georganiseerde waterdisco die zeker

door de jongeren zeer op

prijs

werd

gesteld.

het

om

het verloop van

zwemmen

banen

kunnen volgen.

In

het

goed

gewoon files van

dat af en toe

den dankbaar

in

ontvangst

genomen.

te

zwem-

badwater zelfwas het zo druk

zwem liefhebbers ontstonden.

in

ontwikke-

nodigen zo veel moge-

lijk

scholen

uit

om naarde

expositie op Circuit Park

Zandvoort te komen voor
een uitgebreid programma.

zich

in

de pitstraat en over

het pitsterrein gelopen. Ze

volgden de training, verza-

melden handtekeningen
bewonderden snelle

en

raceauto's.

Voordat de klassen naar
het circuit komen is een
lespakket behandeld op
school

om

alles te

weten

te

komen

Zij

het water

maar ook op de kant

ben

gevolgen daarvan. Iedereen

De organisatie
handen van NicolePost
design & productions BNO.

de langverwachte

in

kunnen

vragen! De kinderen heb-

is in

Rond half negen begon dan
eindelijk

waterdisco waaraan vooral
veel jongeren

een echte coureur aan wie
ze dan ook van alles

lingslanden.

In

de drie tenten kunnen

Voor ouders en kinderen

konden

uitleven. Een prach-

de kinderen een film zien

die ook aan de Fiets-

en

tige afsluiting van een ge-

over het leven met mala-

Wandel4daagse hadden

over malaria en de

kan een steentje bijdrage
aan de 'Race tegen de
Klok'. Via de school kunnen
de kinderen muggenmeppers en flesjes 'Deet' verkopen. De opbrengst gaat
dan naar Malaria No More.
Malaria No More! werft

fondsen

om

effectieve

ma-

lariaprojecten van ervaren

Mederlandseen Afrikaanse

deel-

weldige serie evenementen

ria

er een speciale

van de Stichting Zandvoortse

Ook kunnen

triatlonprijs die zeer gewild

Vierdaagse. Een geweldig

spel spelen

ze

en roept de Nederlandse

compliment voor

al

virtueel naar Afrika racen

overheid, het internatio-

willigers die dit

Zandvoort

genomen, was
was. Maar

liefst

deze

overhandigd. Zeker

is

prijs

160 keer werd

nu ook dat volgend seizoen

veel

meer

liefhebbers zich

zullen inschrijven voor de
atlonprijs.

zeker

©.

Halfweg.

De expositie richt zich op
de bewustwording van

over het circuit krijgen van

Ook de

weer een

loterij

tri-

was

succes. Vele

in

die vrij-

mogelijk hebben gemaakt

op

zijn plaats.

is

Volgend jaar

en

in

een Afrikaans dorp.
zij

een race-

waarmee

onderweg klamboes

uitdelen.

Omdat

de trainingsdag

is

vrijdag

voor de

deskundige

leerlingen een rondleiding

leiding.

Nederlandse bevolking op
Malaria

No More!

hierbij te

over dit project vindt u op

die
is

nale bedrijfsleven en de

steunen. Meer informatie

het mogelijk dat de

teams
racen,

maken

weekend

we gewoon weer fietsen,
wandelen en zwemmen onder
gaan

partners mogelijk te

in

het

www.malarianomore.nl.
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'Ml Gemeente Zandvoort

Gemeentelijke publicatie week 36- 2010

Iedereen
te

Vergadering college

De

in

in

week

week 36

is

van harte uitgenodigd de openbare bijeenkomst

wonen. De vergadering vindt

om

kleine zaal, en begint

plaats

in

Gebouw De

35

door het college genomen besluiten

vastgesteld. De besluitenlijst

is in

te zien

zijn

bij

om met

2010 een traject gestart

in

16

een nieuw par-

worden uitgenodigd

(eerbe eidsplan op te stellen. Bewoners

vooreen inloopbijeenkomst op

om

september as.

om hun me-

ning te geven over de Beleidsintentie Parkeernota 2010, welke

op

moment

dit

voorligt

in

de inspraakprocedure

is

Belanghebbenden kunnen ge-

de verzenddatum van de vergunning. Indien het

geen vergunning

Het college van Burgemeester en Wethouders

is

de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze

bij

inzien tiidens openingstijden

making

ONTHEFFING artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening

tnloopbijeenkomst parkeerbeleid

besluiten liggen

durende een termijn van zes weken na bekendmaking een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-

Ingekomen vergunningenaanvragen

de

Centrale Balie en op de website.

De gemeente

bij

Krocht,

19.30 uur.

van de collegevergaderingvan week 35 en de

besluitenlijst

verdere

toepassing van

artikel 3.23

is

bezwaarschrift

voornemens

van de Wet ruimtelijke

ordening ontheffing van de voorschriften van het bestem-

mingsplan en bouwvergunning te verlenen voor

bouwen van

-

14

schorst

XK Zandvoort (bouwaanvraagnummer:

is

in

dit

brief

uw

de pLi'2h::a:ie;a:um. U richt
in

de rechter-

aan het college van Burgemeeste
2.

2040 AA Zandvoort. Het bezwaar

beginsel niet de werking van het besluit waartegen

gericht. In geval

van spoed kunt

voo-lcp ge voer: lening indienen

bij

u

een verzoek

om

een

de vocrzieningenrechter

van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621

2003 BR Haarlem. Een

2010-158RV).

is

met vermelding van "bezwaar"

bovenhoek van uw

en Wethouders, Postbus

het

het:

appartementen op het perceel Zandvoort-

selaan 165 te 2042

betreft

dergelijk verzoek dient vergezeld te

gaan

van een afschrift van het bezwaarschrift.

Medewerkers van gemeente Zandvoort
te staan,

uw vragen

te

gen en suggesties

te noteren

Ook kunt

te

woord

zijn

aanwezig

om

u

beantwoorden en opmerkinu een inspraakreactie

ONTHEFFING artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Het college van Burgemeester en Wethouders

om met

toepassing van

artikel 3.23

is

voornemens

van de Wet ruimtelijke

ordening ontheffingen bouwvergunning te verlenen voor het:

achterlaten.

-

gedeeltelijk veranderen van

de woning tot pension met

8

Vervolgtraject na inspraakprocedure

kamers (gewijzigde aanvraag) op het perceel Dr.Joh.G.Mez-

De inspraakprocedure

gerstraat 24 te Zandvoort

is

gestart op 19 augustus 2010 en ein-

Medio oktober wordt de reactienota

digt op 7 oktober 2010.

vastgesteld door het college. De reactienota

document waarin

alle

en beantwoord, ook

inspraakreacties

uw

inspraakreactie

is

Op

basis van de ver-

te passen. Begin

november

waar nodig en

mogelijk, aan

het voorgestelde beleid ter

ligt

en 20io-i76Rviefase).

besluitvorming vooraan de gemeenteraad.

tocatie:

17,

2042

L5

zijn

zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar

dient

In

maken

de rechter bovenhoek van

ter-

bij

2,

uw

het

2040
brief

Zandvoort

om uw mening te

nummer 023-5740100

19.30 en

geven en vragen te

of via de e-mail: parkeerbe-

uw

Uw

Ook kunt

wordt meegenomen

in

16.00

uur

08.30

-

20.00

uur

Vrijdag:

0830

-

12.30

uur

maar voor een

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u

beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen

e.d.

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de

-

de inspraakprocedure.

open tussen 08.00-18.00

uur.

Brugstraat 7, plaatsen dakterras, verzonden 30 augustus 2010,
Collegelid spreken?

Grote Krocht

25.

plaatsen van een dakterras, verzonden

1

september 2010, 2009-062RV

Een afspraak maken meteen collegelid doet u via het centrale

telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar

Bij

u via bovenstaand mailadres

bijdrage

-

Donderdag:

Tollensstraat zijn dagelijks

stellen.

inspraakreactie geven over het voorgestelde parkeerbeleid.

leid@izandvoort.nl.

óf stuur een brief naar de

ac^tencoo'dinaio"

Maandag t/m woensdag: 08.30

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen

-

moment tussen

>opavond vragen hebt kunt u contact op nt

via telefoon

02 00, óf vul op de

Zandvoort:

Verkeersbesluit Gehandicaptenptaats

Alsuo

in

k

de Centrale Balie van het

2010-183LV.

kunt dus zelf bepalen op welk

komt

(023) 574

Openingstijden Centrale Balie

bij

mijn van de terinzageligging kan een ieder schriftelijk haar/

maandag

17.00 uur en vrijdag 8.30- 16.00 uur.

Openingstijden begraafplaats

Nadrukkelijk wordt gesteld dat het een inloopbijeenkomst be-

21.30 uur u

-

website het digitale formulier

ter inzage

gemeentehuis tijdens de openingstijden. Gedurende de

Gemeenschapshuis Zandvoort

Adres: Louis Davidsstraat

n bereikbaar via (023) 574 01 00,

"zienswijze" te vermelden.

19.30 tot 21.30 uur;

treft; u

z

met de Centrale Meldlijn

gedurende 6 weken

college van Burgemeester en Wethouders, Postbus

Datum: i6september20io;
Tijd:

telefoonnummer

Melding of klacht?

Voormelde bouwaanvragen met conceptbesluiten liggen

AA Zandvoort. U
Praktische informatie inloopavond

Centraal

Alle afdelingen

t/m donderdag 8.30

Bel

een openbaar

worden opgenomen

zamelde inspraakreacties heeft het college de moge jkheid
het voorgestelde parkeerbeleid,

(bouwaanvraagnummer: 20io-iogVr

In

Hogeweg

het kantoor van de Politie Kennemerland aan de

Zandvoort zijn momenteel twee Algemene Gehandicapten-

parkeerplaatsen aanwezig.

In

ove-leg met de politie

u het collegelid

een vakafdeling

rardt

Hogeweg

is

gecon-

Vragen over een bouwplan?
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen

Is

de

stateerd dat één pa keerp a?ts:e" behoeve v?.n gehandicapten

werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch

.laadwei

bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur.

keli|K

noo;zakel

jk

is

Derhalve heeft het college van

Burgemeester en Wethouders besloten tot opheffen van de
Uitnodiging openbare vergadering

Op

13

Wmo-raad

oosteh ke A ge me -e Oehpndicaptenparkeerplaats, zodat meer

september vergadert de Wmo-raad over Welzijnszaken

die van belang zijn voor alle burgers.

of aanbieden van vacature?

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van

parkeerruimte ontstaat ten behoeve van de Hogeweg.

wwwwerkeninzandvoort.com.

De vergaderingen van

de Wmo-raad worden gehouden op de tweede maandag van

Op zoek naar werk

Voor het vinden of aanbieden van ba "en

Bezwaarschriften

in

Zandvoort.

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand

en zee, maar vooral dicht

bij

mensen

JS>

HANDBAL
Arbitrage nekt handbaldames

Strandbridge zeer geslaagd

De handbalsters van ZSC hebben de uitwedstrijd tegen

Onder prima weersomstandigheden vond afgelopen

za-

vloed van de arbitrage zeer
Aristos in

was

Amsterdam met

omdat

extra zuur

in

16-14 verloren.

De nederlaag

groot. Zo kreeg de thuisclub

de ze helft de arbiter de thuis-

strafworpen tegen ZSC

vier

terdag de jaarlijkse strandbridgedrive plaats.

waaronder

gastvrije strandpaviljoens,

vier

twaalf

In

met een dub-

raste

Ab en Caroline van der

Moolen, die op het laatste

moment

reservepaar

als

zijn

ingevallen.

club diverse malen bevoordeelde. Het

slechts een. Dat gaf voora!

een blijvend pro-

is

bleem omdat regelmatig moet worden gespeeld met club-

door de twee nederlaag
scheidsrechters.

In

de nog

de eerste helft waren het

vooral dekeepster die een belangrijke rol speelden.

De ZSC-

keepster Angela Schilpzand

deed

niet

nam

sprong

Aristos telkens

een voor-

Het vele publiek heeft voor

aanvang van de

prijsuitrei-

veldcompetitie

niet kon

king genoten van een royaal

worden

uitgevallen optreden door

Martina Balk

(4},

De Stichting Zandvoortse

Daniels

Koning ieder

2.

Rhee maakte

1

(SZBA)

Bridgeactiviteiten

(3),

Lucia

heeft dit jaar, naast een

Charissa en Laura

v.d. Drift,

detweede helft een zelfde
maar nu was de in-

het Zandvoorts Mannenkoor.

kwamen op

doelpunten

naam van Romena

uststand 8-8 was.

In

passie voor de kaarten volop kunnen uiten.

in

ontlopen. De Zandvoortse

trekken waardoor de

onder voor haar

Amsterdamse collega. Hoewel

prille

met 16-14

bele bezetting, hebben in totaal 256 paren de hele dag hun

wist ZSC tot aan

de rust telkens de score weer
gelijk te

in

de slotfase de doorslag waar

rol-

stoel voor

de Zonnebloem, een

bed rag va

n€ 1000 toegekend

Daphina van

beeld,

doelpunt.

aan

dit

koor voor de aanschaf

van een nieuwe zomeroutfït.

dank hebben de heren

Als

uit

volle borst het bridgefeest op-

geluisterd.

ZSC softbalsters winnen opnieuw
Winnaars met een geweldige

De softbaldames van ZSC

voorgaan op het pad van

beurt. Renardel de Lavaltte

score van 71,94%

de overwinningen. Ook de thuiswedstrijd tegen Onze Ge-

en Marcella Balk sloegen een

vanTolenMasKoekenbier.die

zellen

6 eindigde

in

blijven

een 9-5 overwinning. Door

blijft

ZSC mede titelkandidaat

de 5e

in

honkslag.

Omdat Martina

klasse.

deden,

nam ZSC opnieuw een

voorsprong 6-4. On ze Gezellen
Laura Koning sloeg als eerste

slagvrouw

de

goed op

dreef,

wat

geïllu-

probeerde

in

de 6e en laatste

inning nog terug te komen.

en Geurt Boon

in-

Verder dan vier honkslagen,

wijl

nings niet scoorde en slechts

die

ze echter niet, 6-5.

1

run opleverde,

ZSC

Marcella Balk volgden
met honkslagen wat een 2-0

twee honkslagen produceerde
van Riemsdijk (3x3-5^-0x4-

geen gras overgroeien. Terry

duurde tot 3e inning voor ZSC

wijd en

honkslagen tegen).

van Riemsdijk, Laura Koning

opnieuw kon

Pas

de 5e inning kreeg de

en Marcella Balk sloegen een

op

het

in

werpen van Wilma
13

handen van

en Martina Balk scoorden na

Haarlemse slagploegvat op de

een honkslag. Sylvia Koper

in

liet

er

de gelijkmaken de slag beurt

honkslag.

in

teld.

plaats eindig-

met 70%,

ter-

Marcus Been en Alwin

zijn

Buchel kon deze

Open

huis Stal de

Op zondag

deuren en stallen voor een informatief open

Marcella Balk had met een

de score opliep naar 4-0.

brachten de spanning terug

slaggemiddelde van 1.000

de OG-verdediging

woord van ZSC kwam
in

direct

de gelijkmakende slag-

schouwspel!

Naaldenhof

Met behulpvan een

honkslag van Martina Balk

als

dooie akkertje een jonge

de te scoren. Een zeer apart

PAARDENSPORT

kwam

de eindstand op

9-5.

12

september opent

die geïnteresseerd

in

is

nemen. De Naaldenhof

Stal

de Naaldenhof haar
huis. Iedereen

paardensport kan een
is

kijkje

gaan

schitterend gelegen aan de rand

Tweelingzus Martina

kwam

tot 3 u it 4.

Op de Open Dag
wat te

bij

zien.

Zo

is

er heel

er een vol-

is

tigedemonstratie, waarbij
acrobatiek op het paard door

de kinderen getoond wordt,

een perfecte avond.

van de Amsterdamse Waterleidingduinen, midden
natuur

in

in

de

Bentveld.

een dressuurdemonstratie,
een leuke ponyvoetbalwedstrijd,

Beste lunch

vele

vos, die iets lekkers probeer-

Wim

Zes honkslagen en een veld-

(4 uit 4)

Midden tussen de

strandbezoekerswandeldeop

hoogstscorendeZandvoortse

overhandigen aan een ver-

fout leverden vier runs op en

de wedstrijd, 4-4. Het ant-

ter be-

prijs

paar en de nog zittende voorzitter

worpen van de ZSC-werpster.

Overigens bleken zowel de

iets

heel bijzonders voorgescho-

had een fraaie

met een honkslag, waardoor

ZSC-

kre-

gen onverwachts nog

De Zandvoortse Sportraad

ondersteunde de honklopers

in

Haven van Zandvoort

plaats bezetten.

schikking gesteld voor het

kwamen

voorsprong opleverde. Het
scoren. Marcella

Op de tweede

dat

gasten

en

werden Rina

den Michiel Tromp Meesters

feit

streerd

Lavalette

in

uit

burgemeester Niek Meijer

ontvangst mochten nemen.

de eerste vier

werd door het

ie in-

ning direct een homerun.

Maura Renardel de

in

de hoofdprijs

De ochtendbezoekers van De

dit resul-

Balk en Sylvia Koper dat ook

taat

an met 67,21% de derde

een carrousel waarbij

12 ruiters

De Haven van Zandvoort

op muziek een

suurproef

rijden;

dres-

'paarden-

fluisteren' en

nog veel meer.

Voor de eerste keer werd onder

De hele dag

draait dus

de deelnemers van de strand

het paard of de pony. Kortom

bridgedrive een enquête ge-

er

houden over de genoten lunch.
Het nieuwe jaarrondpaviljoen
De Haven van Zandvoort gaf
meteen hun visitekaartje af
en werd overtuigend het best
gewaardeerd. Op een sterke
tweede plaats kwam Club
Nautique uit de bus. De derde
plek in deze top 3 werd gedeeld

er een heerlijke

Tijdens de open

door Paviljoen Jeroen en strand-

paard. Wilt

paviljoen Kerkman.

hoe het voelt opeen paarden-

is

voor elk wat wils.

en neem

dag

krijgt u

uitleg en een kijkje achter

de

rug te zitten? Nou, dan kan dat
tijdens de

open dag, uiteraard

uw

gratis. Stal

de Naaldenhof,
in

onderdeskundigebegeleiding.

Zuidlaan

stal/manege en mag

Gaat uookeens

023-5243959.

u

van

kennismaken met het

uookeens

ervaren,

lerlei

kijken naaral-

demonstraties en

zie

met

kinderen mee.

U bent van harte welkom..
De open dag begint om
00 uur en de toegang is

12.

schermen van een moderne
nabij

51

Bentveld,

Meer informatie

tel.

over stal De

hoeveel plezierde ruiters rnet

Naaldenh of vindt

hun paarden aan het werk

sialdenaaldenhofnl.

zijn.

om

Maak

middag van

u

op

www.

NUMMER

ZandvoortseCourant

SV Zandvoort

Eerste punt voor
Het eerste

elftal

36

•

09 SEPTEMBER 2010

& Country Club
'Committed to Green'

De jarige Kennemer Golf

van SV Zandvoort heeft de eerste competitiewedstrijd van

is

dit sei-

zoen met een gelijkspel afgesloten. Hoewel de beste kansen voor Zandvoort waren

was Castricum het meest

in balbezit.

Maar

uiteindelijk

werd

er niet gescoord in deze

&

De Kennemer Gof

Country Club, die

staat, heeft 'cum laude'het certificaat

wedstrijd.

dit jaar

100 jaar be-

Committed to Green

Op de Algemene Ledenvergadering van

gekregen.

2010 heeft Ronald

Pfeiffer,

juni

3

president van de Nederlandse

Golf Federatie, het bijbehorende diploma uitgereikt.

worden uitgevoerd. Omgang
met en beheer van bestrijdingsmiddelen is daarvan
natuurlijk een belangrijk
aspect, met daarnaast het
beheer en de scheiding van
afvalstoffen.

"Committed to Green

op

het

zal

onze club

beleid van

bepalen,
altijd

blijven

want eenmaal

CtG,

CtG, als je als club je

neemt

verantwoordelijkheid
dit gebied. En

dat

het

is

voornemen van het vorige
en het huidige bestuur",

dus Bosch. De baan
tig

is

al-

prach-

en uitdagend, behoort tot

de honderd mooiste banen
van Europa en tot de veertig

mooiste linksbanen

Zandvoort begon zwaar
gehandicapt aan de 'klus'
Castricum. Niet minder
dan

van de totawaren of gebles-

elf spelers

metergebied. Een mooie

voor het doel van Marius

'kromme'

Jansen waren slechts spo-

bal

van routinier

John Keur werd knap door

radisch

de goalie van Castricum

er

gestopt. Even later kreeg Ivo

tien

Hoppe een

zou

op te tekenen.

Als

op basis van de laatste
minuten een winnaar
mogen zijn, dan zou
moeten zijn.

de

in

wereld. De verplichting die
(CtG)

moet aantonen dat de ge-

de Kennemer op zich heeft

een internationaal pro-

stelde doelen op uiteenlo-

genomen

Committed to Green
is

gramma

dat speciaal voor

pendeterreinen

zijn

behaald.

rijke

betreft

belang-

in

mate tevens het feit dat

is

Dat wordt dus hard werken

zijdeel

ontwikkeld voor het beheer,

voor de greenkeepers onder

genaamd dynamisch

om

hield alleen voor de keeper

het Zandvoort

het ontwikkelen van de na-

leidingvan hoofd greenkee-

landschap en van het zee-

in

deze eerste wedstrijd

Michael

het milieubewust

per Dick Vastenhouw. Zo zal

dorpenlandschap, met

Castricum te acteren.

was dicht bij
een doelpunt maar V.d Wel

tuuren

in

waardoor de kans
was verdwenen. Het laatste half uur van de eerste

verrichte een wonderbaar-

onderhouden van de betreffende baan. Vorige week
kreeg burgemeester Niek

den geïnventariseerd hoe het
flora

deze verplichting geldt ook

Meijer het rapport overhan-

opdebaan.Erzalworden ge-

voorde buren, het Nationaal

le

selectie

seerd of door bijvoorbeeld

vakantie niet

in

Daarom moest

staat

trainer/

coach Pieter Keur diverse
spelers uit het
tal halen
in

tweede

elf-

dat daardoor ook

de problemen geraakte

en een beroep moest doen

even

maar

grote kans

in,

was voor de gasthemaar de Zandvoortse

lijke

ren

puntendeling een

verdediging, die

al

de

in

Keur na afloop: "We hadden
gezien devoorbereiding ben

tweede elftal, dat
naar Nieuwegein moest,
was dermate verzwakt door
de problemen met de afwezige selectiespelers dat met
grote cijfers van Geinoord
werd verloren. Het team van

de Vet

seizoenstart derhalve voor

voor de thee de bal hard

beide elftallen.

de verre hoek werd gekopt,
hij

kon

hield

de nul toen vlak

hem

met de

net

in

vin-

gertoppen wegtikken.

delijkvooronze plaatsgeno-

Het begin van de tweede

ten kreeg Zandvoort twee

helft bracht

dotten van kansen maar

vaarlijke situaties

pure pech zorgde voor geen

doelpunten. De scheids-

kunnen winnen maar

hier

moest missen dooreen enmet pijn

Zandvoort. Geen perfecte

de eerste vijf minu-

was.

en moeite stand. Keeper Boy

ik

in

feit

38e minuut Ronald Kaales
kelblessure, hield

Het eerste kwartier was dui-

redding waardoor een

helft

op een aantal spelers uit
het vijfde elftal van SV

ten. Al

Kuijl

ook veel ge-

doel van De Vet.

de lengte van

toch weltevreden met

dit

punt." Het

coach Jan
kansloos

v.d.

met

Met name

spits Raoulv.d.

Komende zaterdag om 14.30
uur speelt het eerste

elftal

zaterdag met i-o AFC de

Wel werd ech-

toen een speler van de te-

ter fanatiek verdedigd en

genpartij de bal

kon niet meer dan een paar

in

het straf-

schopgebied met de arm
bespeelde. De leidsman kon
waarschijn lijk de plaats van
de overtreding niet goed

te gaan spelen

bepalen en legde het leer

bal

net buiten

ploeg gehouden en acties

het zestien-

zachte kopballen richting

De Vet geven. Zandvoort
probeerde wel aanvallend

werd

niet

er regelmatig

staat

let

moeten wor-

met de fauna en

op de vergrassing en op

een eventuele toename van

ongewenste duindoorns.
vorming

Kennemer

erin

moet worden gekeken

Er

of er

uitmaken van een zoduin-

zijn

oude geschiedenis en zijn
enorme biodiversiteit. Maar

Kennemerland,

Park Zuid

de Amsterdamse Waterleidingduinen en

PWN,

die

deel uitmaken van Natura

de

plant- en diersoorten zijn

2000-gebied. Inmiddels

geslaagd te

bijgekomen, of dat onver-

CtG opgegaan

hoopt een afname

Environment Organisation

is

voldoen aan de vele zeer pre-

De

is

te con-

in

is

de Golf

een internatio-

cieze criteria en doelstellin-

stateren.

gen wat betreft baanbeheer,

water moet worden gecon-

baanonderhoud en natuur-

troleerd,

met

beheer. Het CtG -certificaat

bruik

vorderen van de economi-

geldt telkens voor driejaren,

tegen Monnickendam, dat

V.d.

voorzitter

waarna de club opnieuw

Wel werd veel door de buigezocht.

blije

Hans Bosch.

van de commissie CtG

6-3.

tenspelers van dethuisclub

kunnen toekennen

digd dooreen

Zo'n 2,5 jaar na de

Leden verloor

al

nalty

bij

kwaliteit van het

maar ook het vermoet aan de gestelde
normen voldoen. Acties uit
het Milieuzorgplan moeten

(GEO). Dit

is

nale 'non-profit organisatie,
als doelstelling

het be-

sche, de sociale en de milieu-

voordelen van

golf.

voor het

na drie minuten een pe-

rechter had Zandvoort

beheerders van golfbanen

maar de

goed

in

de

baas was.

ADVERTEERDERS
Accountantskantoor

Boom

Huppelschoten
Ad il n strat ekantoor
K. Willem se

Café

Overige uitslagen 2e klasse A: Aalsmeer - TOB: 2-0;
Amstelveen - Hellas: 2-0;
DWA-ZOB:i-i; Haarlem/
Kennemerland - Jong
Hercules: 1-2 en Overbos -

Voorland: 4-2.

Algemene uitvaartbege

Strandpaviljoen

r,

Oomstee

Cense en van üngen
Circus Zandvoort

Albatros

ClubNautictue
eld ng

Dansschool Rob Dolde rman

P.van Kleeff

Pluspunt

Sea Optiek

SentinelAlarmbv.
Shanna'sShoe
Repair & Leatherwear

Autobedrijf KariMo

Grand Café Restauran XL

Auto bed rijf Zandvoort

Greeven, Makelaardij

Studio 118 Dance
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbe dr.|t

BananaMoon

Groenesteln& Schout

Versteege'sUzerhandel

Zandvoort

BeachClubTlen
Beauty Balance by Snel

Dorsman Assurantiën

Fin.

diensten

Jef& HenkBluIjs

V.o.f

Cocarde

Harocamo

Wapen van

KlngsandQueens

Weenink, huisarts

Bloemsierkunst

Zandvoort,

eten en drinken...

^D

CENSE

115

tianLINGEN

!<>*

1
Jhr. P.N.

2042 PR Zandvoort

Quarles van Uffordlaan 2

Tel:

023 -5

71 5 71 5

TOUEI

ffl

-HUIS!.

|j|[

NWWI www.cvl.nu

(verjkoopjverjhuur, beheer,

«5.

Regentesseweg

Garage van Kinsbergenstraat 10a

3

Uitstekend onderhouden 20-er jaren tussenwoning

in

het

groene hart van Zandvoort.

Garage gelegen tussen de Van Speijkstraat en
Dr. J.G.

Mezgerstraat

•

Voortuin ca. 9 meter diep, achtertuin ca. 28 meter

Afmeting

•

4 slaapkamers

Perceeloppervlakte

•

Doorzon woonkamer met open haard

•

Luxe keuken

•

Ruime luxe badkamer met

•
•

Vrij

v.v.

o.a.

£F

ca. 1980'

electra
:lectra

ca.

€

\m%

,

2e woonlaag,

Midden

in

lift

in

437

m

•

!

Vraagprijs:

€

27.500,-

We

2 Inpandige garageplaatsen separaat te koop voor

Woonoppervlak

Vraagprijs:

gaan naar Zandvoort,

ca.

95

rn

2

(incl. terras)

Met

veel

smaak en gevoel voor

woonkamer met

1"

al

aan de

sfeer

is

gemakken

L-vormige

•

Ruime

•

Ruime slaapkamer rwij\ïrCon aan landzijde

•
•
•

(vergrote)

voormalia^

dit

etage en 2 balksj^Viotaa!

alle

•

,

" jrzien.

kalkjiefNi schouw en balkon zeezijde

modemeAÊsri

v.v.

apparatuur

Luxe mediter^iAbaaKamer met o.a. vloerverwarming

Vraaqpr^Cflclusief garage
WctfrVppervlakte

<
Vraagprijs:

€

ca.

78rn ;

(excl.

269.000,-

z«gp«n nns ouds hult

balkon)

uftitaa

in èIIbi qj»1

«SS

fiiSÏ

Idc-wonennl

&ï

€ 349.000,-

Trompstraat 17/2
4 kamer appartement op de

apparatuur

woon/slaapvertrekken

aanwezig

het centrum en toch rustig gelegen

€27.500,- p/stuk
ca.

515.000,-

gerenoveerd (2005) en van

v.v.

badkamer

Massief eiken vloerdelen
•

^t%

•

m1
m ? inhoud

kamer hoekappartement (bouwjaar 2007) met

Zonnige woonkamer met moderne woonkeuken
2 slaapkamers, ruime

135

Perceeloppervlakte 390

Vraagprijs:

•

vatejjijcsWirïi
Geen wat:

whirlpool

3

ruim zonnig balkon op bet zuiden.

parkeren voor de deur

Woon oppervlakte

•

Bouwjaar

Geen

inbouwapparatuur

ï\

Oranjestraat 12/4
Modern

4

in.

5.

üatie

mn.

zee.

6 e jaargang

*

week
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De

tijd

Actueel

CULTUUR

Zandvoortse
strand wordt
schoner

jazzseizoen

stond

Deborah J. Carter
opent nieuw

stil

Meer dan 325 bezoekers hadden

Open Monumentendag

tijdens de

het weekend 'de smaak van het water' goed te pak-

in

De Stichting Behoud Zandvoort Cultureel Erfgoed (BZCE)

ken.

drie succesvolle dagen.

De informatieve tentoonstelling

in

kijkt

tevreden terug op

Museum, met

het Zandvoorts

Gertenbach

De toekomst van het Wim Gertenbach

maakt schuld vond
wethouder Gert Toonen. Hij

lopig veiliggesteld. Het college van

Belofte

toch

blijft

Cadeau

College

B&W

is

voor-

en het College

van Bestuur (CvB) van de Dunamare Onderwijs Groep

overhandigde zaterdagmid-

oude
als

foto's over

decor

bij

de Zandvoortse watervoorziening en het water- en vuurwinkeltje wat

een toneelstuk van de Folklorevereniging de Wurf werd gebruikt,

riep bij

de

dag het bestuur van BZCE
een schilderij met een ingeafschrift van

lijste

bezoekers veel herinneringen op.

van

brief

Wim

de laatste

zijn tot

overeenstemming gekomen over de voorwaar-

den die daaraan verbonden

zijn.

Dit

werd woensdagoch-

tend bekend gemaakt.

Gertenbach.

Tijdens de onthulling op 23

van de herdenkings pla-

april

quette, aan de

muur van de

voormalige drukkerij aan de
Achterweg, beloofde Toonen
aan BZCE een

replica

van de

Na een welkomstwoord

brief.

volgde een toast, uiteraard
niet
ter,

met wijn maar met wa-

op de onderlinge sa men-

werking

om

de Zandvoortse

cultuur te beschermen en te

Deenigevoorwaardedie het

koesteren.

CvB van Dunamare

Kerk
had de organisatie

gehaald. De kinderen maak-

voor het eerst de scholen

Dit jaar

qua kleur veel op elkaar

leken.

Ook de Protestantse

kerk

stelt

kan bedruipen. Daarvoor

moet de verordening die zegt
dat Dunamaregegarandeerd

ten onderdes kundige leiding

Na een tekening over water

ontving veel bezoekers en

kennis te

kennis met de geschiedenis

was

historie van

van de Zandvoortse water-

en vuurwinkeltje. Met grote

toonde de doopboeken, de
doopvont en een doopjurk.

voorziening. Zo moesten ze

verbazing keken de kinderen

Hoewel het beschermde

buiten werking worden ge-

dorpsgezicht hoog

steld.

maken met de

om

zeven basisscholen konden

ook

ruim 100 leerlingen met

tien

ei-

gen ogen zien en ervaren
hoe water

uit

de grond werd

die

uit 21

soorten water de

goede soorten kiezen
in

glazen vazen stonden.

Dat was best een lastige opdracht, vooral

i'riwwNrM
Monumentendag:
De

tijd

stond

omdat de

gla-

zen waren afgedekt en de
soorten water zoals hemel-

het

tijd

hun ogen

uit

voor het water-

hoe het vroeger

allemaalging."Kanje hier ook
Ipod's kopen?",

was een van

in

het

vaandel van de gemeente
staat,

waren onder de be-

15

jaar middelbaar onderwijs

Zandvoort

in

gemeenteraadsleden aanwezig. Wel hebben toeristen

want

mes en heren van de Wurf
uit leg, om vervolgens met ie(replica)

pomp

stil

C

E

KT

inspanning van BZCE

om

de

facetten te tonen.

Van detentoonstelling
?

om

betreft een

de raad

als het

Huis

in

school

de Duinen een

nog wel wat
Rijn

stromen.

dit voorstellen,

die heeft

laatste

Hij

Hij hield

de arm voor
datum want

bouw van zowel de

in

feite het

woord. "Zodra dat ge-

en inwoners genoten van de

Zandvoortse geschiedenis
in al zijn

ïPCLASB1C

Zondag 19 september 2010

een verklaring.

voordat de sloop en nieuw-

water door de

klederdracht gaven de da-

In

dereen naarde

Met deze boodschap

in

wel een slag

wat

feit zijn, zal er

zal

te lopen in het Gasthuishofje.

zullen wij ons sterk

ee r te zetten", aldus Toon en

kan wethouder Onderwijs

langstellenden nauwelijks

suikerwater en pompwater

verzorgen

zal

n

Gert Toonen goed leven.

de meest fantastische vragen.

water, vuurwater (jenever),

is,

maken om binnen afzienbare
tijdeen nieuw schoolgebouw

zelf

Zandvoort. Van twee van de

aangeschreven

beurd

is

dat de school zich financieel

blijft

alleen het water- en vuur-

winkeltje voorlopig

Zandvoorts

Museum

in

het

SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

023

-

5 735 735

4-wielfietsen
BETER MOBIEL, Max

Planckstraat 44

staan,

de foto's en andere materialen zijn
Locatie: Protestantse kerk.

'Ja,

en het verkeer op de

noordboulevard ook'

Auto Strijder
Zandvoort
www.autostrijder.nl

Kerkplein

1

Aanvang:

1

5.00 uur

/kerk open: 14.30 uur)

Toegang: gratis

www.classicconcerts.nl

weer opgebor-

gen. De plattegrond van de

Heb jij ook een mening over de parkeernota?
Ga dan naar www.zandvoort.nl en

dorpswandeling 'Loop naar
de pomp'is nogteverkrijgen
bij

het Zandvoorts

en de

Museum

WV Zandvoort.

E

laat

van

je horen!

FAMILIEBERICHTEN
"De

1

Korinthi

is

heengegaan onze

mede dat toch

lieve

Club Nailtique

ns beeft

noj

moeder, groocr

ergrooc-

moeder

Q het hele jaar geopend

irbedrijfsbijee

recepties en andere feesten.

023
Kijk

Diepbedroefd, maar dankbaar voor w.
berekend, delen wij u

WATERSTANDEN

SPOTLIGHTS

:

liefje vergaat

-

V

571 57 07

ook eens op www.clubnautique

Andries,
47

jaar later

en nog steeds even

lief!

Anna Margaretha Sloof - Schut
met

Gefeliciteerd

je

10 september 2010

50ste

verjaardag

en veel plezier op de route 66,
Dikke kus, Anja
Christy en Jocher

w

Beste mensen van de gemeente,
ndt plaats op donderdag 16 september om 13.30
reld,

Duin en Kruidberger-

weg2-6teDriehuis(Velsen).

Na afloop

is

er gelegenheid tot

Donderdag 2 september

als

van het

voor ons, van

AH

De lunch was echt

was

het vogelpark

Heemstede

voortreffelijk,

Wij willen

om

fantastisch

Laag

16

-

05.35

10.05

17.55

17

-

06.45

11.55

19.16

za

18

00.34

08.14

13.13

20.46

zo

19

02.05

ma

£

09.55

14.20

22.15

02.45

11.00

15.05

23.05

21

03.24

11.45

15.46

23.55

22

03.59

12.35

16.15

en ook

do

23

-

00.30

04.25

is

jullie

OOK Samen

TIEN

van de donderdag

leeftijd

Y

GEOPEND VOOR

~ Begeleiding voor nabestaanden

van 75 jaar
-*

Persoon lij ke aandacht voor

U en Uw

ONTBIJT,

LUNCH EN DINER

Geniet er van
zo lang het nog kan
023-5713200

www. beachclubtien. nl

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~
- Verzorging van merledene -

Corrie Stubbe
op de

16

BEACH CLUB

allemaal bedanken

Algemene Uitvaartbegeleiding Zandvoort

ontvallen onze iilleiliekte moeder, Corrie,

13.26

22.44

heel erg de moeite waard.

IEDERE DAG

oaia en overgrootmoeder

R

E

20

14 september 2010

Overrompeld, geschokt en verslagen delen wij n mede dat ge-

Hoog

Laag

T

di

t Zandvoort,

heel onvenvachts

Hoog

A

wo

J

voor deze onvergetelijke dag.

De dames van

W

nooit te

OOK Samen

zowel de bustocht

de prachtige bootreis was echt

vergeten.

Correspondentie-adres: E.Y Sloof, Postbus 313, 2100

is

dagbesteding, een onvergetelijke dag geworden.

De begeleiding was

ei

Hoog

do
vr

sept

Philline

UZZ

~

dierbare

-

Uitvaau

rzoiu:c:b\

j

iu.m Zandvoijki

Geert en Nelleke
Sliietaen

Sinds 1992

jaimy

Sacko en Els
]elle

4V

en Annefloor

Fenüce en Gerard

Correspondentieadres:

Femke

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Dijk erna

Koninginneweg 24
2042 NL Zandvoort

Evert H. Schweitzer
Voor een

stijlvolle en

verzorgde uitvnnrt

Iedereen die wij niet hebben kunnen bereiken,

nodigen wij hiermee

uit afscheid

van Corrie

te

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort, Tollensstraat

op maandag 20 september van 19.00

Mama

is

er gelegenheid

van

12.00 tot 14.00

praten in café -restaurant Het Eindpunt,

Bloemendaal aan Zee.

uur

om na

uitvaartondernemer

in

Zandvoort.

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort
2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.

Tollensstraat 67,

www.uzn-nederland.nl

Uitvaartcentrum Haarlem

KW

Parklaan 36,2011
Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.

nhaarlem.nl

tot 20.00 uur.

wordt gecremeerd in Crematorium Westerveld,

Duin en Kruidberg 2-6, op dinsdag 21 september 10.30uur.
Daarna

Dag en nacht bereikbaar

nemen in
67,

uw

Iets te

(ver)kopen?

te

Plaats een Zandkorrel

Zandvoortse Courant

POLITIEBERICHT
Duitser onwel
Een 30-jarige Duitser werd

de nacht va

n vrijdag

op

ambulance naar

man had

erbarmelijke staat

in

na gebruik van soft-

drugs en alcohol ernstige ge-

De

rijbaan richting Zandvoort van de boulevard Barnaart,

de noordboulevard,

in

is

Wateren vuur

van Kroon

Bloemendaal moet
het

de provincie,

wegdek gekomen en
als

week doet

samenwerking met de

politie

onderzoek naar de oor-

worden de onregelmatigheden door de

pro-

zwak

vincie verholpen.

Getrouwd:

zijn

geb rui kt, te

voor het vele zware

zijn

Stephan ie.

geb. Schaap,

el

dit

morgen

oud

Het verkeer vanuit Bloemendaal gaat nu over de oos-

gijaar.

Anna Maria Clazina.oud 88

Smits geb. Landsman, Jacoba Adriana.oud 8yjaar.

jaar.

telijke

wordt

de busbaan gedirigeerd.

Dit

-

weghelft en het ver-

keer vanuit Zandvoort
via

houdt wel

dat de

in

Zandvoorters die een

visje of

een patatje willen halen

bij

de

diverse verkooppunten eerst

ds. mr. J.W.

Verwijs

www.kerkzandvoort.nl

warmd op

sen 09.00 en 15.00 uur aan de

het. Die

mum

naar Bloemendaal moeten

kers

rij-

moeten keren om

den, daar

St.

10.30 uur Pastor D. Duijves

www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius

&

Paulus

10.30 uur Mevr. C. van Ogtrop

ver-

een gloeiend hete,

voorhanden, dus worden

zijn

en theedoeken

niet exact dezelfde

zag er wel keurig
steeds weet

manier

om

Nog

uit.

een handige

ik

een overhemd op

type stenen, maar volgens de

te

voorlopig

wegbeheerder

kaar valt (zonder natuurlijk zo'n

maar de

veiligheid

sterk op de originele waar-

toe willen. "Dat
het geval

Het

een

in

weer koud. De

tijd

moesten we opvouwen met

is

rijden

waar

dingen waren

van

gewoon overhemden

gebruik kan ma-

ze naar-

gaat voor", zegt Aria

n

door er

Berg

lijken ze

geen

bijna

wel

verschil

is.

vouwen zodat

niet uit el-

hij

stom plankje te gebruiken).
Een plooimachientje zag

werden

gemaakt

ik in

zevolledig levensvatbaar.Met

vorderde plan nen. Zoals de bal

een kapje op het hoofd ge-

twee weken geleden nog

prutst te worden.

van het gesprek van vorige

een nieuw schoolgebouw op
een mooie zichtlocatie

beide hoofdrolspelers, Albert

niet zo moeilijk zijn", aldus

die nu

Strijker.

Wim

De kosten voor de nieuwbouw komen voor rekening
van de gemeente Zandvoort

die

niet

en de kosten voor de inrich-

dan

meer van deze tijd, dat consta-

ting van de nieuwe school

voor de Senseo",

Strijker

van Dunamare en

het CvB van

zal dat

Gert Toonen van gemeente
Zandvoort. Tijdens

dit

overleg

knopen doorgehaktwaar-

door het

Wim

Gertenbach

Het gebouw van het

Gertenbach College

College een mooie toekomst

teert

tegemoet kan

verheugd dat

Toonen ook.

Hij

is

is

dan ook

zijn

bij

Dunamare

bij

lag, ligt

de gemeenteraad.

voor Dunamare. Laat de

unaniem

zien.

"Wat het

Wim Gertenbach

College

deze raadsperiode, na vierjaar

achter een juiste beslissing

een leerlingen

van gesprekken, eindelijk ver-

staan. Het

nodig heeft

is

aantal van circa 200. Dan zijn

hij

nog tijdens

der kan gaan met de

al

Zandvoortse

politiek

Wim

College hoort

verge-

bij

keltje vol

mee en

steun de

het win-

nostalgische punt-

ook koffiebonen. Weet

je dat

nog nooit

heel veel kinderen

koffiebonen hebben gezien?Ja,

bonen moet
krijg je

malen. "En

je

zeker koffiepads

len koffie in te

een wijs-

zei

neusje. Filterzakjes

om gema-

doen? Nooit van

gehoord/'Drtwaseen soort su-

Gertenbach

permarkt", legde Freek

Zandvoort!

kon je er ook Ipods kopen?" De

idee van

NSGK

zich in voor kinderen

wat

uit.

"En

heeft er geen

er zo'n

200

jaar

geleden gebeurde. Daarom
is

De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind zet

In

zakken en gewichten waren

moderne jeugd

Help

een

in

om weer

gesteven stuk kant,

het gevolg

is

ribbels

- p>8in»

week woensdag tussen de

zijn

CARTOON

werden

de stijlkamer staan. Daarmee

VERVOLG
Het een en ander

Agatha

met

leren strijken

geen reserveklin- een houten maatplankje. Het

er andere klinkers gebruikt.

vervolgens naar het punt te

kunnen

weg

ken. Er zijn

als

RK Parochie

we ook

ijzeren bouten. Die

weghelft gewerkt zodat men

Protestantse gem. Zand voort

10.00 uur

strij-

moes-

allang elektra hadden,
ten

kaar te krijgen

van de

89 jaar.
Harmina, oud 62jaar.

KERKDIENSTEN

om

nu bezig

te repareren.

buiten deze tijden

:

geb. Kroon e, Jacoba Maria,

leerden er koken,

meteen ijzeren plaat. Groteonzin, want
komende maan- ook deze plaat werd elektrisch
dag. Momenteel wordt ertus- verwarmd! Een geploeter was

Berndsen, Edwin en: Kreijger, Sandra.

Determann

We

uitloop naar

Om vlee geb. Beers, Maria, oud
Opdam

"nuttige" dingen leerde.

Hoewel we na de oorlog

ken!
is

kort mogelijke termijn

wegdek

Geprobeerd wordt

Aaltje

ik

heen.

handwerken, wassen en

worden.

voor

Koop geb. Wilpshaar,

belangrijk

ik

het

Evert en: van Wees, Ja nn ie.

Overleden

moeder was het

De huishoudschool, daar ging

De provincie

Keur, Frederiken: Sap, Cindarella.

Schip,

van mijn generatie! Voor mijn

dat

Hogen birk,

't

Museum.

niet beves-

Jongerius, Cornelis Johannes en:Sae-Lim,Methaporn.

van

op bezoek

kon dat op

op zo

Barthalusen:van Holstein,SuzanneldaMari.

Beijer, Pepijn en:

ik

dan het pas

ik

weg rijdt. Echter
dit moment nog
tigd

Remko Willem en: Kamentz, Simone Monika.
Harm en: Renes, Susan ne.

5 poelstra,

de

weekend was

het Zandvoorts

snuiven. Als

verkeer dat dagelijks over de

Leon en: Rösch, NicoleChristine.

Dieker,

in

Even een stukje cultuur op-

ingerichte water- en vuur-

sche redenen
zaak. Tevens

van: Bergman, Jenny Maria.

Sm iers, Thomas

Dit

Vermoed wordt dat de klin- winkeltjezie moet ik toch wel
kers, die vanwege estheti- aan vroeger denken. Wie niet

in

wegbeheerder,

gemeente Zandvoort en de

sinds vorige

4 SEPTEMBER - 10 SEPTEMBER 2010

Spit,

om

standplaats te bereiken.

zijn

BURGERLIJKE STAND

zijn

rijden

per direct de baan heeft afgesloten. Flinke gaten

politie

Geboren:
mot hy zoon

net als

Vis, die

nu ook eerst naar

collega's

een dermate slechte staat dat de

zondheidsproblemen.
zijn er in

Ti

SEPTEMBER 2010
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het ziekenhuis gebracht. De

in

zater-

dagvanaf deBoulevard Paulus
Loot rnet de

-NUMMER

Wegdek noordboulevard

het zo leuk

en jonge-

om met

kind/

kleinkind een bezoek aan het

ren

Van

met een handicap. En daar is uw hulp
15 tot

bij

nodig. Steun de stichting en wordt collectant.

en met 20 november vindt voor de 9e keer de landelijke collecte plaats.

museum

te brengen.

zonder verleden

is

er

geen heden. En geen
Afgelopen jaar werd

in

Zand-

haald. Het zou geweldig zijn

dat bedrag dit jaar over-

voort dankzij enthousiaste

als

collectantenen winkelierseen

troffen kan

bed rag van ruim€ 2.100 opge-

is

uw steun

worden! Daarvoor
als collectant

hard

nodig. Bel Maurice Bracco

Gartner op 06-22574663
u

uw

als

steentje wilt bijdragen

aan deze

collecte.

toekomst. Dat heb

ik

met dezecultuurdagen
geleerd. Laten
niet vergeten.

we

dat

Want
c
£
2°
°°

-*

^

J>

Ü

1

Wekelijks de krant lezen op internet?
>urf

www.zandvoortsecourant.nl

i

Dierenartsenpraktijk

Eervol ontslag
Na ruim 33 jaar als gerechtsdeurwaarder werkzaam te zijn geweest in de standplaatsen Haarlem,
Amsterdam, Zaandam, Den Helder en Alkmaar, is
door Hare Majesteit de Koningin
Besluit van 12 augustus 2010

Wat

1

uw inkomen

is

/Wij maken het graag

Inzichtelijk

na pensionering?
Mevr. A.C. Dekker

:

^En brengen daarbij uw persoonlijke situatie in kaart;
^Ook informeren wij u over de mogelijkheden om meer op
^En geven onafhankelijk advies met heldere voorstellen

Koninklijk

bij

aan Pieter van derMije,

wonende te Zandvoort, eervol ontslag verleend
uit het ambt van gerechtsdeurwaarder, zulks met
ingangvan

Schouten

Groenestein

te

bouwen;

Tel

I

v

Openingstijden

tj^'

winterseizoen per
*

£W|

4 oktober 201

Strandpaviljoen

-

20.00 uur

-

Zeebaarsfilet

dinsdag

-

2042 CH Zandvoort

-

Te!.

(023)571 5847

1

-

LA G?NTANEi-[_A

Palacinka

pizzeria/ rlstorante itallano

€10,50

geopend

Als brunch, lunch of diner.

ergndenncjcn. f te Stel

7

Tel.023-5717580

Vissoep
<S

BOOITl

Lijsterstraat

Op onze ouderwetse manier
Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of

gupend vanaf 10.00 uur

alleen

Lukkassen

-

14.00 uur

-

avond 19.00

te Zandvoort

tj

TBLjjÉr

Woensdag t/m zondag
maandag

13.00

vr.

053-5718731

www.gsfinancielediensten.nl

'

vr.

ma.- wo.-

en volgens afspraak

oktober20io.

T*D* /

Spreekuur: ma. t/m

.

De gehele week

door.

direzione:

r

Vrijdag 24

september

is

de laatste dag.

Tot volgend jaar, fam.

Er

'

**Ö*

is

AlfredoCaramante

Tel.:

ook altijd
wat in Oomstee..!
A&E N DA

;voc H

(

Passage 2-4 Zandvoort

Boom

023-5716785

Uitvaartverzekering
Snel en eenvoudig te regelen

opit};'

dnabandon --.in ecu
KornEdalziAn'
toegang qrsi/s

Elüa dondtirda-gav-cndiComactitk]

HtnrJB

jjfiwïffceiviMfïii'iiï.'pa'tfs

DORSMAN.NL OF 023-5714534

dei OomsVmJica. Aan voftq H 06 uur,
30

OÖ Gp*n Janivüürtse Kan'.pio&iichappÉn
Gatf\a\tf\pt\\tr\.

i :\.u

H «0*
v'v'.-:;

Oamatce Jam.
HclliandNe

Heii«&

,

A.:\.:.":g 1' GO :.i.7 .::i.'^..«:j. ;;:„'::
avond mcL uud Hpllardxe spellen,

Kijk *itijd

even cp

i

i

1

Oomstw J*h Ar :•••;!

I7bBC KerstJas. Aantai-j

e,lS

21

2'

\-i'

:>" '">::-w".l

Mlw.

'r

••'">

Postbussen van postkantoor naar Bruna

toegiSi";;}niif

w«w wjmslHi.nl vwr

nlormatie"

Café Oomstee

De postbussen

die normaal gesproken

in

de kleine ruimte

van het postkantoor geleegd konden worden,

zijn

per af-

gelopen woensdag verhuisd naar Bruna Balkenende aan

de Grote Krocht.

MOTORRIJSCHOOL GOEDE

Het

is

een landelijke trend

dat de Bruna-winkels de

taken van de TNT vestigingen overnemen. Ook
in Zandvoort zal het postkantoor van de landelijke
postbezorgingsinstantie op

MÖTCRRIJBWliï HALEN?

kortetermijn gaan verdwijnen. Een projectontwikkelaar heeft het

• In

Zandvoort opstappen

pand aan de

Louis Davidsstraat gekocht

en

zal het, in

het kader van

ontwikkeling van het Louis
•

Spoedopleidingen

•

Ook bromfietsexamens

Davids Carré, verder gaan

ontwikkelen.

Personen

en bedrijven die voor hun
dagelijkse post afhanke-

023 5714420
www.goede-rijschool.nl

Q.

lijk

zijn

van een postbus,

moeten dus voortaan naar
Bruna Balkenende om hun
postbus te kunnen legen.

-NUMMER

Zandvoortse Courant

Zandvoort
Zandvoort

is

met

stip

Waar onze gemeente
de

dit jaar

volle

nam dan ook

mep

gestegen
vorig jaar

in

stijgt

de kwalificatie

nog

om

met

in

SEPTEMBER 2010

Ü^MetOOGenOOR

het schoonste strand van Nederland.

nul sterren kreeg uit een

maximum

van

vier,

werd

er

de badplaats

toebedeeld: vier sterren dus! Een trotse burgemeester Niek Meijer

glimlachend de award

37 -16

stip

door

ontvangst.

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

Het

is

overal het zelfde

ondermeer "De

bladzijde 18

zeldzaamheid wordt

door de Gemeente

onderkend want in
iggg kreeg de toren de status
van gemeente-

mon

ijk

plantekening, die het gehele

plein beslaat,

maar

langzaam

zeker zichtbaar.

Huwelijksaanzoek

nent.

De Nederlandse
Watertoren Stich-

De Haarlemse bewoners

ting heeft verklaard dat

van de Boekenrodestraat

deze toren een rijksmo-

krijgen

hun

nieuwe

klinkers

Op

straat.

zich

is

in

dit

geen opzienbarend nieuws.

Maar de

straatklinkers

nument waardig

is, maar
is dat nog
De toren
handen van een ont-

op heden

tot

niet gebeurd.
is

in

De gemeente Noord-Beve-

de snelste

van de 28

ben deze zomer bijna 100

waren ioo jaar oude, au-

land werd vorige week
donderdag uitgeroepen

deelnemende gemeenten
met totaal 98 stranden!

Nederlandse stranden in
twee rondes onaangekon-

thentieke klinkers: zoge-

is

naamde Walen.

van watertorens

digd bezocht en geïnspec-

stenen geven

teerd. Per ronde zijn

de

beschermd stadsgezicht

middags

de straat een authentiek

de daaropvolgende och-

stijger

tot het 'Schoonste 5trand

van Nederland

2010'. In het

Schoonste Strandpaviljoen

Behalve winnaar Noord-

Beveland

kregen

nog

stranden zowel

17

's

Die oude

in dit

stukje

overh and igdeANW B-hoofd-

strand'.

directeur Guido van Woer-

dan vorig jaar.Zij kregen van

is

kom de 'Gouden Wimpel

Stichting Nederland Schoon

strand

2010' aan

een viersterren-plaquette

van Halst, paviljoenhouder

karakter. De nieuwe stenen
moderne rode klinkers.
Het Haarlems raadslid D66
Maaike Pippel vraagt zich
af waar de verdwenen en
voorde handel gewilde gele

uitgereikt. Opvallend

van De Ba nj aard. De jury

Waal-stenen

van 2010, strandpaviljoen

Vooges

onze woonplaats,

in

burgemeester
Henny van Kooten van het
Zeeuwse Noord-Beveland.

Gemeente
Westland

als

tend beoordeeld. Het

Dat

zijn er

6

meer

is

zondere

dat

in

bij-

Noord-Beveland

dat het beheer van het
in

handen

is

van Jos

is

zijn

zijn

gebleven?

Zeeuwse gemeenten zonder
uitzondering in de lijst met

vol lof over zijn actieve en be-

en

kregen res-

zeer schone stranden staan.

voor voldoende afvalbakken

dat kunnen de bewonersvan de straten van het
Groene Hart in Zandvoort

en legen ze op

zich evenzeer afvragen.

Sluis
(3)

Nederlandse kustplaatsen
het predicaat 'zeer schoon

(2)

trokken aanpak. "Wij zorgen

Tja,

wikkelaar en de toekomst

Herbestemmen

onzeker.

komst werd bezegeld met

bepalende element grote
aandacht
verslag

geeft."

is in

te zien

aantal jaar geleden veroor-

gebruikt. Gelukkig

zaken strandgasten minder

strating wel geel gebleven.

hun

atelier

zwerfafval."

Dus of je nu

alle

plannen die voor het

middeld

cijfer

naar
ster-

een ge-

van 4,54

aan. Vergeleken

uit 5

maximaal en werd daarmee

De ANWB-inspecteurs heb-

met een

is

i !

Wanneer

het hu-

laatste

maand

niet

stil

zeten. Ze onderzochten

ge-

met

Buro Boulevard

de kersverse bruid ons niet

Vogels

Op

23

in

de duinen

september

is

er

bij bi-

bliotheek De Duinrand een
lezing

met mooie

foto's en

geluiden over de vogels die
leven

oppassen geblazen met de

ontwikkeld en vroegen aan

formatie over welke vogels

Waaltjes.

toeristen en

Bedreigd erfgoed

zij

Zandvoort woont, het

is

in

bewoners hun

mening. Aansluitend keken

Maar

naar het dagelijkse en het

in

de duinen. Veel

er leven in

in-

de duinen, hoe je

ze herkent en hoe ze zingen.

Hoe gaat het

eigenlijk

met

de landelijke vereniging

gewenste gebruik van het
plein. Drie weken lang wordt
op het Van Fennemaplein

de vogels van het du

bare ruimte. Denk aan het onderhoud van de bestrating, het
groen, de afvalbakken, speelplekken, straatverlichting, etce-

Heemschut, waarvan H.M.

door een team van straat-

van de Vogelwerkgroep

koningin Beatrix bescherm-

tekenaars gewerkt aan een

is

er voor iedereen die iets wil

liefst

36 pagina's

telt

het jaarverslag 2009 van

van 19.00 tot 20.00 uur

j

17.

Stel

u opvalt.

U hoeft vooraf geen afspraak te maken. De

koffie staat klaar!

ke zijn

in,

wel-

verdwenen en welke

doen het goed? Joh anStuart

pontificaal een foto van de

ontstaan van wat het plein

Zuid-Kennemerland probeert op alle vragen antwoord te geven. Gratis entree maar meldt u zich wel

Zandvoortse watertoren.

en de boulevard had kunnen

even van tevoren

vrouwe van
u

terec h t n het Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat

uw vraag of vertel wat
fa£.u

de be-

vragen, vertellen of bespreken over het beheer van de open-

Op donderdag 24 september kunt
Gemee nie Za ndvoort

is

Haarlem of

raadhuis.

welijk zal plaatsvinden wist

te vertellen.

tera.

Het gemeentelijk wijkspreekuur

Z-ANUl'iCi

in

heemschut.nl

Plantekening
Voorde Kunst Biënnale hebben Jeanne van Heeswijk
en Francois Lombarts de

Van Fenemaplein waren

in

ZANDVOORT SCHOON!? gaat de wijk

opnieuw bestraat maar
geen waaltjes meer

er zijn

De overeen-

een kus, champagne en
een generale repetitie bo-

spreken ze die persoon erop

ren (zeer schoon) en

aanwezigen

alle

geliefde ten huwelijk

en gaf haar heel roman-

ven op het bordes van het

score hoger dan ooit.

dit jaar

de 17e plaats met vier

dorp aangaven. De hele wijk

zijn

www.

op

gemiddeld cijfervan 4,56 (de
maximale score is 5) was de

Zand voort steeg

In

hun straten lagen ookoude
de grensscheiding van het

Kunstfestijn vroegten over-

staan van

Het jaar-

Halst. "Als mijn

gele waaltjes die destijds

De organisator van het

tisch een roos.

zien dat er

zodat ze

van Royvan Buuringen.

voor Zandvoort sterk beeld-

plaquette, 4 gemeenten
kregen geen sterren. Met een

tijd,

applaus

er niet alleen

monumentenlijst zet, kan
gemeente er blijkbaar ook zo weer afhalen als
deomstandigheden daartoe
nopen! Het is daarom dat de
commissie behoud van dit
dezelfde

Daarnaast was er voor 6
gemeenten met 'schone

medewerkers

zondag

Mar-cy,
vriendin

stranden' een driesterren-

iemand rommel
maakt op het strand, dan

het muziek-

maar ook voor de

Zandvoort.

Bronzen Wimpel uitgereikt.

nooit overlopen," aldus Van

in

paviljoen afgelopen

voor winnares

in

organiseert deze verkie-

pectievelijk de Zilveren en

Kunstfestijn

was

Wat een
gemeentebestuur op de
ook

Stichting Nederland Schoon

zing dit jaar voor de 8e keer.

Tijdens de 3e editie van het

is geen
eenvoudige opdracht, zo

is.

Op

het fraai

geïllustreerde vers lag staat

In

het zelfde verslag staat op

plantekening van 27 x 50
meter. Zo zal er een beeld

zijn.

Vanaf n september

is

de

bij

aan

bij

de bib lotheek.

wü

Wekelijks de krant lezen op internet?

mdvoortsecoi

#PEN ©AG!!
zondag 19 september 10:00

17:00 uur

tot

Manege de Baarshoeve te Zandvoort

h/lvai
Walter heeft een niBUW menu!
Kom proeven in een ongedwongen sfeer,
Puur koken met eerlijke ingrediënten vaar
vriendelijke prijzen.

Burgemeester Engeloertsstraet 7£, Zandvoort aueöflaen geopend
tehaïve dinsdag

reearvaren?

bel veraf

1

B:QD 023-5733433

We hebben

onze zittingstijden

uitgebreid; elke Ie en 3e dinsdag

van de maand van 9.30

Jü

^M.

'~f

m

-

1

te

1.30 uur.

H

Zandvoort

n Zandvoort, gelege
..Itzlch: aan de "oordzl.de op "et ce"
3ii de zuidzjde op de Zuldbuurt em
Royaal balkon op het zuiden (Mm 1 )

D

penthouse

t

verdee d over

is

2

n - jfde verdiep

gelegen op :
verdiepingen

m

v-v"

een pa" o üpge evern n jfMfl Ze

::

Diversen:
Woonoppervlakte

Grote Krocht 20a

2042 LW Zandvoort
03 13 -48 5b 7S

TH

^^
^P"

5Rf

ca.

200 m', Kozijnen

(design Antonio Citteno).

Woonkamer

verdieping massief eiken

tri

;r.n;iji:i

In

en

ï

;

een

u'rne

pe'sonenlft

OB eve r o
r

:

,

H

-.'-'.

F"ill

i

-et

:i

ppe

Starci--.

;"-'

er:".-

-

me.

.-=

om

In

IJS:

I

| '^J^L'

ssnica

€

l-.e

massief venjmd 5 Kennout, trap naar de
ruimten tegels met vloerverwarming.

jrige
Pe;";i

r

1.050.000,

K.K.

Van der Reijden Makelaardij, Passage 42-44. 2D-: ; . _ANu\
ZANDVOORT
T: 023-571 55 31 F: 033-571 9127
.
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Zandvoortse Courant

Als bedankje

was

er dit jaar

voor de

vrijwilligers

van Plus-

Men

De andere groep ging op

kon zich opgeven voor

Korendag

18

punt een gezellige middag met aansluitend een barbecue
georganiseerd

het 'Beachhouse' van strandtent Beach

in

menig

organisatie,

feest. Uit alle

de onmisbare steunpilaren van

vrijwilligers,

bezoek

mu-ZEE-um, een wande-

ZEE-um. Menigeen was
er nog nooit geweest en
voor hen was het een ver-

waren uitgenodigd voor een strand-

gelederen van de hulporganisatie waren ze

aanwezig. Deze middag was

mede mogelijk gemaakt door

Er viel
tje,

bijdragen van onder andere Holland Casino Zandvoort,

maar

deels ook door de fooien van dankbare cliënten.

een

met de reddingsboot van de KNRM. Helaas
werkte het weer niet mee.
tochtje

was

er

24 Meezingavond

meeging. Zij konden

met wat

spel-

letjes of lekker kletsen.

Rond

het

weer werd ook
de wandelgroep afgelast. De

vrijwilligers gearriveerd

mensen

die zich hiervoor

terug.

zich uitleven

aanvang 20.30

waren nog enkele

Zij

KNRM. Na een

even

later

noot. Het

drieën gesplitst

uitzoeken

was een

slaagdeen zeker ook een erg

gewaardeerde dag.

editie

Kerkplein

Museum,

10.00-13.00 uur

26 Straatspeeldag-

in

Oud Noord

26 National Oldtimer Festival
KunstKracht

12:

-

Circuit Park

Zandvoort

Voetlicht (t/m 3 oktober 2010)

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Mar-cy wint Kunstfestijn
s

-

Familiestamboom

-

het Zandvoorts

26 Shanty-koren -Centrum Zandvoort

zeer ge-

en waarna een rondleiding

j

in

iedereen van ge-

volgde.

in

Zandvoort,

entree

25 Genealogie inloopochtend

konden genieten

cuegerechten klaar.waarvan

introductiefilm werd de

Wapen van

uur. Gratis

25 Stads- en Dorpsomroepersconcours

een hapje dat aangeboden
werd door Beach Club Tien.
Daarna stonden de barbe-

een bezoek aan het boot-

plaats

Oost-Fluor (de 14e provincie),

-

Het grote André Hazes

en

van een lekker drankje en

groepen. Velen kozen voor

-

meezingfeest. Het

kwamen de groepen weer

hadden aangemeld, sloten
zich aan bij de andere twee

Afgelopen zondag vond de

Zandvoort

aanvang 15.00 uur

kerk,

13.30-16.00 uur

een heel kleine groep

die niet

half zes

ZO£kplcAötJ£

Circuit Park

nig anekdote. Uiteindelijk

was

maar mis-

schien komt er nog een an-

in

Muziekpaviljoen

19

me-

duidelijk uit en vertelde

tamelijk wild.

dere gelegenheid.

groep

-

Concours. Protestantse

Hans

Vanwege

huis van de

Protestantse kerk

Classic Concerts- ta ureaten Prinses Christina

19

rassende ontmoeting. Een

Daardoor kon de boottocht
niet doorgaan,

-

18+19 WijzonolTrophy

Sandbergen legdealles over-

het waaide behoorlijk

en de zee

bij

zeer enthousiaste

een miezerig regen-

SEPTEMBER 2010
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het Juttersmu-

een bezoek aan het Juttersling langs het strand of

Club Tien. De

-NUMMER

EVENEMENTEN AGENDA

Pluspunt dankt vrijwilligers met feest

van het Kunstfestijn

het muziekpaviljoen. Organisator Roy van Buur-

ingen kijkt terug op een mooi evenement dat past

bij

Bomvolle Korendag

het

muziekpaviljoen. Door een aantal ziekmeldingen deden
uiteindelijk vijf

De Korendag

deelnemers mee aan de talentenjacht.

2010, die

kerk zal plaatsvinden,
nieten.

Maar

liefst 23

komende zondag
is

gl'Wï-

;

in

de Protestantse

weer bomvol en dat wordt dus ge-

koren uit het hele land zullen de hele

dag en avond optreden. De entree

"

is

gratis.

.':i

~^Eil^ö
1

;

Het zoekplaatje van week

35 heeft deze keer

in

dit

was

Dirk de

Zandvoort.

moeder

te

Hoogdwas

Hij

Hoogd

meende

uit
in

Heemskerk, werkzaam

de foto de vader van

zijn

herkennen, Hendrik v/d Meije. Volgens De
zijn

bijnaam Hendrikde Dikke. Hendrik was

eerst visser op een bomschuit en later

werkzaam

als

duinwachter voor de familie Wüst van het gelijknamig

Grand Hotel Wüst. Maar,

De Hoogd wist het

niet

meer bewijsmateriaal

in

hij

houdt een slag

voonoo%

om

de arm,

zekeren zoekt naar

de vorm van fotomateriaal. Ook

was Hendrik v/d Meije een volle neef van

Kors v/d Meije.

Mogelijk wordt

dit

dat zal dan

op de website www.oudzandvoort.nl.

zijn

zoekplaatje nog een keervervolgden

VÉÊ*
EsTÜil

wK

weinig

reacties opgeleverd. Slechts één persoon reageerde

en

Het Kunstfestijn, vol met

zang en dans en

zelfs pi-

De jury koos rapper/zangeres Mar-cy als opvolger van

winnaar van
De tweede prijs

ano, trok veel bekijks op het

Project-D, de

Raadhuisplein. Deelnemers

vorig jaar.

waren

Jiska

Duijff,

Rory Mijnen, Leah

Korver, 5ven

ging naar zanger Sven

Volgens de jury moet

Duijff.

Het thema van deze 4e editie

Music

van de Korendag

Alle

is

film, uit-

All-in uit

Zandvoort.

andere koren komen van

Sommige zelfs van

hij iets

gekozen door het organise-

tijdens zijn

rende Zandvoortse koorThe

heel ver, zoals de Vocalgroup

werden beoordeeld door
Jacques Jongmans, Klaas

optreden maar dan komt

Beach Pop Singers. Gevraagd

Magan

isom minstens een nummer

dag

Remy van toon en

ging naar het Zandvoortse

en Richele, en Mar-cy.

koper,
Gijs

Zij

van Dam, de vierkop-

pigejurydie

bij

de beoorde-

lingen enkele bruikbaretips

meer bewegen
hij

er zeker.

duo teah en

De derde

prijs

Richele. Volgens

Klaas Koper krijgen

we

in

de

uit

een film ten gehore te

buitenaf.

zal

uit

Mechelen

om 10.00

(L).

De

uur worden

geopend door wethouder

om

brengen en waar mogelijk

Cultuur Gert Toonen en

ook de kleding aan te pas-

22.00 uur zullen The Beach

toekomst nog veel te horen

sen. Behalve

van deze meisjes.

Singers,

The Beach Pop

komt ook

het koor

Pop Singers de Korendag

af-

sluiten.

J>

Strandpaviljoen Thalassa 18
sinds

1959

Zandvoortse visserman f!

m*®&faM
De keuken

is

nog 3 weken geopend!

Voor reserveren:

tel.

023-5715660

Zandvoortse Courant

Laureaten

bij

Classic Concerts

Komende zondag maakt een

aantal laureaten van het prin-

hun opwachting

ses Christina Concours

de Protestantse

in

Succesvolle actie voor Pakistan
De

actie van bakkerij

&

Van Vessem

watersnoodramp

slachtoffers van de

Le Patichou, voor de
in Pakistan,

heeft het

kerk voor een Kerkpleinconcert. Elvira van Groningen (1992)

schitterende bedrag van € 27.336 opgeleverd!

op viool, Nicolas van Poucke (1992) op piano, Anne Brackman

Jongerius Bakker uit Zoetermeer werd rekening gehouden

(1995)

op dwarsfluit en Camiel Boomsma (1990) eveneens op

piano, zullen werken van Mozart, Schubert, Bach,

Ravel en Paggi

met

circa

€ 20.000 maar het

dus

is

Samen met

Zondag 26 september 2010
in

30% meer geworden.

is

bedoeld voor

Schumann,

zal

Oud Noord

de jaarlijkse Straatspeeldag

het Zandvoorts Kampioenschap Buikglijden.

uit

alle

die

is

kinderen

Zandvoort, vindt zon-

dag 26 september plaats
tussen 11.00 en 16.00
uur in de Potgieterstraat,
Ten Kateplantsoen en Da
Costastraat. Er is onder andere een ballenbak, een
draaimolen, een springkussen en een stormbaan.
Daarnaast

mee
2

in

willen doen,

deelnemer mag twee keer
op de 27 meter langlijden

ge baan die voorzien

gingen worden

cours

is

een jaarlijks con-

cours dat klassieke muziek,

publieksprijzen,

aanmoedi-

enthousiast iedereen heeft

kan via e-mail naar soentje.

vermelding van

Vermeld voor- en achternaam en leeftijd. Meer infor-

De kinderen

tel.

tie via giro 555.

naars wordt solist tijdens de

doen het echter op hun

wintertournee van hetJeugd

genwijze manier:

Oorspronkelijk heette het

Orkest Nederland. De boven-

Edith Stein Concours, naar

genoemde muzikanten heb-

een goed doel

De

De bakkerijen schenken de

het Edith Stem College

ben allemaal een

het

totale opbrengst van de ver-

opbrengst aan Adrie Ribbink,

concours van 2010 gehaald

koopvan het'Monnikenbrood

een collega

in

Den Haag. lm 990 verleende
prinses Christina haar

naam

en

een belofte voor de

zijn

aan het concours. Per con-

toekomst.

cours doen er ongeveer 400
deelnemers mee, die voor
zeer vakkundige jury's moe-

Het concert

Hoe beter

ten voorspelen.

de deelnemer, hoe mooier
de prijzen die
Prijzen

hij

worden

de categorie
tegorie

2 (15

tegorie

3

1

-

of

zij

wint.

uitgereikt

in

-i4Jaar), ca-

(12

19 jaar) en ca-

(studenten conser-

prijs in

in

Pakistan.

voor de

is

Pakistan.

Ook

klanten en relaties hebben

de Protestantse

om

15.00 uur en

de deuren van de kerk gaan

om

14.30 uur open.

gang
tis

is

een flinke duit

in

de spaarpot-

ten op de toonbank gedaan.
"Fantastisch

is

flink

Vessem

kreeg spannend

Patichou.

om

te zien hoe

Apeldoorn. Die

in

foto's

is

er een

Pakistan. Ribbink

in

in

zwemmend

als

redden
start

weer een nieuwe

redden van de Zandvoortse Red-

mand

redden: Hoe red

ik

hoe help

mijzelf en

ik ie-

Dit jaar

anders?

Tijden de lesavonden

wordt

onder andere geleerd
te

om

worden

tot 20.00 uur.

verschil-

fend, leer je bijvoorbeeld een

prominent met foto's en het

pop of bordjes opduiken en

verhaal van de Zandvoortse

verschillende manieren

het boek. Het

'Klinkers' in

fraaie boek

is

€

vanaf 25 sep-

het ook anders, onze eigen

tember

tijdens het dorpsomroepers-

De lessen vinden

concoursen vanaf dan ook

het

in

voor.

Ook staan

diens voor-

gangersJan Snijer(LangeJan)

om

iemand in het water veilig
naarde kant te vervoeren.

dorpsomroeper Klaas Koper

a

14,95 te koop

het Zandvoorts

Museum.

bij

i

de brevetten

lende reddingsgrepen geoe-

en Jaap Molenaar (De Puur)

twee groepen. De brevetten
t/m 3 van 18.30 tot 19.1 5 uur,

zwemmen met gewone

persmuseum Zwolle (2009)
het boekwerk komt, hoe kan

moet

gaan worden.

het

in

landen

Pakistan.

Zwemmend

kleren aan,

In

aan hun

vaste klanten te vragen welke haring er verkocht

besteed

heeft veel ervaring

dingsbrigade (ZRB). De jeugdleden leren gedurende het

en anekdotes van het ontstaan en de geschie-

Peter Vader, eige-

om

trick

haalde bedrag goed wordt

winterseizoen op een leuke manier de beginselen van het

wel het op één

uit over misschien

de auteur van het boek.

Berg organiseren ieder jaar een proeverij

zorgt ervoor dat het opge-

geven van hulp

Donderdagavond 23 september

voorzieningen van de kerk.

naar van het Stadsomroe-

is

wordt steeds grootser van opzet. Eigenaren Mandy en Pa-

De toe-

open sch aal-

denis van de omroeper.

Omroeper

slot

Het haringproeven, de actie van viskraam De Zeemeermin,

collectevoor nieuwe sanitaire

Het boek geeft een gedetailleerd overzicht met talloze

oude

Haringproeven

opgelopen", aldus Jos

Huijbregts van Van

&Le

na oudste beroep ter wereld: de dorps- en/of stadsomroeper.

Verswijveren

zoals gebr ui kei ik gra-

en aan het einde van het

concert

zwemmend
een nieuw boekje

in

voor Pakistan'
slachtoffers

in

kerk begint

Boeren, burgers en buitenlui
is

ei-

brengen

via Peter

06-40805352.

het geld 'persoonlijk' naar

reeks lessen

Er

zij

die daaraan

het te doneren bedrag

de landelijke inzamelingsac-

meldingen. Een van de win-

promoten onder jongeren
12 tot en met 19 jaar.

Deze bakkers

'Buikglijden'.

worden georganiseerd.

want hierdoor

bijgedragen,

gingsprijzen en eervolle ver-

jazz en compositie tracht te

van

is

de uiteindelijke score van
de kandidaat. Inschrijven

matie

De actie 'Monnikenbrood
voor Pakistan' viel gelijk met

van

elkaar

bij

opgeteld en die uitkomst

oudnoord@gmail.comonder

Kampioenschap Buikglijden

zijn er

is

water en zeep. De twee po-

de 3e

overeen 27 meter lange baan

vatorium). Daarnaast

worden

categorieën ingedeeld:

5-10 jaar en 11-16 jaar. ledere

Zandvoorts

zal dit jaar

editie van het

Het Prinses Christina Con-
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in

de straten van Oud Noord worden georganiseerd. Onder-

deel daarvan

De Straatspeeldag,

wisselende samenstellingen voor u spelen.

in

-NUMMER

Straatspeeldag

ders dienen
april

4t/m

8 van 19.15

De jongste

bij

minimaal

het

red-

examen

in

6 jaar te zijn.

De kosten voor het gehele

€ 50 voor
€ 62,50 voor nieuwe

seizoen bedragen
leden,
leden.

Er

zwembad van
wordt

plaats

in

Sunparks.

gezwommen

in

Meer informatie
Soolingen,

tel.

via

Ron van

5717448 of

op www.zrb.info.

kijk

had het onderne-

ten, die vervolgens

werden

mersechtpaar maar liefst
400 uitnodigingen verstuurd

Uiteindelijk

waarvan het overgrote deel

beoordelingen ingeleverd en

ook echt naar Club Nautique

nog nooit

kwam. Daarvoor hadden
ze maar liefst 1.500 haring
meegenomen. Het was

dicht

zijn

dan ook een drukte van

haring

je-

gevraagd dezete beoordelen.

bij

werden

er

289

lag de uitslag zo

elkaar als dit jaar.

Voor degene die er geweest
en benieuwd

heeft

de

zijn

welke

gewonnen

welste, inclusief een 'echte'

hierbij

Amsterdamse

kreeg 87 voorkeursstemmen,

volkszanger.

uitslag: haring

'A'

haring'C'65 en

haring

'B'

Een viertal haringen, perfect

haring

'D' 59.

gesneden door de medewer-

Zeemeermin de komende

kers

van het echtpaar, werd

er gepresenteerd

aan de gas-

78,

Hierdoor

winterperiode haring

zal

'A'

de kraam gaan verkopen.

De

aan

STUDIO 118 CONNV LODEWIJK & CREW

/

&

DOE MEE MET EEM ANDER DAN5PROGRAMMA VAN BETO PEREZ
DE UITVINDER VAN ZUMBA

SPORT-FIT-

polijsten

krassen en nare luchtjes verwijderen
door onze vrijblijvende prijsopgave
gratis haal- en breng service

FUM HAPPY JOIM THE PARTY
(docente

Lizet)

DONDERDAG 19.30 UUR

13, Zandvoort

1

F

Behang- en schildersbedrijf
Arnold Nijkamp

laat u verrassen

Üfel.023-8880275 of 06=42452535

ZANDKORRELS

ZUMBA

Mobiele Poets Centrale
Mobiel

professioneel auto's wassen, poetsen

Flemingstraat 55 Zandvoort

Bel571259Ö/0ó5042502Ö

Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd

de

in

Tel/Fax 571 31 72

diabetischeen reumatische

Mobiel 06-54 2^4259
Vooral uw behang-, wit- en

voet- en nagelcorrectie.

schilders werkzaamheden

023-5715921.

www.arnoldnijkamp.nl

Bilderd ijkstraat 22, Zandvoort.

Tel.

06-52461796

/

Diabetische en

Autobedrijf TradeArd.

51uïjs
en

Max

ES2ZHI33H1

.wj

zorgverzekeringen.

5730519/

06-53498304
www.tra d e-a rd

LokaiSHIATSUtherapie
.

n

Vitaliseert,

I

Vergoed door veel

Een dure reparatie,

zorgverzekeraars.

onderhoudsbeurt,

Zandvoort

APKof schade?
Hakffltrast #S Zandvoort tcL 013-57 120
Specialist voor al

Witte Veld 56, 2041

éO

T 023 573 92 72

M 06 45 30 45

GB te Zandvoort.

Het kan

E kittywillemse@planet.nl

31

altijd

tel.

goedkoper!!

Te huur garage/

06-55383624
of

kijk

op

opslagruimte

www.autoverkoper.nu

VAN AACKEN

centrum

in

Z'voort,

m2

groot ca. 65

GLASZETTERSBEDRIJF

*P. aan 5K(eefj

€

Paap medische

L.

hulpmiddelen.

ADL-HULPMIDDELEN

NU OOK:

Vergoeding

Bloeiende violen
Najaars- en winterbeplanting

Bel
1

fi
-

rai.

-yr

|(D lo

-

o.g.

Telefoon 023 -5739.234

voor een afspraak

Ulisfes üübfcw

God

bij

u thuis: 06-51815360.

Inloopspreekuur:

maandag

9.00-12.30 Flemingsstraat
1

p/maand

Makelaardij

mogelijk via PGB.

schilderwerk.

vrijblijvende offerte!

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

565,=

lnfo:Greeven

levering en plaatsing alle glassoorten.

&

023-5427858.

www.shiatsis.nl

Patrickvan Kessel

Bel

Mw bloemwerken.

vernieuwen kozijnen

ontspant

en werkt diepgaand.

Auto kopen of verkopen?

voor particulieren en ondernemers kleinbedrijf

m herfst iKje

reumatische voet

worden vergoed door

en NAP.

Planckstraat 44,

tel.

Administratie en
belastingaangiften

IK lenteje, iK zome-ge

BOVAG

Lid

-IISTRATIEKANTOORl

E

55 (Pluspunt)

zegt:

Jullie zullen mij

aanroepen

en tot mij bidden, en
zal

zoeken

en ook vinden, als
Kabel-internet/adsl

ZANPKORREL s INVUL B ON
Met ZandvoortPas
Particuliere zandkorrel €7,50

Met ZandvoortPas

korting op een zandkorrel

Met

3

uw advertentie

niet voldoet

5

(excLBTW)

nagelstyliste begint

6

avond

1)

De

2)

BrunaBalkenende.CroteKrochtlS

redactie van de krant, Kleine Krocht

in

9
fgevenblj:

SW E»; queeste

elke letter

ofspatie

in

;.

maakwerkzaamheden
huis, tuin

winkel

of werkplaats.

men no.enthoven@gma il.com.
Mob:o6i42 295 48

2

ontstaan door verkeerde of on Ulr e

van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.

Q.

onderhoud en schoonin

in

een apart Vakje plaatsen

L,
dan

0;:

met

A.B. Nails

www.abnails.nl

of bel 023-5245005.
enen

"«
van welke

ü.tIü

bij

Haarlem. Schrijf je
via

Menno Enthoven
Afbouw
Vooral uwtimmer-schilder-

de gratis introductie

7

aan de

gesloten envelop (met gepast contant geld)

worden??

De opleiding tot

8

In

06-23093264

garantie en KvK.

4

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon

De 4 Pootjes.
Annemiek Wolters.
Bij U aan huis,

06-44696001.

Nagelstyliste

Zakelijke zandkorrel €12,50
Met ZandvoortPas €10,Indlen

Hondentrimster

Rep-it, totaal service

023-5719666 of

e 5 oo,-

met

zoeken.

Ook avonden/weekend.
voor computergebruikers.

1

Geen personeels- of zaken advertenties

ziel

Jeremia 29:12-13. Info?

info@gebedzandvoort.nl

2

Geen onroerend goed of auto's
Geen goederen met een waarde boven

hart en

PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg

€5,-

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst

mij tenminste

lie

alle

bij

jul-

(draadloos) netwerk.

onder de volgende voorwaarden:

di

installateur helpt

ik

naar jullie luisteren.

Jullie zullen mij

In

MANON

oud
Te

...

Vincent houdt van Manon.

Zij

geelt nierpatiénten zoals

hij

toe-

Lr^

Zandvoortse Courant
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•«GMWJWMD»»
Nieuw seizoen Jazz in Zandvoort
met optreden van Deborah J. Carter

Lachen met de Middelbare Meiden

gestart
Het was zaterdagavond lachen geblazen tijdens de theatershow van de Middelbare Meiden

in

De

Krocht. Een vol

toneel, goede en snelle grappen en prachtige liedjes deed

wind aan goed doordachte
teksten, zowel herkenbaar

het verleden ("vader

uit

een korte broek")
het publiek smullen.

heden ("was

in

het

als uit

eindelijk

hij

bed jengelen") zorgden

voor veel

hilariteit.

gevolgd wordt

is

De

zondag de

start

J.

Carter werd afgelopen

van het negende jazz seizoen

in

Zandvoort

een groot succes. Evenals vorige jaren met Johan Clement

in

de'mood'kornt dat kind aan
je

Met het optreden van Deborah

achter de piano, Eric

Timmerman

achter de bas en Erik

Kooger op de drums. Het werd weer een ouderwets feestje.

die

lijn

het muzikale trio van Johan

tijdens

een verhuizingen natuurlijk

Clement. Het

komen

a

allerlei

sentimenten

gooide hoge ogen. Als je be-

inpakken. Heerlijk lachen en

geleiders hebt als Clement,

lies

Timmerman

en nog

is

middelbare meisjes en jon-

ook het bekendere

Mocht

u

de show ge-

Op

diging.

echt

op www.middel baremeiden.

jaa

varing hebben. Een wervel-

het toneel staan

gemist, dan vindt

rasartiesten die tezai

meer dan honderd

nl

de

iets

kreeg een geweldige ovatie

u

van het publiek.

UHHgmHia

speellijst

door Lienkc Bruarrwin

Eervolle uitnodiging voor

Marga Duin

"Hij

is

de beste

vijf sterren", zei

De kunstenaar Marga Duin

uit

Zandvoort

net terug uit

is

China waar ze voor de derde keer op uitnodiging

aan de

'i3th Beijing International

deze tentoonstelling kreeg

zij

mee deed

Art Exhibition'. Tijdens

een eervolle uitnodiging

om

Big Expo

mee te doen aan de 'Big

'Dian Cultural Heritage'zal

Expo' die

komen

in

het teken van

In

te staan.

zij

pianist; echt

Deborah

haar beste Nederlands,

China isopdit

moment een

ben zo

blij

om

in

"ik

hier voor de

gaan over

tweede keer op te treden in
De Krocht." Toch leuk, dat
iemand die in Amerika is
geboren zo goed onze taal

het Chinese culturele erfgoed.

spreekt. Later verte ldeze.dat

grote organisatie bezig

met

de voorbereidingen van de

in-

ternationale tentoonstelling
in 2011

'Big Expo', die zal

nummer

met een daverendedrumsolovan Kooger,

'LoveforSale',

mist hebben, en u hebt dan
al

en Kooger,dan

succes gewaarborgd. Maar

wat. Zeer herkenbaar voor
gens!

de aankon-

voor

dozen uitpakken en

bij

genieten van va na

bij

nummer 'Itill

You', eigenlijk

een Big Band geschreven,

als ze

U hebt het vorige week

met

de zusjes

bovendrijven

kunnen lezen

loze wijze vertolkt. Teveel

om op te noemen met altijd
weer op de achtergrond de
perfecte begeleiding van

de oprui-

ming van een zolder

was er niet minder
om! Bekende én onbekende
nummers uit haar Songbook werden op weergaelan

Caribbean

een eigen

In

stijl

besloot ze

haaroptreden met'Lullebay

wordt geïnspireerd door

of Broadway. Het werd

weer

het applaus van de fans uit

een zondag met een gouden

Zandvoort en omgeving.

randje.

Echter, de enthousiaste en

o zo zuiver

zingende en

swingende topvocalist

ver-

Zondag

oktober

3

tarist Jesse

van

De Krocht aanwezig

nieuwe kans

om

in

dit

keerweerveel Zandvoorters
thuis gebleven.

Maar

het

er een

volgend optreden met

diende een groter publiek
dan

was. Helaas waren ook

is

muzikaal
Kijk

bij

gi-

Een

Ruler.

De Krocht

in

elkaar te zijn.

voor meer informatie

op www.jazzinzandvoort.nl.

Vanuit deze organisatie, die
valt

onder het Ministerie van

Cultuur

in

China, wordt een

Jubilarissen

bij

Zandvoorts Mannenkoor

aantal kunstenaars uit China

en daarbuiten uitgenodigd
voor deel na me. Marga was

zijn.

De tentoonstel-

ling, die zal

bestaan

Afgelopen zondag

zijn zes

leden van het Zandvoorts Mannenkoor

eerste te zien zijn

en vervolgens

kwamen

naar het Gemeenschapshuis

om

de jubilarissen

in

in

het

hartje

zomaar

VS

Cultuur Gert Toon en en een

wereldberoemde
Wu Guanzhong en oude meesters uit
Frankrijk.

Meerdan ïoo toon-

i,

nationale bond toegespro-

landen.

ken. Alle drie

Inmiddels

is

aan deze tentoonstelling die

de Kunstmesse

werd bezocht door meer dan

in

meesters

als

August

Rodin, Pierre-August Renoir

30.000 bezoekers
en buitenland.

uit

binnen-

in

hun inzet

gedurende de afgelopen
25 jaar. Het Zandvoorts
Mannenkoor is in 1982 op-

Salzburg,

november, waar eveneens

bedankten de

jubilarissen voor

de succesvolle

verleden werden werken

rijke

vertegenwoordiger van de

en verscheidene Europese

tentoongesteld van belang-

het

zijn. Zij

Hans Rubeling, wethouder

Singapore, Japan, Du ba

te

nieuwste tentoonstelling:

In

aan-

de voorzitter van het koor

degehelewereld namen deel

een tentoonstelling.

niet

werden door

wezig

Marga Duin bezig voor haar

niet

wegens vakantie

grote

aangevende galeries van over

is

men. Helaas kon RinusTerol

Beijing

steden van China, waarna de
tentoonstelling een rondreis

onderandere kunstwerken
zien van de

Het

leden

ontvangst te kunnen ne-

als

Chinese schilder

werd gehouden

Beijing.

in

gaat maken door landen

De'i^th Beijing International

ling

in

alle

als alle

feliciteren.

en Picasso. Dit jaar waren er

Art Exhibition' tentoonstel-

World Trade Center

in

de schijnwerpers

gezet wegens hun 25-jarig lidmaatschap van het Zandvoortse koor. Zo goed

van het koor

100

uit

geselecteerde werken, zal ais

door Nel Kerkman

in

ui-

teraard zeervereerd daareen

van te

Henk

Baars, Fred Meester,

kunstwerken van haar wor-

Jan Klabou, Kees Verhoef

den tentoongesteld.

en Frans Vleeshouwers wa-

aanwezig
om de felicitaties van hun
medeleden en het bestuur
ren persoonlijk

gericht en de heren zijn dus
eigenlijk vlak na de oprich-

ting

lid

geworden.

Voor

alle

ZandvoortPashouders de aan
ZandvoortPas hou.
korting op de kaart

Week

37 special: Ba;m

^üeci-n^

:jesate€12,50
fej-foj Week3Sspen..l
Zxirkjo!

w&mrrauj «ëp
HEtE MAAND SEPTEMBER VOOR PaSHOUDERS:
1

KILO MALSE

kijk

Open Golf Zand voort
Duinrjesveidweg 3, 1041
023-5715743, «

Voor Pashouders:

RUNDER

BRAADLAPPEN

sp*o*j*

10% korting

€ 9,95

op alle

TZ Zan

ritten V

(behalve actieritten)

023-&&&55&&

ook eens op onze website:

www.slagenjhorneman.nl

u,

Medina Woninginrichters
Aanbieding v

Officiële Pasfoto's

Marmolei

Novilon vinyl e

T(Vouw)gordijnen

een 2e set

Tapijt

T Vinyl

Vitrages

"Leuk Lachende-

T Lamins

Luxaflex

^ Zonwering

Parket

nedina-ivoningiiirichthig.nl

Pasfoto's
vin vtallit*

pvnww

IMIH

Halve

Bestel

nu de ZandvoortPas 2010

prijs!
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Achternaam + voorletter(s)
BetreffcO Nieuwe ZandvoortPas (€

7.50)

HflROCflMO

O Verlenging ZandvoortPas (esooj -Pasnr

Voor Pashouders
10% korting op ons

Woonadres+huisnr
Postcode

stamppotten menu

Telefoon

(Handtekening)..
Betaling

CONTANT
Dezepas is geldigvanaf ij;

Th

WWWffl!
Uw
bij

Betaling PER

BANK

op naam gestel
ezame met e

u th

is

gewenst
(mini-a

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

1

e Z

ndvoortPa

nw

Ikomstkad

bei rgd.

Met de sangï hechte teg edbon voc
een Za dkorr

ZANDKORREL

tijds

1,

P

een door

kunt u
gi-at 5

vertel tie)pla

ee

Zandkorr

biedingen van deze

week
Lijst
(in

van deelnemende bedrijven

alfabetische volgorde)

Algemeen:
Autobedrijf Zandvoort

-

K.

Taxicentrale Fred Spronk

Psychologiepraktijk

-

Onnesstraat

023-8885588

Abvan

der Neut

-

06-31393790

Winkeliers:
Bruna Balkenende

Grote Krocht

-

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp

-

Grote Krocht

Slagerij

Horneman - Grote Krocht

Slagerij

Vreeburg

-

Haltestraat

Verzorging en vrije
Menno

Foto

Massage

Gorter

Rosa

bij

-

Piony's Haarwinkel

Kosterstraat

-

Toerkoop Reisbureau

Mode en
Bibi for

Ruim 1000 huishoudens
Wekelijks

Gratis

Sea Optiek

Walk

u op een

zijn in

promotie ZandvoortPas

dus ook niet-Zandvoorters (en

door middel van publicaties

er zijn er al

een

-

Haltestraat

Kerkstraat

-

Haltestraat

Fame

-

Bakkerstraat 2A

en onderhoud:

Living

& Giving

-

Kerkstraat

in o.a.

-

Kerkstraat

Koene Cleaning Service - 06-1432444

de Zandvoortse

Mariene Sjerps Internet
Versteege's IJzerhandel
Rep-it

-

-

-

o6-\

Pakveldstraat

023sjig666 / o6~446g6ooi

aantal...)

toonbankstandaards en/of raamschildjes verkrijgbaar,

waarop uzelf uw ZandvoortPas aanbiedingen kenbaar kunt maken
•

-

Haltestraat 61A

Medina woninginrichters - Haltestraat

aanbiedingen staan ook gratis op www.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas

Ter ondersteuning zijn gratis

-

De Bode woonaccessoires
ColoUT

CouTant, maar ook buiten Zandvoort: iedereen kan een ZandvoortPas aanschaffen,

•

of

Wonen
Avenue

rijtje:

het bezit van een zandvoortpas

welke aanbieding u doet voor Pashouders

redactionele aandacht in de krant voor u als deelnemer

Extra: alle

Veel

zelf

Kinderkleding

Shoes

Blitzkickers

Ondernemers opgelet:

UW aanbieding in de Zandvoortse Courant in full

U bepaalt helemaal

Grote Krocht

Graveer een keer- 023-888 jj 58

Meedoen aan de ZandvoortPas
vergroot uwvaste klantenkring
Enkele voordelen voor

-

trends:

Belli E Ribelli

ANDVOORT

tijd:

Grote Krocht

-

www.massagebijrosa.nl

Horeca:
Harocamo

-

Kerkstraat

Vraag naar de zeer voordelige tarieven en de uitgebreide mogelijkheden

Uw ZandvoortPas

contactpersonen:

Letty van
Gillis

Kok:

den Brand:
tel.

tel.

06-4342 9783

06-460 460 26

Mollie&Co Restaurant

-

Verlengde Haltestraat
estraat

Open Golf Zandvoort

-

Duintjesveldweg

Za ras, Café Restaurant -Haltestraat

,

Bel

^r^iuwll

<^| O K

JUJTOBEDftIJFl

Tevens bedanken wij haringhandel Hoek uit Katwijk

Nautique voor de

Inschrijven voor dansles

APK

Bedankt voor de superleuke sfeer en jullie bijdrage

port, Club

06-1139 1478

vrijdagmiddag

of mail: info@zvo-verspreiders.nl

H/ANDVOORTSF

Onderhoud en

p<

reparatie alle

Occasions

in -

merken

en verkoop

Karim en

Mo

www.autob9drijfkarimo.nl
bij zijn?
Wilt u er volgend jaar ook
Koop dan een haringstrippenkaart

(of

en u

geef

hem

krijgt vanzelf

Curiestraat 10, 2041
F.

023-5733793

E.

CD

Zandvoort

T.

023-5733792

cadeau!)

Zandvoort %
nieuwe

stait

een uitnodiging.

www.visschotels.nl

<?

autobedrijfkarimo@planet.nl

cursus:

ballroom - latin
"Sporten houdt de geest
jong en het lichaam vitaal"

-

salsa

Wilt u ook leren luurnDP^Hlf en
ntipannen WIJif ir-t sljntnj un^^Hüle ilfcl

www.sportinzandvoort.nl

/
De

Sportxand Zandvoort

gezelligste cafés van Zandvoort

Schrijf je in bij een van
deze gezellige cafés:

organiseren op

Zondag 10 oktober

Oomstee
Williams
Fier

Gezellig

2B

RONDJE DORP

Klikspaan
Piripi

aanvang 13.00 uur

Wapen

Bluys
van Zandvoort
Alex

Fame
De Scharrel
De Lamstrael
Chin Chin

:ttc*5ö^

Harlekijn

Yanks
& Hardy

Laurel

XL

Deelname

10 euro

Inschrijven voor

CL

1

oktober

Zandvoortse Courant

-NUMMER

37 -16

SEPTEMBER 2010

SwingSteesjun

&

Disco

Dorpsgenoten

Dance

door Nel Kerkman

Ton van Staveren
Deze week een bijzondere ex-dorpsgenoot, Ton van Staveren. In 1959

tingen

pakten Ton en Mieke hun persoonlijke bezit-

een grote hutkoffer en vertrokken voorgoed naar

in

Nieuw Zeeland.

Exclusief vertellen

een nieuwe toekomst

in

vijf

over hun stap naar

een nog onbekend land. Inmid-

dels zijn ze aardig ingeburgerd en

Monique en Diana, en

zij

hebben twee dochters,

kleindochters.

Voor een familiebezoek logeert Ton samen met

Mieke

bij zijn

zuster, Elly Balk

broer, Nico Balk.

zijn

vrouw

-var Staveren er Mieke 's

werd gedood, pas toen besefte Ton hoe gevaarlijk het was.
Ook had hij een verhaal over het hoofd var een Duitser die
door de tram was af gereder! Na de oorlog girg Tor raar
de MTS in Amsterdam en om eer certje bij te verdieren
hielp hij zijn oom, die een bakkerij in Amsterdam had, en
girg met een kardewijk ir. Na zijn dienst ijd had Tor geer
werker ominaarmerkirgtekomer vooreer huis moest
je getrouwd zijn en minster s 2 kinderer hebber. Samen
met zijr Mieke besloten ze de grote stap te wagen en
kozen Nieuw Zeeland uit. Eigenlijk wisten ze niet zoveel
van het land af maar dat deerde hun niet.

William Appelman heeft

Nieuw-Zeeland

broer te verrassen met een interview
Zardvoortse Courant. Maar laten we
even terug gaan naar het begin.

ii

voort woonachtig

is,

men de

laatste paar jaar breid-

van muziek

de zomer

in

naar locaties op het

/

^KH

we goed

dat

Engels spraken

is

het

om Haarlem

te verlaten en zich eens

in

verhaal. "Vooral de eerste 4 weken had
Miekeergveel heimweeen ikdacht hoe moet

£>«-

r+^ef cï1

om

vervolgers naar de Konirgstraat te verhuizen. Pas

na de oorlog verhuisde het gezin Van 5taveren naar de
Kostverlorenstraat
in

waar

Ton's zuster Elly Balk

nog

altijd

het ouderlijk huis woont.

Want teruggaan was

1

Zardvoortse ULO veranderde Ton van school er ging naar

de Haarlemse Ketelaarschool waar het
en

hij zijn

hem goed

beviel

huidige vrouw Mieke leerde kennen. "Toen wist

"met

jongen ga ik trouwen!"
60 jaar en zijn 51 jaar geIn de oorlog bleef het
gezin Van Staveren in Zandvoort en dan komende stoutmoedige verhalen los. Zo haalden Ton en zijn kornuiten
bielsen uit het verboden gebied (Verlengde Haltestraat)
om de kachel te stoken. Totdat een paard door een mijn
ik

het

al",

vertelt Mieke,

Inmiddels kennen ze elkaar
leden

in

die

al

Nieuw Zeeland getrouwd.

een

ar-

in

restaurant Riche aan Zee

Tevens geeft
flyers,

hij

aan, op zijn

de exacte tijdstippen

al

de

in

een mooie kleur opdoen

in

de zomer. Daarna gebruik-

maken van een geweldig

warm

en koud buffet en

's

avonds de nieuwe pondjes
er

weer

af

swingen

in

Riche

om

ver

de ouders van Ton voor de eerste keer over en dat

wij willen

"Het eerste wat

Na de basisschool ging Ton naar de ULO in het
Gemeenschapshuis met hoofdonderwijzer Van Waals en
Eertink, Hofstra en Leeksma als leerkrachten. Na
jaar

er

het zonnetje

in

aan Zee. Voor degene die van

buurt speelde. Over het snoepwinkeltje van Arie Kruk

'lenen'.

is

uitwaaien op het strand
wintertijd of

van de laatste mogelijkheid

tragisch af want Ton's vader

in

wil voor zijn gas-

seren. Daarvoor

meer mogelijk. Het geld
was op en we moesten werk gaan zoeken. Ik besloot om
te gaan trouwen zodat Mieke de trouwerij kon gaan organiseren. Dat bleekeen goed bes luit ."Na 8 jaar kwamen
het nu?

Herinneringen aan toen
Ton weet zich nog heel veel van het oude Zandvoort te
herinneren en kent legio mensen bij naam. Niet alleen
de namen van de meesters Sterrenburg en Van Eekeren
van de Hannie Schaftschool, maar ook de school en het
Zwarte Veldje waar hij altijd met zijn vriendjes uit de
de Haltestraat waar je, o zo gemakkelijk, een snoepje kon

Appelman

ten een mooie dag organi-

rangement beschikbaar dat

aan de boulevard Barnaart.

Het gezin

een rookvrije omgeving.

vanaf de middag geldt. Lekker

de maand te gaan vestigen

uit.

Van Staveren woondeeerst aan de Kanaalweg

in

Zandvoortse strand waar het

idee ontstaan

goed Nederlands

Ri-

Zand-

ook prima dansen en genieten was. Dit seizoen

legt Ton in

verhuist

in

van Haarlem. Van heinde en verre kwa-

te genieten

De
uit

dat de vissers van

25-1-

muziek- en dansliefhebbers naar SwingSteesjun,

om

de Appelman

feit

discotheek voor

stichtte bijna zes jaar geleden de

eerste rookvrije discotheek van Nederland, in de karakteristieke stationshal

aan het

zijn

van het stationsgebouw van Haarlem naar restaurant
che aan Zee. De ondernemer die tegenwoordig

Ellywas ook de animator orn haar

niet

liep

werd plotselingzieken

zeer

over-

leed. Dat was voor iedereen zeer verdrietig. Nadien is zijn
moeder op hoge leeftijd nog eenmaal op bezoek geweest.

Nu, na

men

51

jaar, zijn

alleen terug

kopen. Dat

is

Ton en Mieke goed gevestigd en ko-

om

ik

familie en vrienden te ontmoeten.

doe

is

het enige

een heerlijk harinkje

wat

bij

bij

ons niet smaakt.

Patrick
In

het

begin stuurde de familie van alles en nog wat over maar

tegenwoordig kan je alles in de Nederlandse win keis kopen. Wel vieren we met onze dochters en 5 kleindochters
Sinterklaasfeest. "Verder gaat het de familie Van Staveren
in Oakland erg goed en willen ze voor geen goud terug.
"Zandvoort is mijn oude Zandvoort niet meer waar toen
de touwtjes nog gewoon uit de brievenbussen hingen.
Het

is

er

nu druk, luidruchtig met veel hoogbouw en veel

borden met wat

je

wel en

vensverhaal. Inmiddels

zijn

niet mag", besluit

hij zijn le-

Ton en Mieke naar huis en het

duurt weer even voordat ze naar Zandvoort terug komen.
Leuk
in

om

het

te horer hoe het oud-Zandvoorters vergaat die

'verre'

woner. Wie weet

tot een volgende keer!

in

peropenbaarvervoernog

Haarlem of Amsterdam te

komen. "Erg belangrijk want
degasten

niet laten

autorijden

als er

het spel

aldus Appelman.

is",

alcohol

in

weg komt

is

er via

deWV

een arrangement met

zelfs

hotelovernachting beschikbaar
nl).

www.vvvzandvoort.

(zie

De

extra kosten voor het

€

buffet bedragen

18,50 en

de entree tot SwingSteesjun

Nu de

beslissing gevallen

heeft

hij

is,

ook de naam een

toevoeging gegeven: SwingSteesjun Disco

&t

Dance, een

verwijzing naarde muziek die

door meerdere

Dj's

op diverse

areas gedraaid wordt. Er

is

vooreen ieder wat

is

wils.

Zo

ereen 70s/8osarea,een gos/

now
met

area en een lounge area
terras en zicht op zee.

&

Disco

Dance

SnowPlanet
is

in

is

€

10.

Ook

in

Spaarnwoude

vanaf 9 oktober een Swing-

Steesjun Disco
vestigd
die

in

& Dance

ge-

met dezelfde formule

Riche aan Zee gehan-

teerd wordt.

De eerstvolgende Swing& Dance in

Steesjun Disco
Riche aan Zee

is

vrijdag 17

dus allemaal brui-

september tussen 20.30 en

sende dansavonden voor de

01.30 uur. Entreekaarten zijn

25-plussers. Tijdens de avon-

in

den worden

gen

"Het

zijn

er

ook gratis hap-

jes rond gedeeld. Een

hoop

nl

de voorverkoop te
via

en

verkrij-

www. swingsteesjun.

bij

de Primera winkel.

gezelligheid op een bijzon-

Telefonische informatie krijgt

dere locatie", zegt Appelman.

u via

06-18938260.

&

pluspunt

n

ar- iw

Grand Café & Restaurant

Pluspunt Zand voort
Flemingstraat 55

ZOEKT PER DIRECT

023.574 03 30
www.pluspuntzandvoort.nl

parttime en fulltime gemotiveerde
medewerkers m/v bediening

met ervaring

Tarot
Voor beginners donderdag

30 september,

Ver gevorderden dinsdag

28 september.

Ixpermaand 19:00-21:30

voor dag- en/of avonddiensten.
u

ben

service gericht en
klantvriendelijk neem dan

ind 19:00 -21:30 u

Klussen voor vrouwen

nu contact met ons

5n

Vrijdag 13:30- 15:00

maken

Zelf Kleding

jij

op.

cafeneuf@cafeneuf.nl

E-mail:

Dinsdag 20:00 -22:00 uur

Workshop numerolog ie

haltestraat 25,
l_K ZANDVOORT

Maandag 13:00- 16:00 27 september

Omgaan met
Leren omgaan

2042

B

hyperventilatie / stress

met spanning

levert energie

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

Improvisatie Toneel (theatersport)
Maandag 20:00 -22:00 uur

20 september t/m/l 3 decei

Het grote André Hazes

Sj/
Bridge voor beginners
Maandag 20:00 - 22:30 uur

meezingfeest

20 september t/m 29 no\

op vrijdag 24 september

Boetseren/ Beeldhouwen
Maandag of donderdag 19:30-22:00 uur 20 september

Het Wapen van Zandvoort v.a 20.30

Mozaïek 3D

Entree

Woensdag

6

oktober -

5

1

december 9:30 - 2:00 uur

uur.

gratis.

1

Met gastoptreden van Mick Harren.

Yo ga Actief
Dinsdag 20:00 -21:30 uur 5 oktober t/m 14 december

Hat ha Yog a
Vrijdag

I

1:00- 12:00 uur

24 september t/m 17

d

En gelse conversatie

COLOFON
donderdag en wordt GRATIS
in heel Zandvoort en Bentveld!

Verschijnt iedere

Donderdag 13:00- 14:30 uur 23 september t/m

Spaans Beginners (nog

I

16

december

plek beschikbaar)

huis-aan-huis bezorgd

Kantooradres:
023- 5732752

Kleine Krocht 2

Woensdag 19:00-20:30

22 september t/m I5december

Spaans Beginners
Woensdag

III

en IV

(licht

gevorderd)

22 september t/m I5december

20:30 -22:00

2042 JN Zandvoort

info@zandvoortsecourant.nl

Tel

Openingstijden: maandag en dinsdag
Overige dagen op afspraak.

og. 00 -17.00

uur

Advertentieacquisitie: Lettyvanden Brand-Kinderdijk

Website bouwen en onderhouden
(hiervan hebben

Woensdag

we ook

Tel.

20:00 -22:00

15

september t/m 20 oktober

fotobewerking

we ook een kinder
Donderdag 20:00 -22:00
16 september t/m

Bladmanager:

-

oktober

Vormgeving:
Kleir:?

I6decemb

Intuïtief tekenen en schilderen
Woensdag 6 oktober 19:30 tot 21:30 uur

Krocht

2

IR

Design Zandvoort

-2042 JN Zandvoort

Druk: Dijkman

offset

Visseringsweg 40

-

Diemen

Verspreiding: ZVO
Tel.

06-1139

H78

'

Verspreiders

www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort

Zelf kleding
Dinsdag

21

maken

september

-

Kok

gillis@zandvoortsecourant.nl

Tel.

21

Houding en Conditie op muziek 55 plus
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Het hart van de Zandvoortse Daniëlle van Hoek
kerel,

en Recreatief onderwijs, heeft ze inmiddels

Na Thailand en Suriname

is

het nu

al

heel

studie Hoger Toe-

wat landen bezocht.

tijd voor... Turkije!

door Uja Noltee

Op

vrijdag

september

3

Dannie, voor

5

is

bekend

Daniëlle, beter

maanden vertrokken naar

komendetijd doorbrengen op de

Samen met twee

was een van de

als

zij

betekent heus niet alleen maar

mens maken hoort

ook

er

hier

De mensen

pad te smal

dan ook

zijn

lief,

Ik

leeft. Thaïse
is

is

mensen

een hele opgave

een

spre-

om

je

ga zeker nog een keer terug.

het eten

is

lekker en het land heeft

een prachtige natuur", vertelt ze enthousiast.

Turkije

in

waar in je

verstaanbaar te maken.

klasgenootjes heeft zevijf vakken geko-

zen die aansluiten op hun studie. En studeren

r

ken vaak geen Engels, dus het

de

universiteit Yeditepe.

buitenland. Dit deed

waar

zij

in

in

al

woonde

een appartementje midden

pas

stage gelopen

in

het

die

zij in

Thailand heeft opgedaan deed

twee weken voor

ik

het centrum.

in

toch wel erg

"Ik

hort

om

heb

ik als

naar een stageplek.

Ik

moment

besloot

ik

snel

al

bij

een

dus de hoogste

de wereld te

zien,

reizen maken."Zelf

ook te

zal

een bezetene op zoek gegaan

vond hem

kort,

opte gaan. Dannie: "Nu heb

wan neer

woning zou hebben, zal

naar Bangkok ging besloten

stage lopen en op het laatste

maand naar Suriname, waar zij een cursus
Maar een maand is

volgde gerelateerd aan haar studie.

ze een halfjaar

daar stage te lopen. Mijn vriendinnetje Est her ging hier

gaan. Vervolgens ben

van een

trip

Bangkok, de Thaïse wereld-

omringd wordt door geuren, kleuren en

je

omdat het

trottoir te overzichtelijk

Het zet je wel aan het denken. Zo

zijn.

ik

scooters',

U kent

zijn.

met veel

mij

waarmee

er een

is

De

ze vast wel.

'Rolls

Royces

chroom en een arsenaal aan

leer,

ze gepimpt

Deze groep vermenigvuldigt

straatbeeld.

rage,

het de chromen paradepaardjes die het best

zijn

vertegenwoordigd

accessoires

de racefietsen

zijn

kom je veelal indeduinen tegen. Maar in het

deelektro-fiets,

onder de

hoe

Contador

ze

de boulevard en Zeeweg en de nieuwste

duidelijk voor

centrum

is,

maken met trappende macho's op een

waarvan het gros het idee heeft dat

zijn.

zowat wekelijks. Volgens

zich

fokprogramma opgezet voor het Holleder-

Maar ook

al

blokkeren deze kuddes de stoep

in

het centrum, het fleurt het dorp wel op!

Cultuurverandering? Zeker weten! Toen

opeen

mijn puberjaren

ik in

mocht rijden, was het voor je imago

scooter

van wezenlijk belang dat dat ding minimaal 90 kon. Hoe har-

De ervaringen

bij!

haar verlangen naar meer. Zo vertrok ze voor een korte
Eerder heeft de Zandvoortse

stad

een drukte van belang. Hier

of

is

krijg ik te

racefiets,

eindelijk

de zon liggen. ..tenta-

in

gewoon

op een mooie dag over de boulevard loop dan ben

ik

vaak mijn leven niet zeker. Of het nou komt omdat het fiets-

leukste tijden uit mijn leven. Het

totaal andere cultuu

Istanbul, het

culturele hart van het zonovergoten Turkije. Hier zal

Als

UJ

gestolen! Niet door een leuke

is

maar door mooie bestemmingen op de wereld. Voor haar

ristisch

Boulevard vraag

—

goes Istanbul

Daniëlle
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CoIutïiti

ze

"Het

dat

mijn

ik

ergste", zegt ze

klein

ik niet

we

langer de

een vaste baan en een

meer zo snel ver re en lange
maar toch

Nederland wel gaan missen:

volgen

Daniëlle. Ze heeft e reen bijzondere tijd gehad. "Bangkok

maand verschijnt haar

bij

alleen thuis laat vind

lach.

De komende

haar avonturen

reisbureau en vertrok vrijwel direct naar Thailand", aldus

Stelling afgelopen

in

moeder

met een

Daniëlle

ik

om wat

nog de mogelijkheid

ze er helemaal klaar voor,

is

sommige dingen

feit

tijd

ik

artikel

in

vijf

ik

het

maanden

der we door de straten konden scheuren, hoe beter.
10 jaar later

is

het totaal anders. Jongeren

zijn

Nog geen

de helm

zat!

Ze nemen tegenwoordig genoegen met 25 km/u plus nog

wat opgevoerde

Nog

snelheid.

een decennium

niet. In

zo'n

Maar harder dan 50 gaat het zeker

tijd

is

fenomeen maar dan andersom

van de scootmobiel. Zo

groei

de snelheid bijna gehalveerd!

zaam geworden en de ouderen
mij

bij

de vraag waarmee

ik

de exponentiële

is

de snelheid van de senioren

is

Dus resumé, de jeugd

vervijfvoudigd.

vijf

is

twee keer zo

lang-

keer zo snel. Dat brengt

over de boulevard

liep:

wie

er

is

nu verantwoordelijk voor de gejaagde maatschappij waar zo
over geklaagd wordt?

Ma*/^

Istanbul. ledere

op deze pagina.

Get Out!

week

Vrijdag 17 september
'Het Raadhuisplein

De

van vorige week was

uitslag van de stelling

is

duidelijk:

Eer trendy en bruisend Disco

de beste plaats voor de muziektent'

90% was het namelijk Oneens! Ofte w

ervoor dat de muziektent niet op het Raadhuisplein zou moeten staan. Veelal werd een verhuizing na

Zee. Lekker swingen

met

& Dansfeest 25+

bij

strandtent Riche aan

disco, funk & sol l.dance, house, Latin-beat 5 world

.vrijwel alle reacties pleitten
•

het Gasthuisplein geopperd.

grooves.

Tijd:

20.30 -01.30 uur.Kaarten(online|:€

10.

www.swinrjsteesjun.nl

Zaterdag 18 september
Een greep

de

uit

reacties:

Verantwoord kir

O's

+

"De plaats van de muziektent op het Raadhuisplein

-

"Het langsrijdende verkeer en het daardoor voortgebrachte geluid

-

"Waarom

de presentatie

in

is

goed gekozen.
is

Ik

geniet er iedere

week van."

Patronaat

zeer hinderlijk en overstemt veelal

gemeente zo gewenste 'Evenementen plein': het Cast hu is plein?"

Tijd:

is

hun trekken
den en

in

is

er

al

afscheid

's

jij

gaan. Een tof ËO's party

je laten

de 7 Inch Twins &

als

Zandvoort Alive, Salsafestival

moeten nemen van een aantal evenementen

etc. zijn

in

bloed: de ultieme plek

je
-

komt

Dj

het

in

Whiplash kiezen de beste

04.00 uur. Toegang:

€

zicht als de alcohol eer beetje gaat

om

heerlijk (vals)

12,50.

mee

te zingen!

www.eighties-verantwoord.nl

Zondag 19 september

wel genoeg gedaan deze zomer? Komen de feestgangers nog genoeg aan

Zandvoort? Evenementen

we hebben

ir

23.00

stelling:

weer voorbij. De strandtenten worden binnenkort weer opgeruimd en het dorp kan terugkijken op

een aantal leuke festiviteiten. Maar

Dj

Invaders). De karaokezuil

werken

Deze week weer een nieuwe
Het seizoen

Haarlem.

ir

muziek, variërend van rock, pop, ska, hiphop, reggae, Nederlandstalig, en

vroege house-. Naast muziek ook de retro-Atari games (Pacman, Space

de muziektent."

staat deze niet op het door de

een stuk kleinschaliger gewor-

die voornamelijk voor de jeugd waren.

Lekkereten er drinken

in

FoodFestival. Dit festival

hand

in

de Lichtfabriek
wil laten zien

ir

hoe

Haarlem

tijdens

hetFabulous-

culinair genieten en

hard kunnen gaan.Ecofood anno 2010

is

hip,

duurzaam

puur en verantwoord.

Voor particulieren, kinderen en ondernemers. Proevenjen, workshops,
foodmarkt, entertainment, kookdemonstraties en de Haarlemse Band

Vandaar de nieuwe

stelling:
'No Delav'. Tijd: 11.00-19.00 uur. Toegang: Volwasseren
(6-12 jaar)

'Evenementen

als

€

3.

in

Zandvoort'

Mail je reactie naar: stelling@zandvoortsecourant.nl

10 en kinderen

www.fabulousfoodfestival.nl.

Beachbob en Dancevoort

moeten weer terugkomen

€

Zondag 19 september
Voor de laatste maal

}

Met veel bekerde

dj's,

dit jaar:

Bloomingdale XXL Grand Closing Party.

waaronder Gregor

en Glenn Helder (op percussie).
Kaarter (on

line]:

6

15.

Tijd:

Salto, Ricky Rivaro,

Fredenk Abas

vanaf 16.00 uur tot middernacht.

www.bloomingdaleaanzee.com.

.£>

Cursus voor senioren met een valrisico
Voor oudere mensen die bang

zijn

om

te vallen, start bin-

nenkort de voorlichtende cursus 'In Balans'. Tijdens de

eenkomsten

bij-

kunnen doen

leren senioren dat ze zelf veel

bestaat

vallen te

voorkomen. Zand voort

2010

telt in

circa

Veiligheidsadviseurs valpreventie

twaalf bijeenkom-

combinatie van

voorlichting en oefeningen

De cursus

zijn.

om

uit

sten, die een

65

groep een groot

komsten op dinsdag starten

het dagelijks bestaan.

oktober

5

Vallen kan een

hoop narigheid

veroorzaken. Vooral
ren

bij

vertelt

oude-

aangetast en

er

is

een desku ndige docent

de oorzaken van

alles over

wordt het zelfvertrouwen

wordt uitge-

vallen. Uiteraard

een reële

aan tips en

breid tijd besteed

kans op verlies van zelfstan-

om vallen te voorko-

adviezen

men. Deelnemers leren

digheid. Terecht dat veel ou-

zelf

De wekelijkse

jaar.

Pluspunt.

€25

om

een geanimeerde bijeenkomst op het raadhuis

rige

vo-

adres- en telefoongegevens

week woensdag de nieuwste aanwinsten van Pluspunt

van de Zandvoortse 75-plus-

zijn

voorgesteld aan wethouder Gert Toonen, twee deskundige

bedoeld

is

voor mensen vanaf ongeveer

3.500 65 plussers. Struikelen en vallen vormt voor deze
risico in

In

bijeen-

10.00 uur

met de

want ook

aanstelling,

hij is

zeer gelukkig

is

ernstig verontrust door

het jaarlijks grote aantal oudere slachtoffers van valpartijen.

van hun doelgroep. Een

doelgroep die juist die persoonlijke benadering meestal

positief waardeert.

manier weten

in

zij

oplossingen direct onder de

ciële situatie hier

uw finan-

aandacht te brengen.

aanleiding

toe geeft, bestaat de moge-

Astrid van Gent-Zoetmulder,

lijkheid tot kwijtschelding.

ouderenadviseurvan Pluspunt

de veiligheid van hun huis te

Diverse zorgverzekeraars ge-

wijst graag naar de

beoordelen en maken kennis

ven ook een tegemoetkoming.

gratis

Pluspunt de cursus'ln Balans'.

met

Aanmelden kan

op

Tijdens de voorlichtingscursus

rende oefeningen.

speciale balansverbete'In

Balans'

die

van vallen en de vaak simpele

cursusboek rnet

om

Daarom

Op

de gevaren

De kosten bedragen

inclusief

nuttige tips. Indien

organiseert

deren ook angst hebben
te vallen.

benade-

sers voor een actieve
ring

Veiligheidsadviseurs Valpreventie. Toonen

bij

Pluspunt,

tel.

tot

5

oktober

geplande

informatiebijeenkomst

Pluspunt over de nieuwe

in

cursus

5719393.

'In

Balans',

dinsdag 28

september tussen 10.00 uur
en

Het

75-plussers Zandvoort
Zandvoort/Bentveld

telt in

2010 maar

liefst

1.834 personen van 65-74 jaar en 1.703

personen van 75 en ouder. Volgens gegevens uit de ouderen -gezondheidsenquête van
deGGDKennemerland (2008) is 22,6% van deZandvoortse 6 5-74 jarigen (414 personen)
en

40% van

de 75 plussers (681 personen)

dat jaar een keer gevallen.

in

95.000

•

ONS MAGAZIJN MOET LEEG!

•

heel

€319,

er voor iedereen,

de

% nog

zelfstandig

ook financieel,

om

het werk

van de Veiligheidsadviseurs

344x Kleur "curiy" Kaarsen

€9/ 5

1700x Histor,
*Ook

Flexa,

Ceta Bever

Hermine Eckelboom.Gon Mes-

Partijen

750mi

€JS/'

(niet

aanwezig) en Marzijn

...en

€295?-

meer dan 1000 artikelen op woon en

langs

HU

De

bij

het uitvoeren van eventu-

door bijvoorbeeld

ele adviezen

Zij

zullen

nare

van de

van Pluspunt.

Plu sdienst

Dedames veilig-

woonomgeving. Wie
nou niet? Heeft u een

kennis,

buur of

familielid die

geholpen zou kunnen

met een bezoek van de

bij

Pluspunt. Een telefoontje aan

brengen dat nu

Ook

om

is

voldoen-

een afspraak te maken.
Loket Zandvoort

bij

in

het

Tijdens de huisbezoeken van

Gemeenschapshuis, op maan-

kunnen

dag tot en met vrijdag van

zij

een gra-

veiligheidsonderzoek aan-

bevelen.

Ook de

reacties zijn

zeer positief. Via de
te

ontvangen

zij

gemeen-

regelmatig

09.00 tot 12.30

uur, kunt u te-

recht. Een uitvoerige

wordt

u

brochure

graag meegegeven of

toegestuurd.

Valongevallen 55-plussers
Volgens 'Consument en Veiligheid' is het aantal valongelukken juist
55-plussers schrikbarend te

noemen. Reden voor

veel gebruik

van Eerste Hulp, ziekenhuisopname en noodlottig overlijden.

doe-het-zelf gebied!

zijn

veilig-

heidsadviseur of een cursus
valpreventie, meldt het

Pluspunt, 5719393,

praktijk.

bij

veiliger

wil dat

de

de

ongeacht

Zandvoort en

geven volkomen

hun advies voor een

heidsadviseur zijn enthousiast

in

zijn

komen graag

Zij

u thuis en

over de gevolgde opleiding en

men. En omdat gebleken

.,.:;:

leeftijd, in

Bentveld.

gratis

*

€50,-'*'

op zaterdag 18 & zondag 19 september!
Open van ll:00u tot 17:00u
Gyroscoop weg 6, Amsterdam

het huis.

gevolgen van vallen tevoorko-

VOHOf €10,-

fabrieksmarkt.nl
CL

de nieuw

om de

^•^ p/blik
X.Z,~

VÜHOf €900, -

om

en

veiligheidsadviseur helpt ook

75-plussers

OP = OP, WEG = PECH!!
Kom

in

tis

zen kunnen geven

bij

Atag Afzuigkap

situaties

aangestelde veiligheidsadvi-

*'

om te

wijzen op mogelijk gevaarlijke

van Zandvoort goede advie-

HU

bij

Veiligheid' zijn

uitermate deskundig

vooral de oudere inwoners

X.J.D,"

VCMdf €3,~

Laminaat

Sx Showmodel Keukens

zij

HU

MINUS 30-40-S0K

Diverse Partijen Parket

speciale opleiding

'Consument en

f)U X.2.D,-

HU €275,HU €2, -

(div.)

diverse Alabastine en Verfbenodigd heden

Met hun

de actieve inschakeling van

seurs van Pluspunt.

€89^~

De veiligheidsadviseurs

adviseren over onder andere

lenevan Gemert

€£99?-

gratis

een veilige woninginrichting.

man

6x Plieger Mengkraan chroom

de zelfstandig wo-

vrijwilligers

KOOP NU:

4x Douche and paneel Kludi

zij

Hulpposten en ziekenhuis-

dersteunen.

van de normalewinkelprijzen.

15x Nobili Badkraan chroom/messing

juist

opnames ligt op circa 37.000.
De gemeente Zandvoort telt
maar liefst 3.537 personen
van 94

& 90%

een

matie geeft over valpreventie.

nende ouderen graag en

in

Valpreventie van harte te on-

Alles moet weg in 2 dagen tijd!
Daarom verkopen we alles tegen 50%, 70%,

is

cursus die uitstekende infor-

zullen

er

zijn

woont. Een duidelijke reden,

FABRIEKSVERKOOP!

11.30 uur. 'In Balans'

in

en rond het huis plaatsvinden,

behandelingen door Eerste

van 65 jaar en ouder, waar'

de meeste valpartijen

Nederland. Het aantal daar-

opvolgende noodzakelijke

Soort

Eerste Hulp

Ziekenhuis

overleden

Valongevallen totaal 55+

95.000

37.000

1.900

Vallen in/om huis

43.000

14.000

560

Heupfracturen

12.000

15.000

900

Valongeval op straat

15.000

1.700

32

Valongeval badk. douche

4.300

1.600

110

Valongeval met bedden

3.600

1.200

76

Valongeval met rollator

2.000

890

25

Valongeval met scootmobiel

1.200

360

7
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ZandvoortWi/s
door Edwin

Gitsels

Reacties op

'Wielrenners vs. recreanten

Op bezoek bij de buren

1

'Verdere ongelukken

Duitsland favoriet voor korte vakanties

zullen niet uitblijven"
Vorige

maand maakte het

voorbij

is

gestreefd als

vakanties

moet

Sauerland, de
in

Centraal Bureau voor de Statistiek bekend dat Duitsland België

nummer

land voor korte vakanties van Nederlanders. Voor langere

i

Duitsland alleen Frankrijk nog voor zich dulden. Favoriete bestemmingen

zijn

en het Zwarte Woud. Van oudsher bezoeken onze oosterburen Zandvoort

Eifel

groten getale; hoog

tijd

voor een tegenbezoekje!

Gezellig druk
Monschau ligt op de plek
waar de Ruhren diens zijrivier de Laufenbach samen-

stromen, en het

of de

lijkt

oudste panden stammen
de Middeleeuwen, en er

panden

uit
zijn

er

opvallend veel

Heelfijn allemaal,

kun je ook naar de

Aken - Keulen,

maar thuis

wc

en een

instemmend. "We profiteren

kop koffie zetten, dus nu de

ten westen door de Belgische

vermoedelijk van de

vraag:

grens, ten oosten door het

omdat mensen

door de

lijn

Rijndal en ten zuiden door

de

uur

iets

meer dan

De

bij

in

überhaupt

de Nordeifel te beleven?

ging

men

uitgebreid lunchen

meren, bossen

tinten

in alle

kunt bedenken,

het aangrenzende Rijn- en

nu worden

er vaker broodjes

en wijdse weilanden.

Moezelgebied

en drinken

meegenomen. En

het mooie is dat de invloed
vandemensopdenatuurhier

is

lang een gewilde
bij

al

decennia

bestemming

met name ouderen. Anders

gezegd: het heeft een nogal
oubollig imago.

gever

Uw

merkt van de

cijfers

is

een

lichte verschuiving

naar wat goedkopere accommodaties."

Wat

iets

risme

van het

zal

het succes van het toein

Duitsland ook niet

tegenhouden

zen. Benzine

CBS.

per

liter

is

zijn

de

prij-

er dik 10 cent

goedkoper, en

in

de

goed met het toerisme. Bianca

we aangenaam
verrast door prijzen als € 1,40
voor een biertje, € 2 voor een
wijntje en € 1,50 voor een kop

Lanio van de Tourist Info

koffie,

Zeer betaalbaar

Om

met het

nen:

ja,

horeca werden

laatste te begin-

het klopt, het gaat

in

en ook de maaltijden

Monschau is zeer tevreden:
"We merken de laatste paar

zijn

jaar inderdaad

jes geprijsd. En netjes

groei

in

een lichte

bezoekersaantallen

vanuit Nederland, België en
Duitsland

zelf,

van daling

in

in

ting.

dat

zeer betaalbaar.

en pensions

zijn

De

hotels

eveneens netschoon-

je

Maar

grotendeels een toevoeging
is

verslag-

was benieuwd of
is, en of men daar

terecht

er

de restaurants;

groen die

in

Eifel

een grote

len zullen verdere

ken niet uitblijven."

een Nederlandse meneer

met

zijn

hond.

Is

het niet de

om

moeite waard

naar bin-

zijn

als hij hier (hij wijst

zijn

hond) één keer met

staart kwispelt, ben ik€

2000

achterop, zo stampvol

halla,

en laten

is

worp afstand ligt (in Brühl
bij Keulen). Maar inderdaad,
nu in september zijn het

interessante musea, mooie

vooral ouderen die er vakan-

winkels en prima horeca, en

tie vieren.

is

de prachtige Dom.Verder

plaatsjes als Bad

tegenliggers die stoïcijns
naast elkaar blijven rijden.
Je ziet ze

aangename

Ja,

een fietspad

op

zijn

Heeft u overlast

Loopt het seizoen

einde? "Nee hoor",

In

bovenstaande discussie refereert een

last:

terug,

maar

in

een positief verslag

de Lana

Zandvoort Culinair geen aandacht had besteed aan de
schreeuwende, urinerende en kotsende jeugd die de nacht-

met Kerstmis gaat

rusten het woongenot van de

omwonenden verpesten. Ons

inziens staat het een los van het ander,

Weihnachtsmarkten. Pas

iets

in

de oude kroegjes

de parel van de

Eifel, is

zoek meer dan waard.

een be-

stilzwij-

Lemmens van Monschau,

grijnst Bianca Lanio,

"tot en

detoiletten keurig.

aan

eerst een andere

het Zandvoortse nachtleven,

end. Recentelijk vroeg een lezer zich af

het hier door, met de vele

zijn

lezer

circuit. Daar komen
vorm van overmet name in het weekwaarom deze krant
van een geslaagd weekend met o.a.

gend geaccepteerde overlast van het

we nog op

Münstereifel, Stol berg, Zülpich

ten. Zelfs

net

Nieuwe oproep:

en Rurberg. Vooral Monschau,

de jaren daar-

soms

van uitgaanspubliek?

aan de Duitsers overla-

na een periode

is

de echte wereld...

geh ouden, want dat kun je nog
altijd

den ken: ga jij maar

opzij."

horen door middel van een
fietsbel of een

niet verge-

van Europa, op een steen-

kleinere

te roepen. "Laat je

het een wal-

we

met het

herbergt de Nordeifel fraaie

om

gebied biedt

Dit veelzijdige

watersporters

maal een harmonisch geheel

er

juist

ongeluk-

Nog even terug naar Henk
van Koningsbruggen: "We
hebben ook ergernis van

Wei hnachtsm arkten

ten dat ook Fantasia land, een

historie,

keer

schreeuw." Blijkbaar schrikt

staat het."

van de leukste pretparken

de grootste stad, Aken,

een dodelijk ongeval ge-

al

alle-

In

niet

dit stuk

weest, en zonder maatrege-

autowegen, het vormt

wemelt het van de

op

wordt er niet gebeld
(hebben ze ook niet} en
wordt er als ze dichtbij zijn
plotseling geroepen, waardoor je je rot schrikt." Barry
Bertelkamp is racefietser
en adviseert racefietsers

werkhuizen, de kronkelende

natuurlijke landschap.

is

racefietsen. 9 van de 10

zit

plezier voor alle leeftijden.

vak-

man. Ze hou-

"groen en geel aan die

de stoep

Voorfietsers, wandelaars en

met de typische

15

passeren, en de

zij

fietst veel en ergert zich

Op

De met mensenhanden

dorpjes

als

hal

is

plaats van een verwoes-

gecreëerde stuwmeren, de

in

voorwerpen

in

glasblazerij.

naar

en dineren

rijden.

den hun snelheid echt

de aangrenzende

allerlei

blazen

nen te gaan? "Jawel hoor,

en

drie

soms wel

(stil-

en producten van glas, ge-

maar

crisis

"Het

gedirigeerd. Er

landschap met glinsterende

kwistig

uitgeven. Voor de

vrij is.

Henk van Koningsbruggen

terende natuur: een glooiend

met

gevaarlijk hard

gereden door ploegen van

toch veel

te stellen als het
circuit geeft

wordt

"Er

recreanten worden met

Veel. In de eerste plaats schit-

is

260 kilometer,

het dichter

valt er

of zij voor

geschreeuw naar de kant

men minder

wel dat

Vanaf Zandvoort

het zo'n

wat

hij

het circuit ter beschikking

dan wat terug."

huis zoeken. Je ziet overigens

Vulkaaneifel en de Südeifel.
is

crisis

oplossing stelt

re-

Noordwijk en constateert:

overlast en dit bedrijf doet

aan de rand van

keerterrein

Schitterende natuur

van Barry

rambam.
Hennie Kroos fietst

zwijgend) geaccepteerde

met
dat niet opvallend, zo'n

name schreeuw'

is

met een Nederlands

het stadje. Naast dat par-

Is

maar: "Het

of een eigen sportpark. "Als

kenteken op het parkeer-

auto's

ciële crisis? Bianca Lanio knikt

irritatie,

gelmatig op het pad naar

en staan

stijging ten tijde van definan-

de

zich van die 'aange-

juist het

terrein

voor."

op de berichten

Een kleine bloemlezing.

Henk

begrijpt

eenmaal niet hardfietsen
op een lege parkeerplaats

uit

deelt het toerisme

de lakens uit: ook op deze
doordeweekse dag in september is het gezellig druk

bestemming

reacties

een 'oorlog op het fietspad' woedt tussen

enigszins unfair.Je kunt nu

Nu

er

kiezen als

er

ree reatiefi etsers en wielrenners.

W. van der Meije

deiBe

rijke

bloeiende lakenindustrie
had.

de Nordeifel, het gebied dat

de pers dat

eeuw, toen Monschau een

grote

We

in

heeft stilgestaan. De

tijd er

ten noorden wordt begrensd

Twee weken geleden vroegen we om

januari

mag

ik

in

op vakantie!"

aan de hand. Maar hoe erg

reacties

is

maar

er

is

duidelijk

het nu eigenlijk? Mail

naaredwin@zandvoortsecourant.nl.

uw

Gemeente Zandvoort

****J3|

Swaluëstraat

Postbus

2,

2,

2040

AA Zandvoort

Gem een tetijke publicatie week 37- 2010

om

19.30 uuropen.

Op de agenda
De

besluitenlijst

zijn in

in

week

De entree

vindt u aan het Raad hu spie

in

van de collegevergadering van week 36 en

week 36 door het
De

37 vastgesteld.

genomen

college

besluitenlijst

is

besluiten

te zien

in

bij

de

om met

-Vaststelling

agenda

-Besluitenlijst

& Control

-Vaste agendapunten

om

-Verwerving gronden Kostverloren straat voor aanleg rotonde
-

Rondvraag

-

Besloten deel - grondexploitatie Middenboulevard (niet

raad van Zandvoort de Legesverordening 2010-2 aangepast

invoering van de Wabo (Wet algemene bepalincm gevingsrecht) vastgesteld. Deze verordening treedt in

bestemd voor

werking op

1

oktober en

ter inzage

ligt

bij

de Centrale

Balie in

Onder de naam

het Raadhuis en staat op de website.

'leges'

worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege
gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd

het

in

oktober 2010 treedt definitief de Wet algemene bepa-

1

betreffen.

Deze gaan op

in

Wabo

werking. De

brengt

één vergunning: de zogenoemde

in

Dit heeft als gevolg dat Titel 2

huidige Legesverordening aangepast

zijn.

In

De meest recente agenda vindt

u

zigd

bij

de Centrale

met

ligt

ter

van het gemeentehuis tijdens de

Balie

deze commissie kunnen burgers het woord voeren over

onderwerpen op de agenda Aanmelding vooraf

nodig

niet

is

Ig-

ging kan een ieder schriftelijk haar/zijn zienswijze omtrent
ds aanvraag kenoaar

op de website.

23 september vergadert de

Commissie Welstand en Mo-

numenten. De vergadering begint omstreeks 15.00 uur
commissiekamer. De exacte begintijd
agenda.

is

tel.

maken

en Wethouders, Postbus
rechter

bovenhoek van

2,

uw

bij

het college van Burgemeester

2040 AA Zandvoort. U dient
brief "zienswijze" te

in

de

vermelden.

Verzonden besluiten

de

in

afhankelijk van de

kunt hiervoor het beste even contact

IJ

de werkeenheid Bouwen,

opnemen met

Kapvergunningen verleend
-Vondellaan
dicht

(023) 5740100.

De ophaatdagen voor de papiercontainer:

is.

september wordt de papieconta

21

maandag, donderdag en

september 2010 heeft de gemeen-

7

op eigen erf op het perceel Wilhelminaweg

september 2010 gedurende 6 weken weken

17

3,

één esdoorn indev

op de gevel en veroorzaakt ov

fortuin,
rlast,

de boom staat te

zaaknr20io-3i8g

van de

Verordening op de gemeentelijke Rekenkamer
de vergadering van

te parkeren

te Zandvoort.

openingstijden. Gedurende de termijn van de terinzage

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewi

Op

In

ruimtelijke

Commissie Welstand en Monumenten

ongeveer 25 regelingen samen die de fysieke leefomgeving

Omgevingsvergunning.

5

inzage

-Sluiting

Op
lingen omgevingsrecht (Wabo)

voornemens

deze

verordening en de daarbij behorende tarieventa bel.

Op

is

van een uitweg en het gebruik van de gronden

Voormelde bouwaanvraag met het conceptbesluit
Ingang van

publiek)

vanwege de
gen

realiseren

-

Gewijzigde versie van de

de vergadering van 7 september 2010 heeft de gemeente-

ruimtelijke ordening

36 van de Wet

artikel

mingsplan te verlenen voor het

legesverordening 2010 vastgesteld
In

toepassing van

ordening ontheffing van de voorschriften van het bestem-

commissie Planning

-Wijzigingen erfpachtvoorwaarden Circuit

Centrale Balie en op de website.

ONTHEFFING artikel 3.6 van de Wet

Het college van Burgemeesteren Wethouders

staat:

-Opening

Vergadering college

de verdere

Belanghebbenden

ne-

opgehaald

vrijdag huisvuilwijken.

berwordt de container opgehaald

in

de

in

Op 23 septem-

de dinsdag huisvuilwijk.

die in een eerder stadium zienswijzen "eb-

ben ngediend, kunnen tegen de bovenstaande besluiten
beroep gaan

bij

in

de rechtbank te Haarlem, afdeling Bestuurs-

Postbus 1621 2003 BR Haarlem Het indienen van een

recht,

teraad van Zandvoort de Verordening op de gemeentelijke

beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een schorsende

Hekenkamer vastgesteld. Deze verordening treedt

werking woid: pas bere

op
in

17

september 2010 en

ligt

ter inzage

het Raadhuis en staat op de website.

bij

in

werking

de Centrale Balie

De verorden ing

Ingekomen vergunningenaanvragen

dat

kt n

adat de president van de rechtbank

een voorlopige voorziening heeft bepaald.

in

onverwijlde spoed kunt u een verzoek

regelt

de werkwijze van de Rekenkamer Zandvoort.

Bouw-, sloop- en reclam eaan vragen

Commissie Raadszaken

Zandvoort:

ning indiener

bij

om

In

geval van

voorlopige voorzie-

se president van de rechtbank te Haarlem.

Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan van een

De Commissie Raadszaken vergadert op dinsdag
vanaf 20.00 uur

21

september

om

de raadzaal De deuren gaan

in

open. De entree vindt u aan het Raadhuisplein.

19.30 uur

Op de agenda

kopie van het beroepschrift. Voor het indienen van een verzoek

-Vuurboetstraat

4,

veranderen van de gevel, het verhogen van

het dak, het plaatsen van dakkapellen en het

king,

128,

O'tvv

<

te stiategie

1.

.'V

~de>'

boulevard

-

Bentveldsduin

35, boi

-oning,

ingekomen

7

septembei

Ze

Beleidsplan Ve lighe dS'egic Kennemerland 2010-2013

-Gemeenscnappe
-

i

ke Regs

ko Velig'e

dsreg o Kennemerland

Rondvraag

Let op.

De

liggen

bij

• si

i'ovsn

genoemde aangevraagde vergunningen

de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien

tij-

dens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u

uw

zienswijze over deze aangevraagde

-Sluiting

zijn.
In

De meest recente agenda vindt u op de website.

Commissie Planning

&

De Commissie Planning

is

niet nodig.

Control

&

Control vergadert op

september vanaf 20.00 uur

in

woensdag

22

de raadzaal. De deuren gaan

De zieke iepen staan

reeds verwijderd. De

bomen worden

bomen zijn geop deze

niet

lijst.

niet altijd herplant.

afhankelijk van de aanwezigheid van voldoende

bomen

de omgeving en het beschikbare budget. Beeldbepalende

bomen en
eerste
lijst

plekken waar veel

weer nieuw

geplant.

mensen langskomen worden als

vrijstelling

De overige

locaties blijven op de

van te herplanten bomen staan vooreen

later jaar.

LOCATIE

SOORT (HERPLANT), REDEN

Kostverloren str. 8g

kastanje

van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden
verleend, kan tegen ons

deze commissie kunnen burgers het woord voeren over

onderwerpen op de agenda. Aanmelding vooraf

is

stip.

bouwplannen kenbaar

kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen
Ds agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd

zijn

Dit
in

-

of bijnadood gegaan

verwijderd of zullen worden verwijderd. De

merkt met een gele

20io,20io-ig6Rv.

e.a

griffierecht geheven.

bomen dood

het afgelopen jaar zijn 66

zijn

-Vast agendapunt: Informatie co lieg e /burgemeester.
-

In

door harde en zoute zeewind, droogte en boomziekten. Deze

Bentveld:

Besluitenlijst

wordt

Kapvergunning dode bomen 2010

veranderen kozijnen, gevel- en dakafwer-

ingekomen 10 september 2010, 20io-ig8Lv

-Vaststellen agenda
-

om voorlopige voorziening

samenvoegen van

garages, ingekomen 8 september, 2010-197RV

-Brede rode straat

-Opening

voornemen daartoe een zienswijze

ken baar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van

wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie

Kosivei'lorenstr.

voor 95

(els),

kastanje 2X

kastanjeziekte

iels 2x;

kastanjeziekte

kastanje

(els),

kastanjeziekte

betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen.

Kostverloren str. 91

kastanje

(els),

kastanjeziekte

Mocht de vergunning of vrijstelling worden verleend dan

Sophiaweg/Max Euwestr.

eik

Ingang raadhuis

berk 3X (bol esdoorn

vrijstelling

;:t

.voide

"

gepLi^l cee'd en pas

zal

dan kunnen belanghebbenden

Kostverloren str. 92

bezwaar indienen.

en zee, maar vooral dicht

(eik 6x), niet vitaal

niet vitaal/dood

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand

6x

bij

mensen

3X),

Gemeente Zandvoort
Grote Krocht voor 37

kastanje (linde), kastanjeziekte

iep4X (blokelaeagnus), niet

Kuiderstraat

Gerterbachstr. thv45

iep (iep),

De Jongstraat (onderaar

den

(den),

Verlengde haltestraat

den

(den), niet

bomen

in

week 32

een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van

lichtmast 3

t.o.

Zandvoortselaan 3X

t.o.

bekendmaking

lichtmast 63

4 bomen

in

week 35

verzoek bewoner

3X

moseik (mosEik),

Cornelis Slegersstraat

Kamerlingh Onnesstraat

bij

waterzuive ring

plataan (knot iep/plataan)
kastanje

(later),

kastanjeziekte

Corn.v/dWerfstraat 18

kastanje

(later),

kastanjeziekte

Kostverlorenstraat 114

prunus

Zandvoortselaan toiS

gleditia (later)

peer

Schaepmanstr.

Dr.

2

Lijsterstr. 15

Linaeusstr.

(In

Wattstraat (toColpitt)
Dr Schaepmanstr. 14
Patrijzenstr.

f013

-

Kostverlorenstr.

68

Westerduinwegiö

>

vernieuwen kozijnen,

-

Van Lennepweg

Hogeweg

-

kastanjeziekte

-

Dr.

39,

C.A.GerkesT'snt

6",

gedee

beginsel niet de werking van het
is

gericht. In geval

van spoed kunt

een voorlopige voorziening indienen

Indien het een vergunning betreft voor evenementen, verto-

ningen op of aan de weg, het houden van optochten, snuf-

exploitatie of speelautomaten, dient u

uw bezwaarschrift aan

de burgemeester te richten.

147RV.

Verkeersbestuiten

Centraal telefoonnummer

voldoende bomen

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00,

(later)

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten,

t/m donderdag 8.30 -17.00 uuren vrijdag 8.30-16.00

eik (nee),

voldoende bomen

ten behoeve van het Shanty- en Zeeliederenfestival op 26

(later)

september,

om gedurende

plataan (geen), voldoende

Van lcnnepweg(t

elaeagnus

bomen

1.

over te gaan tot de plaatsing van fysieke afsluitingen inclusief

de borden conform model Con van

(later)

Verkee'Si egels

(later)

- in

e>'

bijlage

van het Reglement

I

met de

Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de

website het digitale formulier

in

óf stuur een brief naar de

klachtencoördinator.

Verkeerstekens 1990 op de volgende locaties:

de Haltestraat direct ten noorden van de doorsteek Hal-

met vooraankondiging direct ten

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30

-

16.00

uur

Donderdag:

08.30

-

20.00

uur

parkeerplaats

kastanje

-

in

de Achterweg direct ten noorden van de Haltestraat;

Vrijdag:

08.30

-

12.30

uur

Begraafplaats

gleditia 3X (later)

-

in

de Haiissti'aat direct ten zuiden van de Zeestraat;

Tijdens dedonderdagavondopensiel ing kunt u

F-gedeelte

valse acacia

-

Inde Diaconiehuisstraat direct ten oosten van de Haltestraat,

Begraafplaats,

testraat -Swaluëstraat,

noor-

denvan het Raadhuisplein enten zuiden van de Swaluëstraal

linde (later)

kastanjeziekte

(later),

(nee)

4>

F-gedeelte

kastanje (nee)

met vooraankondiging

F-gedeelte

eik (nee)

-

F-gedeelte

den (nee)

vooraankondiging direct ten westen van de Oosterstraat;

F-gedeelte

rode esdoorn

F-gedeelte

linde 2X (later)

oude gedeelte

lijsterbes (later)

-

(later)

in

direct ten

niet

Itijd

herplant. Dit

beschikbare budget. Beeldbepalende
veel

mensen

langs

kom en worden

matie over de iepziekte

s

in

in

week

31,

32

is

afhankelijk van de

de omgeving en het

bomen en

de Kanaalweg direct ten oosten van de Haltestraat, met

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00

-

18.00 uur.

op 24 september de borden Een van

bijlage

I

van het Regle-

dewww.zandvoort.nl

Een afspraak

maken met een

collegelid doet u via het centrale

ment Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met onderbord

telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover

"zondag

wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling

a.s."te plaatsen in

de Haltestraat;

u het collegelid

verwezen wordt.
3.dat het op 24 september van ii:oo tot 20:00 verboden

parkeren op de locatie van het

is

te

Vragen over een bouwplan?

festival;

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen

plekken waar

als eerste herplant. Infor-

te vinden op

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de

en 35 iepen zonder procedure voor een ka pvergunning gekapt

De bomen worden

De gemeente neemt

dit verkeersbesluit

om

het Shanty- en

Zeeliederenfestival veilig en gezellig te laten verlopen. Inwo-

5

in

week 31

2X Zandvoortselaan t.o

bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur.

houden met de genomen verkeersmaatregelen.

Op zoek naar werk

Bezwaarschriften

www.werkeninzandvoort.com.

Wok

Koninginneweg thv

19

Palace

of aanbieden van vacature?

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van

ichtmast63

naast parkeerplaats

Thomsonstraat

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen

bij

Voor het vinden of aanbieden van banen

de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand

en zee, maar vooral dicht

bij

is

de

werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch

ners en ondernemers worden vriendelijk verzocht rekening te

bomen

e.d.

westen van de Nieuwstraat;

de Koningstraat direct ten oosten van de Haltestraat, met

Collegelid spreken?
2.

verband met de iepz ekte heeft de gemeente

aanwezigheid van vold jende bomen

maar voor een

beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen

vooraankondiging direct ten westen van de Oosterstraat;

Melding noodkop
In

in

uur.

Melding of klacht?

het evenement:

Bel

Kostvrrlori:ns:r liv 79-8

[indelaan

maandag

Verkeersbesluit Shanty koren- en Zeeliederenfestival

esdoorn

Van icr.ncrjweg (naast flat) slerappel

bij

verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het

felmarkten, verruiming sluitingsuur, ontheffing Zondagwet,

jkve-g roten van de woning,

tei

verzonden 09 september 2010, 2010-

(later)

iep (later), aanrijding

BP)

om

2040 AA Zandvoort.

kastanjeziekte

(later),

(later)

in

waartegen het

In-

ce p.ib catiedstum

aan het college van

2,

verwijderen asbesthoudend materiaal,

33,

veranderen van de goot aan de oostzijde, ver-

zonden 09 september 2010, 2010-187LV.

(later)

(nee),

c\t

brief

bezwaarschrift.

verzonden 09 september 2010, 2010- 193S.

(later),

(later)

Flrrrnlngstraat (thv J lusp jnt) plataan (later), verdroging

Pdhrer.heldstraat

gedeeltelijk

verzonden 09 september 2010, 2010-190LV.

(later)

tulpeboom 3X

Zandvoortselaan thv 222

12-34,

kastanje

esdoorn

uw

Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk

De Ruyterstraat

esdoorn

esdoorn

bezwaarschrift

u een verzoek

Zandvoort:

esdoorn

kastanje

de rechterbovenhoek van

de voorzieningen rechtervan de Rechtbank Haarlem, sector

(later)

populierer jbrtsoerj kas:jnje

is

met vermelding van "bezwaar"

richt

in

besluit

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen

autobed rijf) den (geen), voldoende bomen

Pageepad

uw

U

Het bezwaar schorst

esdoorn (esdoorn)

Haltest raat thv 37-32

Linaeusstr. (to

de verzenddatum van de vergunning.

Burgemeester en Wet houders, Postbus

De Krocht

t.o.

verbouwing bewoner
Brederodestr. thv 27-29

Gerkestraat f0131

Grote Krocht (voor A.H.)

is

dien het gee: - verg o innig betreft

opgekroond

esdoorn (esdoorn), witrot/

Belanghebbenden kunnen

inzien tijdens openingstijden.

gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking

Flemingstraat thv 2

Noorderduinweg

vandalisme gebroken

Brede rodestraat 20

Brederodestr. thv 13

5

vitaal

vandalisme gebroken

mensen

in

Zandvoort.

strijd

september kwamen tien bewoners van Nieuw Unicum voor een unieke wed-

8

naar de Zandvoortsche Golfclub Sonderland: de 'Putt Open'. De deelnemers moes-

met zo min mogelijk slagen

ten

Goede

wint 'Putt open'

Ceriel Fleur
Woensdag

seniorenteams

in

het Duintjesveld

golfers
al

is

dat voor

met een 'handicap'

geen eenvoudige opgave.

Kwekkeboom gaf

een afstand van zes meter
één keer

nersvan Nieuw Unicum,

het

Ook twee deelnemers, Joh an

Hun be-

van Doorn en Harry Veninga,

putten extra
perking

is

lastig.

is

zo ernstig, bijvoor-

beeld door ernstige ziekte of
ongeval, dat

zij

zijn

aangewe-

maakten

de hole te slaan.

tijdens de wedstrijd

met

wedstrijd te winnen door

zen op intensieve zorg.

als

een be-

aan gewerkt. Twee

linkerhand, de

zijn

in

ginnende club, in de zesde
klasse onderaan beginnen
en proberen omhoog te
komen. Daar is in de eerste competitiewedstrijd
uit tegen HIC 20 meteen

een hole-in-one. Ceriel Fleur
wist,

van. In de tweede helft
drong HIC sterk aan maar

de reguliere competitie.

de Zandvoortsche verdediguitstekend keepende Tessa

Keur hield haar doel keurig
schoon. Na de 0-3 van Irma

Ze moeten, net

in

Maar voor de golfende bewo-

in

ervaring op

een studentencompetitie. Dit jaar

in

zijn

het golfballetje over

stoel

meegedaan

wordt weer meegespeeld

het goede

voorbeeld door vanuit

om wat

sters hielden stand en de

te doen,

Op de heuvelachtige greens

heeft jarenlang geen

een of andere competitie gehad. Vorig

in

seizoen heeft een nieuw damesteam,

tot zes keer toe de bal in de hole zien te krijgen.

hockeydames

start

De Zandvoortsche Hockeyclub (ZHC)

gelijk-

waardige teams speelden
in

het begin het balletje

Keur was de wedstrijd wel

dames kunnen

gelopen. De

weer

terugkijken op een hele

waren er mooie aanvallen,
ZHC opende de score met
een doelpunt van Ester
Boot. Na een fraaie solo
maakte Julia Buchel er 0-2

spelen onze plaatsgenoten

vlot rond en over en

mooie

start van de

petitie.

com-

Komende zondag

thuis tegen VVV, aanvang

in

een spannende finale Joop

Roder ick

Golf prof es si on al

Jansen één slag voor te

AUTOSPORT

blijven.

AUTOSPORT

Slotfase van nationaal

autosportseizoen breekt aan

Teamgenoot snoept punten
weg voor kampioenschap

Alle series uit het Dutch

Power Pack komen

in actie

tijdens

de Wijzonol Trophy op zater-

dag 18 en zondag 19 september. Ineen aantal raceklassen loopt de spanning behoorlijk
Een teamgenoot
tie,

in

de autosport betekent vaak concurren-

was vrijgegeven. Door al deze

voorde BMW E30 cup tijdens de laat-

akkefietjes lag Keff uiteinde-

alleen gold dat niet

ste DNRT-races

op

Circuit Park Zandvoort.

een teamgenoot kan

zijn

Hoe belangrijk

bewees Mathijs Bakker wel voor

lijk

toch op koers vooreen po-

diumplek.

In

de slotfase reden

de Zandvoorter en

Zandvoorter Ard Keff tijdens de twee races

in

die klasse.

zijn

De Wijzonol Trophy
Bovendien

zal

is

telen van stuntvlieger Frank Versteegh.

team-

genoot op de plaatsen twee

Het

is

een lange

tijd

ge-

voorsprong op Van de Ven.

seconden waardoor Keff en

worden. Deze bocht bevindt

Doordat de koploper

Bakker

als

geel',

tweede

eerste en

kwamen.

over de streep

bij

het veld onder'Code 60', het-

geen betekent dat het hele

mag dan

zestig kilometer per uur en

dat inhalen verboden

na de

goede papieren

vrije

training en kwa-

lificatietraining. Slechts

een

merkwaardige beslissing van

bijen die voorgevoelens kwa-

men ook
duwde
aan, die

vanaf polepositie mocht verde kwalificatietrai-

In

ning had

hij

geen werkende

transponder (zender,

maar in de
De tijd die

red.),

bij

de muur

langs het rechte stuk dreigde
te belanden. Een trap

rem zorgde
Bikker

in

op de

er echter voor dat

de muur

klapte.

De si-

race

in

het voordeel van

Opnieuw kwam

Keff.

Keff als eer-

ste over de streep en Bakker
als

tweede. Bakker kaapte zo

belangrijke punten

de concurrentie

weg voor

terwijl Keff

Met

om

geen goed gevoel

in

te halen,

rijders ten

onrechte dat de baan alweer

leidt

het kampioenschap met

M3 GT4.

Daarachter volgt op enke-

punten afstand de HTC
Phil

Bas-

in

de Zandvoorter

van derEnde

in

de BMWi23d.

het kampioen-

schap. Niels Langeveld

is

de klassementsleider en
voor het Zandvoorste

raceteam van Dillon

Koster.

Langeveld heeft een voor21 punten op
tweede geklasseerde

Aerobatics vliegshow

Naast het goedgevulde
raceprogramma trakteert
hoofdsponsor Wijzonol het
publiek ook op spectacu-

sprong van

laire

de

Versteegh.

vliegshow van Frank

Met

zijn

speciaal

Niels Kool.

geprepareerde Red

Buil Air

als

tiaans.Naeen succesvol de-

Race-vliegtuig zal de profes-

sionele piloot zondagmid-

leen de race van 16 oktober

nu ook de twee Chevrolet

dag tussen

nog voor de boeg heeft Keff

Camaro's aan de start ko-

De
formulewagenklasse komt
tweemaal in actietijdensde

nu tien punten voorsprong

is

Marcel Nooren en Ricardo

rijden staat

de

in

Een van de oudste racese-

op

chaotisch. Zelfs tijdens

de neutralisatie, waarbij het

verboden

aantal goede uitslagen te

dit jaar

buut zullen waarschijnlijk

was

die vrije

was goed

het

Cup kampioenschap
met hun Volkswagen Golf 5.
Het duo wordt gevolgd door

rijdt

BMW

in

Diesel

Formido5wift Cup. Dooreen

Duncan Huisman
Ekns

titel.

Argos Suprème Toerwagen

van Assen en de

Porsche-coureur

mogelijke

Ronald Morien en Dennis de

Het 16-jarige Zandvoortse

debuteert

derde

le

zijn

obstakels voor deze

Groot leiden de stand

Nürburgring keert het HTC
Dutch GT4 Championship
weer terug op Zandvoort.

zijn

Jack Swinkels

slechts een punt

talent Dennis van de Laar

Na de uitstapjes op de
circuits

de nek. Van der Sloot

met

al-

het volle pond pakte.

tuatie die daardoor ontstond

in

stijd.

dacht een aantal
er

in

een stroef begin kantelde de

Bikker

voor de snelste

had

Bikker

onze plaatsgenoot

daarmee

Na

vrije training wel.

training neerzette

Keff

de start

uit.

en leunde tegen de

BMW van

ervoor dat Pieter Bikker toch

trekken.

direct

van de eerste race

de wedstrijdleiding zorgde

is.

in

Rob

de tweede race vertrok

veld niet harder

leidt

het af-

zich vlak voor en in de

Slotemakerbocht

komen van de Hunserug.
In

al

adem van Addie van de

GP-chicane gebruikt gaan

drie.

inhaalde 'onder
hij

Keff had

hete

leden, maar in komend
weekend zal de speciale

Ven

kreeg

een tijdstraf van twintig

en

op.

het voorlaatste raceweekend van het nationale autosportseizoen.

de verfsponsor de toeschouwers een speciale vliegdemonstratie voorscho-

zijn

naaste belagers. Of

Bakker er dan ook zal

nog de vraag,
elk geval dat

Keff

hij

zijn

weet

dichtbij

kampioenschapzit.

men

die geprepareerd zijn

door de Equipe Verschuur.

is

in

een

ries

de Dutch Renault ClioCup

Landmachtrijdster
Sandra van der Sloot de

de Formule

Ford.

uur een

12.

00 en 13.00

adembenemende

show geven.

Wijzonol Trophy. Koploper
is

In

voelt

is

Rogier Jongejans, die op

weg

lijkt

naar

Formule Ford

zijn

titel.

eerste

De

rap-

pe Deen Nils Vestergard en

Meer informatie over
kets en het

tijdschema

tic-

meest recente
is

te vinden op

www.circuit-zandvoort.nl
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HANDBAL
SV Zandvoort werkt
Het eerste

van SV Zandvoort heeft

elftal

thuiswedstrijd van dit seizoen danig

De gasten

uit

in

zich in

de eerste

de nesten gewerkt.

Monnickendam gingen met de

volle winst

De bal werd de
met een straffe

laag niveau.

weer terug naar de oevers van het

IJsselmeer.

Het team

van Pieter Keur kon geen vuist maken en verloor volkomen
terecht

met

de nesten

zich in

Laag niveau
De wedstrijd van zaterdag
was voor Zandvoort van een
eerste helft,

wind

de rug, veel te veel

in

is

want

lemaal.

hij

vorm

in

elimineerde ze

al-

is

zeer ruim verloren,

men

arbiter,

optimaal en

lijks

teams

in

de

moeilijk had. Een duide-

spelopvatting,

genomen

vrije

vond de zwarte
Kuijl

die

gasten werd goed geobser-

Zandvoort
1-2

1

in

mineur moest

nederlaag slikken.

krullen van

goed tegen voet s de

hoek zocht en vond. Het zou
niet verder

hands-doelpunt van de

veerd en dus afgekeurd. SV

een

komen voor de

Komende zaterdag
het

is

daardoor veel te sterk voor de andere

district ie klasse.

Het verschil tussen beide

Kuijl weggelegd.
Wel wisten onze plaatsgenoten al vrij snel op voorsprong te komen. Een bij-

fraai

Het verlies was echter geen

dat bestond uit onder andere drie oud-intemationals

en drie speelster van Jong Oranje. Het team traint weke-

Ook kreeg Zand voort

nog de hulp van de

lijk

11-27.

schande omdat de Amsterdammers met een team kwa-

teams was

zonder

met het grootste gemak binnenboord gehouden want

Zandvoortkant die

te z

die het overigens niet echt

trap van 'nestor' John Keur

de laatste weken

Zandvoort

ZSC-dames
De thuiswedstrijd van ZSC tegen het Amsterdamse Westsi-

Hoppe en

Ivo

Michael

is

om

nog verder het moeras in te
duwen. Keeper Boy de Vet

in

opnieuw het geval was. Toch
kreeg Zandvoort een paar
kleine kansen, maar die waren over het algemeen niet

Het

grote kansen

hele

was echter de enige aan

voor spitsen

steeds weer de vraag of en

Monnickendam

detweede

speeld, hetgeen
helft,

kreeg

dus met de wind tegen,

over lange afstanden ge-

1-2.

Handballes voor

Afgekeurd
Tegen de wind in werd
Zandvoort in de tweede
helft almaar zwakker en

eerste

team om

speelt

Zandvoortse

14.30 uur uit te-

niet alleen

de

maar ook

bouw van de

de fysieke

17 keer te scoren.

ZSC stelde

daar 7 treffers tegenover. Een
achterstand die on getwijfeld

was geweest

veel groter

als

speelsters was daar debet
aan. De Amsterdammers
waren allen groter dan de

tegenstand te bieden. Na

Zandvoorters binnen de

de rust een zelfde beeld

lij-

ZSC

er niet alles

daan

om

aan had ge-

zo goed mogelijk

al

nen kon brengen. Het werd

kreeg ZSC wat meer vat op

daarom ook van meet

de Amsterdamse aanval-

af aan

een handbaldemonstratie

len,

wat overigens ten koste

bood

ging van de aanvalskracht.

zich heeft.

de liefhebber

die

alles

gastheren. Sterker nog, nog

gen Overbos dat afgelopen

Het Zandvoortse team pro-

De eindstand 11-27 ma g
daarom toch eervol worden

nu

bij

speelt (waar

geen twee minuten laten
was de stand weer in even-

weekend met

Ook nu weer moest Keureen

won. Overige uitslagen 2e

beerde er met legale mid-

genoemd.

aantal ervaren spelers mis-

hij

volgens geruchten bijna

wicht en een paar minuten

klasse A: Hellas- Ca stricum:

delen

niet aan spelen toekomt).

voor het einde van de eerste

3-3;

Hercules Aalsmeer: 1-2; TOB - DVVA:
2-0; Voorland - Haarlem/

len.

er terugkomt uit de
Zandvoortse ziekenboeg.

wie

sen

in

de wedstrijd tegen

Monnickendam: Michel de
Haan en Ronald Kaales, om
er twee te noemen. Vorig
seizoen werd deze wedstrijd

Zandvoort kon toen nog beschikken over Nigel Berg, die

Berg

HFC

Kon.

nam

vorig jaar drie

doelpunten voor

zijn reke-

ning en stelde anderen
staat

om de vijf vol te

in

maken.

helft

stond Zandvoort met

Zwak en

i-2 achter.

slap ver-

0-1

bij

AFC

Jong

dedigen waren de oorzaken

Kennemerland:2-i en

van deze tegendoelpunten.

Amstelveen:i-o.

ZOB-

wat handbal

iets

in

tegenover te

stel-

Vooral keepster Angela

De ZSC-doelpunten wer-

Schilpzand kreeg het zwaar

den gescoord door Romena

te verduren,

maar wist toch

Daniels

(3),

Laura Koning

een zeer groot deel van de

en Daphina van Rhee ieder

schoten

2.

haar doel te

uit

Martina Balk, Charissa

houden. Desondanks wist

Koning en Naomi Kaspers

Westsite voor de pauze

scoorden iedereen doelpunt.

al

JEU DE BOULES

ADVERTEERDERS

Mauro Saunier wint jeugdtoernooi

in

Sleeuwijk

Administratiekantoor K.Willems i

Algemene

Gebrek aan pupillenteams, tot
voortse

Mauro Saunier

uitnodiging

om met

jeu de boules Altena

Sleeuwijk (N-B)

mee

(11)

iz jaar,

leverde de Zand-

een prachtige kans.

Hij

kreeg de

de besten van Nederland tijdens het

Open Jeugdtoernooi voor tripletten

in

te doen, een wedstrijd voor pupillen,

Maar

aspiranten en junioren.

liefst

16

teams streden

maar nipt werden verloren.
Een geweldige prestatie

voor de pupillen

in

ont-

u tva^iTbe^el^dinf;

om

de

fel

De andere

voor

dit trio waarvan we
de toekomst zeker nog
meer zullen gaan horen.

BeachClubTien

Manege De Baarshoeve

in

Beter Horen BV.

Mobiele Poets Centrale

3 partijen

werd-

en met overmacht gewon-

nen waardoor ze de

ie prijs

Beter Mobiel

Boom

pel Nikita

lend

bij

Holslag

(11),

spe-

JBV Lelystad, en

Michiel Stoop

(11),

spelend

Alphen a/d Rijn, nodigden Mauro Saunier,
spelend bij jeu de boulesvereniging Zandvoort, uit
om gezamenlijk dit toernooi te gaan spelen. En, bij
gebrek aan pupillenteams
bij

LP

ze

& Hardy

Motorrijschool

Goede

zaterJef

werden

& Schouten

diensten

Laurel

La Fontanel la

Strijder

begeerde bokalen.

Het dit jaar Nederlands
kampioen geworden kop-

Fin.

Autobedrijf KariMo

PvanKleefF

Bloernsierkunst

dag 4 september

Groenestein

Kings and Oueens

Zandvoort

gezien het leeftijdsverschil.

vangst mochten nemen.
Een zeer geslaagde dag

Auto

ingedeeld

& Henk

Pluspunt

Bluijs

Strandpaviljoen

11

RemodeBiase

bij

BreezebyWalter

de aspirantenpoule tot 15
De 5 wedstrijden die
gespeeld moesten worden
werden met zoveel inzet en

Café Neuf

RicheaanZee
Seven For

Life

jaar.

Café Oomstee

Stichting Classic Concerts

CenseenvanLingen

Studio

concentratie afgewerkt dat

Circus Zandvoort

Thalassa Strandpaviljoen

aan het eind van de middag

ClubNautique

Uitvaartcentrum Haarlem

een 3e plaats bereikt werd.

Dansschool Rob Dolderman

Van Aacken Glaszetters bed rijf

Tweemaal moesten ze het

Deurwaarder van derMije

Wapen van

opnemen tegen een

Dierenarts Dekker

selec-

tieteam van de Nederlandse

Dorsman Assurantiën

118

Dance
18

Zandvoort.

eten en drinken...

Zeemeermin.Aka,

Jeu de Boules Bond die

£>

cense m
voïiLINGEN

Jhr. P.N.

Quarles van Uffordlaan 2

2042 PR Zandvoort

Tel:

023 -5 715 715

Van Lennepweg 143
Goed onderhouden

V

3

Tfflffgfc

EV3

Regentesseweg

kamer appartement op de

WWW.CVl.nu

HU(S

Burg.

3

Uitstekend onderhouden 20-er jaren tussenwoning

verdieping van een kleinschalig complex (1999).

groene hart van Zandvoort.

Brede woonkamer met houien vloerdelen

•

Voortuin

Moderne keuken

•

4 slaapkamers

in

het

van Alphenstraat 61/36

Goed verzorgd en mooi gelegen 3-kamer hoekappartement
op de 8ste etage van appartementencomplex Santhorst
voorzien van

Bijkeuken

v.v.

inbouwapparatuur

aansluiting

v.V.

2 slaapkamers,

•

wasmachine

moderne badkamer

Zonnig balkon
Incl.

parkeerplaats

Woonoppervlakte

Vraagprijs:

ca.

in

afgesloten parkeergarage

82 m' (exd. balkon)

ca. 9

meter diep, achtertuin

ca.

lift

en eigen parkeerterrein.

28 meter
Voormalig 4-kamer appartement verbouwd naar 3-kamers
Prachtig uitzicht over zee, duinen en circuit

Doorzon woonkamer met open haard

•

Luxe keuken

•

Ruime

•

Vrij

•

Woonoppervlakte

•

Perceeloppervlakte 390

luxe

(ver)koop, (verjhuur, beheer, taxatie

v.v.

Moderne keuken voorzien van inbouwapparatuur

inbouwapparatuur

badkamer met

o.a.

2 slaapkamers, 2 balkons

whirlpool

Berging

parkeren voor de deur
ca.

135

m

,

in

de onderbouw

Woonoppervlakte

m1
?

inhoud

ca.

437

m

82

ca.

m?

(excl.

balkons)

!

€ 264.500,

Haarlemmerstraat 41
Dit vrijstaande herenhuis

(bouwjaar

ca.

1900)

Royaal, karakteristiek ha Ifvrij staand pand

is in

grond

als souterrain.

ca.

1900) van

Royale achtertuin.

Op de 2 e verdieping gelegen voormalig 4 kamer app? \
met ruim balkon op het zuidwesten en zeeziehWO
De inpandige garage is bij de vraagprijs ir'» -.epen.

hoge plafonds met ornamenten, antieke schouwen

•

Glas

•

Luxe keuken, luxe badkamer, 4 slaapkamers

in lood,

(

4 verdiepingen met restaura ntfunctie op zowel de begane

2008/2009 geheel gerenoveerd.

met loungegedeelte en

•

Stijlvolle

•

Geheel voorzien van dubbele beglazing

achtertuin

•

Horeca,

•

1

jacuzzi

•
•
•

Parkeerplaats op eigen terrein

•

VYoonocpe-vki-ce

e
e

2

wonen

,o°

of beleggen!
•

verdieping: geheel gerenoveerd 3

kamer appartement
•

Vraagprijs:

143 r', pcitGeloppcvla^c

•

m?

•

€ 750.000,-

'sQ'j

m'

&

Appaile-ne-l wordt

in

:i

verdieping: sfeervolle studio

Oppervlakte bedrijfsruimte totaal ca. 160
(beg.grond+souterrain)

ca.

gemeente nagaf:

Starterslening via de

•

Oppervlakte woonruimte

•

Perceeloppervlakte 278

Vraagprijs:

ca.

92

m2

€ 435.000,-

m2

c

(1

verd.

+

2" verd.)

•
•

Nu

n

',

,1

1

I

,r

geboden

2 slaapkamers (vijgpVen 3)

Boodschappetófterging

in

de onderbouw

Complex/gerenoveerd
Warf\7pervlakte

^e

Vraagprijs:

€

ca.

75m ?

(exd. balkon)

198.000,-

(ind, garage)

"

.ar

6'

jaargang

•

week

©Zandvoortse
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Actueel
Nat.

L.ULTUUR

50+dag

Veel

beleeft primeur

lof

voor

Laureaten

Zandvoort

in

winnen eerste

in

Protestantse kerk

Derde nevenlocatie

thuiswedstrijd

Korendag grootser dan ooit

Nieuw Unicum geopend
De Korendag
Singers

Op

17

september werd

officieel

de derde nevenlocatie van

Nieuw Unicum geopend. Gasten en genodigden werden
onthaald met een high tea, verzorgd door BienveNu, en

de huisband van Nieuw Unicum BOS die een spetterend
optreden verzorgde.

raakt. Zij hebben het pand
aangekocht en verbouwd
Nieuw Unicum

en nu huurt

die afgelopen

edities. 23

kerk. Vooral

indrukwekkend.

dat

grootser uitgevallen dan

in

een volle Protestantse

de finale, met The Beach Pop Singers

het van de woonstichting.
hij

is

koren hebben de hele dag gra-

voor entertainment gezorgd

Tot slot benadrukte

Nieuw Unicum graag

zondag door The Beach Pop

werd georganiseerd,

de vorige drie
tis

zelf,

was

kerk

geleid, die als

in

hadden een of
meer nummers uit bekende

Alle koren

en minder bekendefilms

gestudeerd en dat
delijk in

publiek.

initi-

een

filmstudio was ingericht.

viel

in-

dui-

goede aarde bij het
Ook de open ing was

Vastenhouw
mocht namelijk op het beroemde Knipscheerorgel een
fïimnummers spelen

apart. Greet

atieven als deze wil blijven

ontwikkelen, maar dat niet
kan zonder partners.

aantal
Youri van

onder begeleiding van

den Bogaerde, ves-

gent Arno Westen burger op

speech

de vleugel en Rob Spruijt op

aan dat metditpanddeslo-

drums. De gastkoren waren

gan 'De Key ontwikkelt en

allemaalduidel ijk te spreken

Zandvoort, gaf

verbindt'

passing

met

is.

in zijn

over de gastvrijheid van The

recht van toe-

Vervolgens werd

Beach Pop Singers en hopen

volgend jaar weer

de officiële opening verricht

door wethouder Gert

Kühn van Nieuw Uni-

voor Nieuw Unicum gewerkt

bood dit pand aan
Nieuw Unicum te koop aan.

de zorginstelling aan deze

Aangezien Nieuw Unicum

prachtige AA-locatie

geen panden aankoopt,

als

eerste

komen. De heer Van

het

ge-

is

woningbouwvereniging De
Key hierbij betrokken ge-

koor hadden zich allemaal

werd overeen rode loper de

het

Wim

episode 631

intrek

uit

de

Wegens verbouwing

5,

2042

U

Za

025-571217*

www.seaoptiek.c,
Vrijdag koopavon

B.A.

Baracus (van The
toe.

Het publiek

mee

te

kunnen doen. De verwachzijn namelijk hoog
gespannen voor het eerste

tingen

Korendaglustrum.

dat

tijd

pand heeft ondergaan en

Veel interesse voor parkeerbeleid

fe-

Nieuw Unicum en

de cliënten met deze nieuwe

De inloopavond voor het parkeerbeleid

heeft veel belangstelling getrokken. Honderden

Zandvoorters waren naar het Gemeenschapshuis gekomen tijdens de bijeenkomst over

en wenste hen veel

voor velen belangrijke item binnen de Zandvoortse gemeenschap.

of-

gedeelte konden en-

keleappartementen bezocht

Duidelijk

worden. Vol
cliënten

Tel.:

aan

Mensinkhuis heet-

was onder de indruk

werd dat heel

in

gesprek en de standpun-

de

veel Zandvoorters de plan-

ten van hun partijen horen.

hun appartement

nen met interesse volgen.

Veel

aan de bezoekers.

Naast informatie over de

actie achtergelaten. Al deze

lieten zien

weer!'

hun

Ie-

van de metamorfose dat het

ficiële

Middenboulevard

we

al

De

genomen. Toonen kent het

gebouw nog
te. Hij

dit

Haltestraat

filmfïguren, tot

A-Team)aan

locatie

t/mi 5 oktober

als

den van het organiserende

woonplezier toe. Na het

gesloten

verkleed

wantsindseindjuni hebben

liciteerde

Ifll.WWUJIJ»

zijn wij

het geheel
film.

is

Zijp,

van 27 september

in

was het thema

heeft,

wiens schilderbedrijf ^ojaar

'Daar gaan

De rode draad

Toonen. Die was symbolisch

de cliënten er
Peter

cum nam

woord en vertelde over hoe

diri-

tigingsmanager van De Key

trots lieten

mensen hebben een

re-

reacties

worden gebundeld

en aangeboden aan de ge-

meenteraad, die deze op een
later tijdstip zal bespreken.

gemeenteplannen, konden
de bedoeling dat de

ook vragen worden gesteld

meer zelfstandig

beeld niet iedere maaltijd

aan wethouder Parkeren
Andor Sandbergen, aanwezige ambtenaren en diver-

door de keuken van Nieuw

se raadsleden. Via borden

Unicum verzorgd worden. De

werden de verschillende

bewoners gaan

punten

Het

is

cliënten

gaan worden. Zo

zal bijvoor-

drie keer per

week onder begeleiding

zelf

inkopen doen, koken en eten.

uit

de parkeernota

toegelicht. De

aanwezigen

konden met de raadsleden

Verkeersmaatregelen Shanty-

en Zeeliederenfestival?
Kijk

op pagina

CcirwciKc

Zaj.l

21

-

FAMILIEBERICHTEN

Het
mijn
dat

maar dankbaar wat ze voor ons

Verdrietig,

waterstanden

mooi geweckt

is

rijk

gezegend leven

met velen

ik

heli

Club Nautique

gedeeld.

heeft

betekend delen wij u mede, dat na een kortstondig
ziekbed is overleden onze lieve moeder,

Verdrietig

©

om haar heengaan, maar dankbaar dat we

haar zolang in ons midden mochten hebben, geven wij

grootmoeder en mijn overgrootmoeder

u kennis van het

overlijden

van onze

lieve

moeder,

schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Antje Cornelia Goos
weduwe van

Kalf f

-

Karel Cornelis Goos, gezagvoerder

Anna Maria Schreuder - Schouten

GHV

Amsterdam,

Haarlem,

12 april 1926

17 september 2010

Barchem: Methilde en Herman Heusinkveld - Goos

Annie
weduwe van Jacobus Overpelt sinds 1953
weduwe van Pieter Hermanus Schreuder sinds

2004

Bergen NH,

Bentveld,

25 augustus 1917

september 2010

Laag

Hoog

Laag

DO

23

00.30

04.25

13.26

16.48

VR

24

Hoog

00.44

04.55

13.20

17.16

ZA

25

00.54

05.26

13.24

17.42

ZO

26

01.40

05.56

14.00

18.12

MA

27

02.04

06.27

14.36

18.41

Dl

28

02.56

06.55

15.05

19.15

WO

29

03.04

07.36

15.40

19.52

03.35

08.11

16.26

20.35

Hajo en Jane
Jacques Overpelt

Hel ei ia

Elisa en Michael

Jaakje en Roel
Jesse en

Karel en

Zandvoort:

Nortih, Laia

Nadine

Rosa en

Amüta Goos - Quee

Lu do

Ans Westerman - Overpelt
Jan Westerman

Feline en Jeen

Pomérols

Anna Margreet Goos en Max
Max me

(FR):

o"

Kruin!

Bn/Mi

Miclüel en Anick

Kruijt

Ronald f

Andrea

Ada Mol - Overpelt
Rob Mol
fa/ce
Chris en Dominique

Correspondentieadres:
K.C.

Goos

zal plaatsvinden

op

om 10.45 uur in Crematorium

Westerveld, Duin en Kruidb ergerweg 2-6

te

Driehuis.

J.J.

Overpelt

Burg. Engelbertsstraat 15

2042

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Rood

KM Zandvoort

van samenkomst 10.30uur.

Tijd

De crematieplechtigheid heelt inmiddels plaatsgevonden.
Voor een

Na

-

~ Begeleid 'n \g voor nabestaanden ~
- Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~

Correspondentieadres:
vrijdag 24 september

~ Verzorging van overledene

Jan en Diny Bakkenhoven

PM Zandvoort
De crematieplechtigheid

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~

Yvoime Bakkenhoven - Schreuder t

Burgemeester Nawijnlaan 6
2042

Algemene Uitvaartbegeleiding Zandvoort

oop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in
de ontvangkamer van het crematorium.

all

Evert H. Schweitzer
en verzorgde uitvonrt

stijlvolle

Dag en nacht bereikbaar
houden zich al bezig,
wet het leven n.i de dood.

Velen

Ik heb

COLOFON

eiirhomuut genoten,

mat het hier en nu mij

bood.
1

Verschijnt iedere donderdag en

huis-aan-huis bezorgd

Kantooradres:

in

wordt GRATIS

heel Zandvoort en Bentveld!

Kleine Krocht 2

023- 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 -17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentieacquisitie: Lettyvanden Brand-Kinderdijk
Tel. 06 -4342 9783
letty@zandvoortsecourant.nl
Tel

Hendrica Johanna van Wijk van der Aa
n de leeftijd van 88

Gillis

uw
Brigitte

Kleine Krocht 2

IR
-

Wijk

Rob Engeringh

mb

Dr.J.G.Me
2041

HS Z

Mam

is

06-1139 '478

16

Jcrsti'j.ir

Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.

Uitvaartcentrum Haarlem

nd voort

Tollens

gebr chtnaarU vaartzorgcentrum

67

e

Zandvoor

,

Parklaan 36, 2011
Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.

alwaar geen bezo

nha.vrlem.nl

BV.

De creimtieplech; inbed

Oplage: 9.250 exemplaren

om

www.zandvoortsecourant.nl
ning van de uitgever

,\'i.

pia.uwüidc:".

p /a:erd.i.g ^ sepcen

14.15 uur in crematorium Westerveld aan de Duir

Kmidbergerweg 2-6

Na
>nder uitdrukkelijke

Zandvoort.

PR

KW

www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press

2041

www.uzn-nederland.nl

r20

-

Tel.

in

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort
Tollensstraat 67,

Eva van Wijk

19 septt

Design Zandvoort

2042 JN Zandvoort
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Verspreiding: ZVO Verspreiders
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Bonte-Ta
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Kok
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2042 JN Zandvoort

de plechtigheid

te

is

Driehuis (Velsen).

er gelegenheid tot condoleren in

Zandvoortse Courant

BURGERLIJKE STAND
11

SEPTEMBER

-

17

Hoog bezoek

SEPTEMBER 2010

lei-

Ook een aantal raadsleden,

ding van gedeputeerde Ruimtelijke Ordening en Grondbe-

commissieleden, leden van de

Een delegatie van de provincie Noord-Holland, onder

Gehuwd:
Overmars, Marcel Gerrit JohannesemStraeter, Selena
Arens, Roeland Christtaa

n en:

van der

lljoeska.

Staaij, Rosa.

maandag een bezoek

heeft afgelopen

leid Laila Driesen,

gebracht aan Zandvoort. Ze waren door het college uitge-

Overleden

nodigd

:

Sloof geb. Schut,

Anna Margaretha.oud 94 jaar.

Erisman.Marjanne, oud 64 jaar.
Stubbe, Cornelia Sophia,oud 75

-NUMMER

om

bouw

de vorderingen van de

het Louis Da-

in

waren plannen

Keyenvan bouwonderneming

school, de

RK Parochie

St.

uit

grof vu

zig en lieten zich uitgebreid

toch

informeren over de stand van

zinnig plan

zaken tijdens de bezichtiging

onderwijs

van de bouwlocatie. Het LDC

bannen. Maar gelukkig

-

is

een steden bouwkundig ver-

nieuwbouw van
Driehuis

Paulus

om

het voortgezet

TIEN

GEOPEND VOOR ONTBIJT, LUNCH EN DINER

Vanaf donderdag 23 september t/m

zondag 26 september

€ 26,50 p.p.

met krakende vloeren en ban-

bieden had.

023-5713200

www.beachclubtien.nl

de commissievergadering van afgelopen dins-

dag heeft de Middenboulevard weer eens de tongen

los-

gedaan aangaande de nota Ontwikkelingsstrategie Middenboulevard en de nota Herontwikkeling en werving

de eerstgenoemde nota
ont-

wel af of de bewoners

BIJEENKOMST LDC

niet

steeds "de kont tegen de krib

wikkelingsmogelijkheden

aan blijven gooien". Tevens

aangegeven voor de Mid-

vroeg

denboulevard plus de bena-

te tijd

deringswijze per deelgebied.

joen euro te kunnen beschik-

De tweede nota

beschrijft het

de verwerving van

hij

Verder wil

dat de

hij

te Zandvoort zo

los

gemeen-

min mogelijk

hoe lang de gemeen-

heeftom over de

ken die de provincie

5 mil-

het

in

zijn

antwoordronde

zei

lopen
is

na-

Ook meldde

gen.

hij

dat het

bestemmingsplan nog
definitief

is

niet

maar verwacht

wel dat komende januari

meer

duidelijkheid zal

er

zijn.

communiceren met be-

leidraad voor de ontwikke-

ling

is

de structuurvisie 2025,

beloofde de wethouder dat

mingsplan Middenboulevard

het hele project 'duurzaam'

Middenboulevard

is.

Ondanks

Hij wil

zal

vagen", zei

hij.

eigenlijk eerst een

amb-

Beeldkwaliteitsplan neerzet-

tenaren, zag Tates zich ge-

ten en dan het bestemmings-

ondersteuning van

dwongen om
betekent

zijn

ze schriftelijk te

beantwoorden.
dit

In

de praktijk

dat de Zand-

voortse Courant de antwoor-

Samenwerkingsconstructie
(PPS).

Gert Jan Bluijs (CDA)

den zelden of nooit te zien

merkte op dat de samenhang

geen geheim

tussen de stukken niet klopt.

krijgt, terwijl

op

ligt.

er

Nico Stammis (PvdA)

kan zich helemaalvinden inde
strategieën,

maar vroe?

z

eb

Parel

aan Zee

Plus.

worden: "We

zal

Bovendien

leren nu in

het Louis Davids Carré en die

kennisnemen we mee naarde
Middenboulevard."

Hij wil

dat een gebied niet

alles

was

licht

perfect.

in

we

en ruim

We

zaten

de natuuren de fa-

heb niet zolang op deze

Ik

school gezeten

maar lang ge-

om te constateren

dat

we

het voortgezet onderwijs

in

noeg

Zandvoort moeten koesteren.

Daarom ben

ik

verheugd dat

het tij zich heeft gekeerd en de

Al

met

al

was

er,

gemeente tenslotte

beseft hoe

uniek een kleinschalige school
is.Eris

vanzelfspre-

een juiste beslissing ge-

kend, geen eensluidend advies

mede omdat een

aantal

commissieleden met bepaal-

gesloopt en een nieuwe school

komt op een andere
rug.
in

plaats te-

Het voortgezet onderwijs

Zandvoort

blijft

be-

de zaken terug gaan naar hun

houden voor nu en

fractie voor overleg. Bespree

de toekomst. Achter de

k-

eerder wordt ontwikkeld als

stukken derhalve tijdens de

wolken

dat de kosten bekend

komende raadsvergadering.

tijd

zijn.

een

kregen van meester Pagée.

les

De klassen waren
en

nomen. De oude school wordt

plan aanpakken. Hij opteerde

voor een Particulier Private

tijd

grote gymnastiekzaal waar

zanten liepen langs het raam.

De

Staten delen van het bestem-

weg

met

een mooi sportterrein aan de
voorzijde en voor die

nen goed en uitgebreid te

een epistel vol vragen voor

niet

Zomer-

in

plaatje

midden

wethouder Wilfred

projectwethouder voor de

feest

we de open ing van

was een

Verder meldde Tates de plan-

melijk de vraag of de Ra ad van

Tates, die

lust vierden

school

met een

bijtte het spits af

re-

de nieuwe school. Wat waren

zullen

Het

de

we trots op de nieuwbouw. De

woners en belanghebbenden.

"We

we

de hemel. Het was een

pret voortien.

kaders die de raad stelt zullen

Demmers

uit.

uit

oude bende maar we hadden

Met een groot
In

voor de muziek

uit.

we

dat gebeurde kregen

Uiteraard keken

gen

Tates richting Bluijs dat de

verschiet heeft gesteld. Mich el

(CBZ) ging van een

als

vrij.

worden nagekomen, dus de

Bruno Bouberg Wilson (OPZ)

bij

en

Ook onze school

zelf gaat ontwikkelen.

panden.

beleid

spor-

Als erveel regen viel liepen de

raad heeft het voor het zegIn

We

het gymnastieklokaal

in

d.d. 21 sept.

Middenboulevard maakt de tongen weer

doemscenario

CARTOON

met het winkeltje

snoep te kopen.

straten onder.

worden de toekomstige

Voor dit speciale menu
graag even reserveren

Het Zwarte veld was ons

ken.

speelterrein

op de hoek van de Koningstraat

van de Hannie Schaftschool.

keer lekker genieten van al het lekkers
te

in

den achter hoge schermen

Commissie Raadszaken,

Middenboulevard, een agendapunt dat twee uur duurde.

dat onze keuken dit jaar

ULO

zat ooit mijn

het Gemeenschapshuis waar

oude kachels verstopt ston-

om

gemaakt. Nu moest er een voorstel aan de raad worden

Viergangen proeverij

Voorheen

ten

Tijdens

de

zijn

blijft!

apotheek en huis-

artsen onder één dak en een

Politiek verslag

Za ndvoort te ver-

uit

plannen gewijzigd. De school

bare bibliotheek, sportzaal,

ondergrondse parkeergarage

Nog een

Zonder meereen on-

een multifunctionele ruimte

voor ruim 500 auto's.

BEACH CLUB

voor

af te serveren. Dat kan

voor culturele en sociale activiteiten,

10.30 uur Pastor D. Duijves

IEDERE DAG

il

niet!

wonin-

172

gen, een brede school, open-

Agatha

&

mijn oude

AM-Pellikaan waren aanwe-

te

10.30 uur Heer P.v.d. Smaal

RK Parochie Antonius

om

WimGertenbach, als

nemen. Ze werden ont-

ogenschouw

nieuwingsproject en omvat de

Stobbelaar

mij..

niet te volgen. Er

diging van woonstichting De

vangen door burgemeester Niek Meijer en de wethouders

vids Carré (LDC) in

WilfredTatesen GertToonen.

KERKDIENSTEN
ds. B.J.

Volgens

stuurgroep LDC, een afvaar- was het even

jaar.

Protestantse gem. Zand voort

10.00 uur
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Louis Davids Carré

bij

in

schijnt toch al-

de zon.

c
c

£
^
JJ

J>

:

;

Huisarts

Financiële Plann

Hypotheken

Groenestein

Schouten

2042
tel.

er

zijn

/

Begeleiden van bed rijfsfinancieringen;

V
V
S

Verzekeringen

/

Per

van Zandvoort is
te vinden op:

pensioenen voor uw werknemers;
/ verzekeringen voor u als ondernemer;

Pensioenopbouw
En

al

uw

H.A. S ei pi o

Blüme

a

NM Zandvoort

023 5712058

De enige SCHOENMAKER

ook voor MKB en ZZP-ers:

overige bed rijfsverzekering en.

Tevens ruime ervaring met

mevrouw

Koninginneweg 34

Pensioenen
Verzekeringen

Wij

privé- hypotheken voor

|

Tel

023-5718731

www.gsfinancielediensten.nl

HUGOOS

i

oktober 2010 zal

zaamheden
Ik

Tel:023-5735002-ma 13:00-18:00
dit/m vrij 9:00-18:00 za 9:00-17:00

Stineke Krol-Brink

van

dr.

m et mijnwerk-

H.A. Scipio

graag bedanken vo

vertrouwen dat u
En

ik

stoppen

ik

als assistente

wit u allen

GROTE KROCHT 23

ondernemers.

wens iedereen

in mij

veel

r

Blüme.

het goede

heb

goeds e 1 geluk

toe.

Vriendelijke groet,

HAROCAfllO

restaurant - café

Geenzin om te kokkerellen.' Gewoon Harocamo even bellen!

BY CHRIS KUIN

Wij bezorge

)or ieder

U kunt het

'ek niet

wat wils, zoals broodjes, saté,
een uitgebreid diner,
bedenken!

se visgerechten of

Naast onze a la carte kaart
driegangen menu voor € 29,50
Gegratineerde mosselen met paprika,
ui, oude kaas en knoflook

Let op: Wij bezorgen gratis!
Ook de

seniorenmenu's

Br.».™

nunrt Btano.

Kerkstraat

Gerookte cajunkipfilet met een
mayonaise van bieslook en knoflook

14,

a

€

en de daghap a € 10,-

7,--

Bel: 5712102
kijk VOOT meer info:
WWW.harocamo.nl

2042 JE Zandvoort

Geopend van 9.00 tot

22.00 uur

Gemeenschapshuis

Kalfsoester met rode wijnsaus
met spekjes en paprika

ZOEKT U RUIMTE VOOR

of

EEN BRUILOFT, FEEST,

Op de huid gebakken roodbaarsfilet
met beurre blanc en basilicum

VERGADERING,
CLUB OF PARTIJ

$$$
Italiaanse liefde

KOMT

U DAN EENS PRATEN MET

Dinsdag gesloten

Ab

Zeestraat 36, 2042 LC Zandvoort

v.d.

MIJ!

Moolen

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVIDSSTRAAT 17
47M08. 06-10792723

023-5736680

www. resta u ra nth ug o os.nl

TEL. 573 14

MOTORRIJSCHOOL GOEDE

00MSTEE

Café Oomstee

MCTCRRIMWIJÏ HALEN?

Vrijdag 8 okt.

Aanvang: 21:00

uur.

Boogie Woogie Special!
• In

Martijn

Zandvoort opstappen

Schok

Boogie Woogie Piano

netopto^

•

Spoedopleidingen

Greta Holtrop «JSSBoogie Woogie Zang

•

Ook bromfietsexamens

Saxofoon

'-Orv

Rinus Groeneveld

Hans Ruigrok - Bas
Menno Veenendaal

023 5714420
www.goede-riischool.nl

BZANDV00RTSE
COT TRANT

Ton Ariesen

-

Zeestraat 62

verspreid.

Mocht het onverhoopt een keer

Voot structurele bezorgklachten: ZVO-verspreiders,
tel.

06-1139 1478 of www.zvo-verspreiders.nl

Zandvoort

-

023 573 87 27

-Drums

-

v.oomstee.nl

Afhaalpunten
•

De Zandvoortse Courant wordt huis-aan-lmis

gebeuren dat u de krant niet heeft ontvangen, kunt u bij één van de af (taalpunten terecht.

-

•

Gemeente Zandvoort
Bruna Balkenende (Grote Krocht)
Centrale balie

•

Greeven Makelaardij (Oranje buitenhuisje)

•

Pluspunt Noord (Flemingstraat)

• Shell

Duinzicht (pompstation Dr. Gerkestraat)

-NUMMER

Zandvoortse Courant

bezoekt basisscholen

Politiek
Diverse Zandvoortse

deelden afgelopen dinsdag,

politici

Prinsjesdag, koffertjes uit op de Zandvoortse basisscholen

en het

Wim

Gertenbach College.

In

de koffertjes, de 'Derde

Het

is

\etOOG en
DE BADPLAATS

de bedoeling dat de

handvan de

leerlingen aan de

inhoud van de koffertjes gaan
debatteren. BelindaGöransson

Kamer' genaamd,

zit

lesmateriaal

waarmee wordt

gepro-

beerd de oudste kinderen van het basisonderwijs voor de

OOR
DOOR

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

(VVD), Ushi Rietkerk (PvdA)

en Ruud Sandbergen (D66)

bemoeien

politiek te interesseren.

SEPTEMBER 2010
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met

zich in

het project.

Zandvoort

Twee

Hoort zegt het voort

kudde schapen,

fietsen, sur-

Zandvoortse Courant wenst

jaar

is

men met

Rietkerk dit project

fen en romantisch trouwen

r-T—^7

Cöransson sa-

geleden

op hetstranden aan de

zee.

gestart, waarbij van iedere

school de beste debaters zich
via

de Jeugd raad overeen aan-

tal

zaken die de Zandvoortse

deeeuweling nog een voorspoedig en lang bestaan!

Grootscheepse controle

Uitbraak kerk

Afgelopen zondag was

een grootscheepse controle

van de

politie en

debattere n. Wethouder Andor

Sandbergen heeft nu

zelfs

om budget

voor

deJeugdraad beschikbaar te
stellen zodat

ook beleid ge-

Zaterdagmiddag 25 september is het jaarlijkse
Zandvoort. Het

zal

voor

zijn

dat

Klaas Koper daar aan

mee

de laatste keer

doet. Het comitéwil dit niet

Nationale 50+dag primeur voor Zandvoort
Op 6 november aanstaande

heeft Zandvoort de landelijke

primeur voor de allereerste Nationale 50+dag. Het

initiatief

van de VVV Zandvoort wordt breed door ondernemers en
5oplussers gesteund.

week dus goed

VVV Zandvoort

heeft zich afgelopen

geprofileerd tijdens de 50+beurs

in

onopgemerkt voorbij laten
gaan en nodigt daarom ie-

volgen, een jutterstocht te

maken

langs het strand of

50+dag

maar ook papieren en an-

de Protestantse kerk ge-

dere bescheiden dienden

in

probeerd

om

iets

van hun

het decor voor de

een kast onder een trap.

de Staat. Resultaat: zeven
bestuurders bleken te diep

in

bij

het verlaten van de

De

kerk op slot gedraaid.

den van het inbrekersgilde

ingezamelend voor

receptie

uw

bijdrage

in

de

ken,

waarna

maar

om

te genieten van zijn

zij

op rooftocht

er

een uitgelezen

jaarrondpaviljoens. Tevens

moment om

Opnieuw

daarschadeaangerichtdoor

Tijdens een druk bezochte re-

wat meer informatie over de

voortse videofilmer Jan van

ceptie heeft het bestuur van

50+dag te geven. Meer

der Meer

deKennemerGolf& Country

matie

andere kortingsbonnen die

een antislipdemonstratie te

de

bij

te bezoeken,

via

infor-

www.nationale-

50plusdag.nl.

Hoe kunnen we
ZANDVOORT SCHOON!? houden.

in

opdracht van

de Zandvoortse

VVV

is er weer een 5e woensdag van de maand.
Dan wordt nergens in Zandvoort grofvuil opgehaald. Wilt u
iets kwijt? Houd het dan graag nog even in huis of tuin. Als
op de verkeerde dag aan de straat wordt gezet, ontsiert

Volgende week

SCIIDUNI?

vuil

Ook naast de glas- of papierbak of bij de
ondergrondse container storen mensen zich aan slingerend
dit het straatbeeld.

Gemeente Zandvoort

Hebt

u

vragen of opmerkingen?

Bel

de reinigingscontroleur,

feit

herdacht dat

rige

produceerd. Zoek via de You

Het voltallige bestuur gaf

liefst

100 jaar bestaat.

om

Tube-zoekmachine naar:

acte de précense

VVV

ereleden, ieden van verdien-

u

sers,

garnalenvissers en

zij

maar

kunt

het bezichtigen. Dit keer

ste,

van de

leden enoud-leden de fe-

week

vrijdag zijn er

ook 'houtvissers'! Door de
storm van de dagen ervoor

was waarschijnlijk een

dek-

lading planken losgeraakt
in zee terecht gekomen.
De lading spoelde voor

en
laat

Van derMeervooral de

plaats zien,

gemonteerd op

licitaties in

ontvangst te ne-

men. Het gebeurt
niet iedere

natuurlijk

dag dat een club

prachtige pianomuziekvan

100 jaar bestaat. Weliswaar

KendraSpringer'WhereSky

is

de club niet

in

onze woon-

maar toch

meets Sea'. Er zijn ondermeer sf eeropnames te zien

plaats opgericht

van ochtendmist

hele jaar zijn er activiteiten

in

de dui-

nen met springende her-

grofvuil.

telefoon 023-5740100.

Club het

mooie korte videoclip ge-

Zandvoort, en

Zandvoort kent zeevisschelpenvissers. Sinds vo-

een

schoonheidvan onze woon-

ZANIlVtHMT

verdwenen

Drukke receptie

heeft de Zand-

bestaat er de mogelijkheid

melden

een tas kunnen

snel

vernielzucht.

rust.

Zin in Zandvoort 2

om workshops

ber als eerste

Houtwas

mensen naar de

ingang vervoerde, was dat

winkels, restaurants, cafés en

ophalen met daarin onder

VW, waar zij

keken en kregen een boete

en rijontzeging.

kunnen maken
werd wel hier en

niets buit

welverdiende

het glaasje te hebben ge-

gingen. Gelukkig hebben ze

bus stoppen. Dan kan Klaas
Leida op stap

le-

in

hebben de deur met grof
geweld open weten te na-

samen met

middel van het

dat

(reis-

cheque). U kunt tijdens de

vertegenwoordigd en door
treintje,

wegen-

belastingen schulden aan

Deze werd door de organi-

83 bos-

er geld

week op

belastingen, zoals

Korendag, op laten sluiten

satie

met

dat Klaas

een groot cadeau

een leuke attractie

De FIOD deed

misstanden aangaande de

zich, tijdens het

wijn naar huis gaat, wordt

bleek afgelopen

zijn.

onderzoek naar mogelijke

opbou-

den

sen bloemen en gsflessen

diverse activi-

orde

in

gading te vinden. Ze had-

wen van

een treintje door

er

kwam werd

op

op alcoholgebruik,

zaterdag hebben inbrekers

men

maken en de

buiten de
diverse

levard

troleerd

en met Klaas. Om te voorko-

zoeker een gratis rondje kan

is,

in

leder voertuig dat de bou-

staande gehouden. De bestuurders werden gecon-

de nacht van vrijdag op

In

Zandvoort waarmee de be-

de 50+beurs. Zandvoort was

te besteden zijn

in

Kerk het glas te heffen op

maken.

treintje

de bedoeling dat

vanaf onge-

detuinvande Protestantse

rijdt

is

direct na de

onder leidingvan een gidste

teiten kan bezoeken. Dat het

50 plussers zich op 6 novem-

om

uit

prijs uitreiking,

veer 16.30 tot 18.00 uur,

Tijdens de Nationale

Het

dereen

een duin- of dorpswandeling

Utrecht.

Opsporingsdienst (FIOD).

dorpsomroepers concours
in

maakt kan worden.

de
en

Inlichtingen

Fiscale

voorgesteld

er

op de boulevard Barnaart

jeugd bezighouden kunnen

ten voor een

opkomende

zon, van golfen tussen een

bestaat ze een eeuw. Het

een groot gedeelte aan op
het Zandvoortse strand en

werd binnen de kortste
ren door

De
die de feestvreugde verho-

gen met
tie

als

topper de recep-

van afgelopen vrijdag. De

ke-

iemand naar de

vaste wal getransporteerd.
eerlijke

vinder kan flink

aandeslag. Hierbij een foto
van John Dalhuijsen

als be-

nieuwe

visser-

wijs van de

man anno

2010.

wü

RESIDENCE COCARDE
ZANDVOORT HOGEWEG

30-32-34

Residence Cocarde bestaat

Nog

uit

luxe appartementen en 2 penthouses

12

slechts 2 luxe

Appartement A6: 118

appartementen beschikbaar:

m

!
,

groot balkon op het zuiden.

Koopsom €439.000 V.O.N.
2

Appartement A7: I05m groot balkon op het zuiden.
,

Koopsom €390.000 V.O.N.
Privé parkeerplaats in

de beveiligde garage

Direct beschikbaar. Keuze sanitair

is

€ 30.000 V.O.N.
nog mogelijk.

www.residence-cocarde.nl
Informatie en bezichtigen: Cense en van Lingen Makelaars

tel. 5 715 715

of

Remode

Biase Architecten

INTERNET VERKOOP

Gastvrijheid
heeft grenzen!

Woon

^
B.V

tel.

57 141 65

OPBOD

oude vraagprijs:

€ 224.900,=

k.k.

NIEUWE VAN AFPRIJS:

€ 179.000,=

K.K.

UNIEKE KANS: Deze woning wordt verkocht via
een internetverkoop bij opbod via OpenHuis. nl.
Voor informatie, bezichtigingen en deelname
aan de internetverkoop bij opbod, dient u zich aan

Veilig

SENTINELTB'ALARM
'M

BIJ

te

melden

bij

Creeven Makelaardij o.g.

4-kamer bovenwoning met 2 verCA. Cerkestraat gelegen, op loopafstand van de
waterleidingduinen en het centrum van Zandvoort. De woning heeft een ruime
woon- en eetkamer in L-vorm met een balkon (ZUID), een keuken, 3 slaapkamers en
een badkamer met douche. Zie onze website voor meer informatie en plattegronden

Aangeboden een

karakteristieke '30-er jaren

diepingen aan de bekende

Dr.

OPEN AVOND: Donderdag 23 september a.s. van 19.30-20.30 uur;
OPEN HUIS: Zaterdag 25 september 2010 van 11.00-13.00 uur;
INTERNETVERKOOP: woensdag 6 oktober om 15.00 uur.

24 uur 365 dagen services
023 5291937

www.sentinelalarm.nl

Louis Davidsstraat 15

2042

LS

Zandvoort

Telefoon: 023-57 39 2 34
www.greevenmakelaardij.nl

Ai

GREEVEN
ma kt

I

aa cd

|

il

£.

ffl

Zandvoortse Courant

André Hazes Meezingfeest

Wapen van Zandvoort

het

in

Leuke middag voor senioren
De Rotaryclub Zandvoort en de Zandvoortse

Op vrijdagavond 24 september

vindt voor de zesde keer

het André Hazes Meezingfeest plaats.

galmen op de klanken van

Met

alle Hazes-hits.

z'n allen

mee-

Dat wordt weer

24 Meezingavond
De

afdeling van

Zonnebloem hebben vorige week donderdag een groot aantal

Mick Harren op

de Amsterdamse volkszanger

als

geheel eigen wijze een eerbetoon aan

zijn

-

Het grote André Hazes

meezingfeest, Het

aanvang 20.30

Wapen van

uur. Gratis

de hand van

liedjes

van Annie M.C. Schmidt werd

strandpa-

bij

viljoen Jeroen

herkenbare

een 'Sentimental Journey', door middel van zeer

liedjes

en versjes, door het verleden gemaakt. De

25 Genealogie inloopochtend
uitzoeken

fenomeen

en

De

Nien Besselink (zang), ter-

10.00-13.00 uur

in

Zandvoort. Locatie

als vorig ja ar

is

even-

Het Wapen van

Zandvoort. Aanvang 20.30
uur.

Het geluid wordt ver-

zorgd door ZFM. De toegang
is

reld.

in

Met

de muziekwe-

zijn

krachtige

mushows

stem, zijn meeslepende
ziek en zijn energieke

weet

hij

een groot publiek

aan zich te binden.

In

bin-

zich

verkleed als typetjes van

Schmidt

uit bijvoorbeeld

succesvolle serie

Nee

'Ja

de

Zuster,

Zuster' of als typetjes

uit

de hoogtepunten

verzorgden deZandvoorters

carrière

Prinses

De Noord-Hollandse zanger

Zonnebloem hadden

nen- en buitenland. Eén van
Mick's

in

het optreden

is

tij-

dens het huwelijksfeest van

gratis.

van

vrijwilligers

Maxima

en Prins

Willem Alexander.

haar (kinder)boeken.

Zij

wijl Dick Duijves

-

Kerkplein

zijn

nier liet

Familiestamboom

Museum,

een aantal

gedichten voordroeg van
Annie M.G. Schmidt. Ook
dorpsomroeper Klaas Koper
deed een duit in het zakje.

Op

in

-

het Zandvoorts

Sjoerd Brouwer (piano) en

tember 2004. Sinds

André Hazes Meezingfeest

Babbelwagen.

25 Stads- en Dorpsomroepersconcours

Leden van de Rotaryclub

organiseert Kees Rutgers elk

-

aanvang 20.30 uur

Mick Harren isal25jaareen

jaar rond die sterfdag het

Zandvoort,

entree

25 Openlucht diavoorstelling

Hazes overleed op 23 sepdie tijd

SEPTEMBER 2010

middag werd afgesloten met een stamppotmaaltijd.

grote voorbeeld André brengt.

zijn
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Zandvoortse senioren een schitterende middag bezorgd. Aan

Kerkplein,

één groot feest. Zeker

-NUMMER

EVENEMENTEN AGENDA

26 Shanty en Zeeiiederen festival

-

Centrum Zandvoort
26 Straatspeeldag-

in

Oud Noord,

n. 00 -16.00

uur

onnavolgbare mahij

de senioren

zijn

26 National Oldtimer

Festival

-

Circuit Park

Zandvoort

komende

met hapjes en drankjes en

laatste roep, voor

waren steun en toeverlaat
bij sanitair bezoek. De liedjes werden verzorgd door

zaterdag, horen. Rond 19.00

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

uurkwamaaneen zeer aangename middag een einde.

Hoort inwoners van Zandvoort, hoort!

RESTAURANT ZUYDT
Zaterdag 25 september (v/a 13:00) is het
& Dorpsomroepersconcours
in Zandvoort. Het laatste optreden van

lunch /diner

jaarlijkse Stads

ASIA SPECIALS
ZUYDT (voorheen

Klaas Koper als Zandvoortse dorpsomroeper.

restaurant Reina) aan de

Dat willen wij niet ongemerkt voorbij laten

Boulevard Paulus Loot 19 heeft een ware metamorfose

gaan. Direct na afloop van het concours,
van 16.30 tot 18.00 uur, willen wij het glas
heffen op en met Klaas in de tuin van
de Protestantse Kerk aan het Kerkplein
Wij nodigen een ieder die afscheid wil
nemen van Klaas van harte uit!

Restaurant

ondergaan. Het

een gezellig eigentijds restaurant ge-

is

worden met een

frisse, lichte uitstraling

en een over-

heerlijke Indonesische keuken.

jT

nen er ook maaltijden worden

feest,

afgehaald, zoals nasi tjam-

tea te organiseren. Roy en

goreng Djakarta,

heerlijke Indonesische ge-

Annemarie helpen U graag
met de invulling hiervan.
Restaurant Zuydt is geopend van 12. 00 tot 24.00

rechten.

voor

poer, nasi

nasi kuning, saté ajam, babi,

kambing,en nog vele andere,
'

h
K :r

:

M*tAm\

1

:

LOL

ZUYDT

en

koffie, lunch, borrel

diner.

Restaurant

vergadering of high-

Dinsdag gesloten.

Om te voorkomen dat Klaas bezwijkt onder
bloemen en wijn zamelt het organiserend
comité geld in voor een gezamenlijk cadeau.
Er staat een bus gereed.
Inlichtingen: afscheidklaaskoper@gmail.com

beschikt

Zegt het voort, zegt het voort!

over twee terrassen: een eet-

gedeelte met 70 zitplaatsen

en een lounge gedeelte aan

De van Toko Ann en Tropen

thousiasme gaan

aan Zee bekende chefkok

nieuwe uitdaging aar.

zij

nu deze

de voorzijde.
sen kan

men

Op

beide terras-

genieten van de

Buiten de Indonesische keu-

Natuurlijk bent u ook van har-

ken serveert het restaurant

te

res-

ook westerse specialiteiten

en een borrelhapjeof een

op te zetten Door de

zoals de spare-ribs van Toko

ker kopje koffie

reconstructie van de Kop van

Ann,entrecötevan de

beeld spekkoek of appeltaart.

de Zeeweg en de gevolgen

verscheidene visgerechten

bei-

de van Indonesische afkomst,
zijn

gevraagd

dit

nieuwe
.

van de economische

hebben

zij

crisis

het succesvolle

ffiéKfsT

zee en de ondergaande zon.

Roy Lefrandt en gastvrouw
Annernarievan Leeuwen,

ta u ra nt

waaronder
grilde

grill

en

zeebaarsfilet, ge-

dorade en op de huid

welkom voor een drankje
met

'f ff f

Het

is

bij

restaurant

om

iUCCf

OPENING
Vi^[»u

Restaurant

ook mogelijk

fr-n ittafftifr

lek-

bijvoor-

ZUYDT

voor een

Tropen aan Zee helaas niet

gebakken kabeljauwfilet.

groter gezelschap een di-

kunnen voortzetten. Vol en-

Sinds afgelopen vrijdag kun-
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WOONCAFE
Hypotheekadvies gaat zoveel verder dan alleen

uw

adviseren over de aankoop van

Zeker

we

bij

de

risico's

.

woning.

van een eigen woning moeten

stilstaan, zoals ontslag, ziekte of overlijden.

Een goed advies
Seven For

Life

is

dan goud waard

Financiële Diensten.

Op

zaterdag 9 oktober de 2 1 editie
van een unieke
informatiemiddag in Café Neuf aan
de Haltestraat 25 te Zandvoort

4saleSTYLiNJG
VEHKDDPSTYLING
Verkoopstyling helpt

Petra Geusebroek gaat

als

erkend Hypotheekadviseur en erkend

Hypothecair Planner verder met adviseren en dat

is

Deze middag

product.

beste mogelijke

is

vrij

toegankelijk

Lifestyle

oor iedereen die informatie
wenst over:

met het hart en meer dan verkopen van een
Daarom de naam Seven for Life. Meer dan hypotheken een

Planning. Adviseren

prijs.

bij

tiële

koper en

uw woning

het sneller verkopen van

tegen de

Heel concreet en doeltreffend. Met een objettieve

frisse blik bekijkt Yvette

ziet alles

Willemse

uw

huis

door de ogen van een poten-

wat een vlotte verkoop

de weg kan

in

staan. Als

bewoner ervaart u uw eigen huis namelijk heel anders dan iemand
uw woning komt bezithtigen. Wonen is totaal anders dan verkopen

die

Aan- en Verkoop woning
Vrij e huizen markt
I

Ti-:" ...!.!

kopen

huis

of verkopen? Kies

voor een

Bel Nitk ten Broeke... een

betrouwbaar

makelaarskantoor waarbij het belang van de opdrachtgever boven
alles gaat.

7 dagen per week,

rekenen, ook

in

365 dagen per

de avonduren. Wij

zijn u

jaar

kunt u op ons

graag van dienst.

is

notarissen laten zien dat de

dat notarissen stokoude figuren

Het
van

is

alle

ondoenlijk

in

in

tijd al

E

of Renovatie
ij

Belastingzaken

zaak, hypotheekakte. oprichten van een BV. stichtingen

irtof eenonderhoudston;

komt doe

van mening dat het beste
gesprek. Pieter

>nlijk

komt

u thuis voor een vrijblijvend advies...

„j-a-saBir-'.
I

winkel

964

zijn wij

zijn

we

gevestigd

de Swaluestraat, van een kleine buurt-

in

uitgegroeid tot een

doe het

zaak

met meer dan

zijn in

de beveiligings-

zelf

20.000 artikel en. We et u dat wij gespetialiseerd

producten van onder andere Marenco en Nemef.Wij staan borg voor

Beveiliging van

uw

sloten

een goed advies. vakkundige montage en de gebruikelijke betrouwbare
service

bij

uw sloten. Kom

de beveiliging van

naar Wooncafe voor

meer

informatie en demonstratie.

Unieke met de hand
gemaakte tuinmeubelen

& JONKER
bij

etc.)

Daarnaast kan Nanfred

de bedrijfsadministratie en het oplossen van

organisatieproblemen. Tevens biedt

hij

Nieuwbouw, Renova

<«

Kozijne

de verzorging van verschil-

lende soorten belastingaangiftes (inkomstenbelasting, loonbelasting,
vennootschapsbelasting, omzetbelasting

Bouw

Reyenta

Samenlevingscontracten
en schenkingen

rküt.Wl'i
Een belastingadviseur kan u helpen

in

goede handen. Een geheel

i

vc

allemaal. Piete

bij

Uierhandel Zontvooft

Sinds

Herfinanciering

bestaande hypotheek

en verenigingen, schenkingen

Bakeis u bijstaan

een eenmalige

Financieringen voor aankoop wonin
zijn.

werkzaamheden. Denk aan huwelijkse- en partnerschaps-

EL4KEIS

tuin,

Het kan

esultaat tot stand

graag

lang voorbij

een stoffige omgeving

kort bestek een volledig overzicht te geven

voorwaarden. samenlevingscontracten, testamenten, overdragen
onroerende

Tuinzorg Kennemerland

ieuwe
ract?

Verkoop styling woning

Voorjaarsbeurt voor uw tuin of
een geheel nieuw ontwerp

Van der Valk c
öwart
Onze Zandvoortse

.

plezieriger, slagvaardiger

en meer persoonlijke aanpak! Wij doen u niet alleen beloftes, maar

maken het ook waar!
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Verbouwing
Een

Tuinzore

Zomer verhuur

hulp

bij

jaarrekeningen, rap-

Aarzel niet en kom
zaterdag 9 oktober 20
naar
deze voor Zandvoort unieke midda;

Waarom

portage en prognoses, arbeidscontracten, aftrekposten

reiskosten en ergernis

bij

een verbouwing of renovatie. Onze

Zandvoortse Jaap Loos heeft een aannemers- en bouwbedrijf. Hij werkt

1

alleen

maar met professionele zandvoortse experts.Voor schilderwerk

binnen en buiten SchildersbedrijfTom Geusebroek.Voor Loodgieter- en
installatiebedrijf

Mark Spolders. Elektrotechniek Hans Willemse.

Vanaf 1.00 uur tot 16.00
uur bent u welkom.
I

JJHome HoNday.nl

ledere bezoeker van het

rentaf service

:?

Holidiiy en geniet, zoals vele

Maak dan nu

kennis

met Home

Pelvodesign maakt aan de hand van

èHg

cifieke

kunt u kiezen
tegels. Voor

uit

wij geschaafd en

verhuurders deze zomer hebben ervaren.

platenhoezen, kunst of

de buitenmeubelen gebruiken

ruw

steigerhout.

kiezen uit krukken, banken en

uw wensen

biedt u een op
vakantie,

wanneer uw
r

aangepaste verhuur mogelijkheid tijdens

uw

huis leegstaat, u een zomerhuis, studio, apparte-

heeft of eigenaar bent van

uw spe-

wensen binnen- en buiten meubelen.

Wij gebruiken voor de binnenmeubelen
geschaafd steigerhout. Voor tafelbladen

Wooncafe ontvangt een
met woonbladen

schitterend pakket

é^È.

of

zonder

tegels.

U

tafels

kunt

met

Maten en materialen

overleg. Tijdens het

woontafe

in

zullen wij

Zandvoortse Courant

Politiek
Naar aanleiding van de

met behoud Gertenbach

blij

'affaire'

Wim

Jaarlijkse

Gertenbach College (WGC) heeft De Zandvoortse Cou-

rant reacties gevraagd aan de Zandvoortse politieke partijen. Hieronder vindt u een bloemlezing daaruit. Uiteraard

is

de teneur een van blijdschap, de partijen

voor Zandvoort het doel

is.

WD

zeker handelen

verheugd dat de

is

wethouder op zo een

het ver-

in

nomen

korte

Gijs

"Het

CDA

aangeno-

met

leerlingen,

zich verder te

Groep de school een
derwijs

is

aan de polste houden. Maar,

moeten weons

we

wil
is

een weg.

is

is,

er!"

reikt.

nieuwbouw

uitgesproken over het be-

WGC

Zandvoort. Het

voor

om

"D66

st uur

"De PvdA

is

om de arm

mate

met deze nieuwe

blij

we

blijven

MR

bestuur.Het heeft hier duide-

OPZ

te blijven.

heeft

tussen

D66

en.

dat er een

onderwijs

\ji-r*

ten

om

fi-

in

in

het leerlingenaantal

brengen, temeer daar er

de afgelopen

tijd,

de berichtgeving

in

In

is.

De

behoudt

redactie
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(".etter.

gecomponeerd

rr.

dat binne

elang

geweest

e n toont o n da!"

dezec ctievanu.deni uwbouw

om

zo

N~e.l

"rgeli

ik

en zo

dem-jeote

en stuk dicht

co ree te plo nen te

het geval was. Het spr ekt venz JP
zullen volgen

nodic

een zet e

tien

nen van

zo'n

hoog mogelijk niveau."
Links heeft helaas

geen

kunnen geven voordat

reactie

.'t

maker er

datu.de

zullen

r

"oei"

j

Nogmaals dankend en met vriendelijke groet,

Guus van Dee, voonzltfen

MR WGC
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om

worden jaarlijks

in

2011

de gemeente Zandvoort en de regio Kennemerland veel evenementen

mooie evenementenkalender neer te zetten

is

Om

voor

komend

jaar een

het belangrijk dat, indien u van plan bent een

evenement te organiseren, dat voor 1 november aanstaande
is

dan

in

staat

om

regio en kleinere

eventuele grote evenementen af te

Ik

e -1

ben er

bij

de gemeente te melden. Die

stemmen met het gebeuren

onze

in

op de lokale kalender te plaatsen.

tie en

voldoende inzet van

e'-.gez

de optreden

zelfs ver overtuigd

is

van

in

een formulier dat

u dient

te vullen en te retourne-

nodig

is

om

een vergun-

ning aan te vragen. Over
het algemeen

moet

u re-

op8weken vooreen

tijdig

Voor kleinschalige evenementen, tot 300 mensen

vergunning. Uiteraard

een overzicht te hebben van

en geen wegafsluitingen,

voor vergunningen wetten

de verwachte evenementen

kunt

voor 2011. Jaarlijks wordt

gratis melding.

het noodzakelijk

om

is

ren.

u

voldoen met een

u

organiseren dan

website. Indien u ook via de

is

er

op

de gemeentelijke web-

eus

(kopje:

Ondernemen

>

site

eveneens een handige

checklist die, als u die seri-

is in

invult,

van grotewaarde

verband met detijd die

VVV

ruchtbaarheid aan

evenement
meldt

u

WQC. de cn~wkk

met de no-

detdoon

id geleden nog niet
lingen

nauwlettend

uw

wilt laten geven,

dat dan

dige gegevens via marke-

ting@vvvzandvoort.nl.

betrokkenen zu en zich vanaf nu inspannen

het

in

Als u van plan bent iets te

www.zandvoort.nl
>

zijn

genomen moeten worMeer informatie vindt
via de bovengenoemde

den.

Aanmelden voor deze kalender kan via de website van de gemeente,
Loket

kenen

en regels van kracht, die
acht

evenementen-

kalender vastgesteld.

i

nes te starten, iets wat

deMRv an

een

oktobertussen

11.00 en 15.00 uur.

huisdier (vanaf

georganiseerd. De gemeente juicht dat uiteraard van harte toe.

hiervoor de

nmeel het doodvonnis vc n onze school naar
ï- dg v

uw

Dierentehuis Kennemerland,

leuke ac-

Aanmelden voor evenementenkalender
Er

de hulpdiensten. Hiervoor
Groen

in

pers,

U*

zijn er

u

de krant ter perse ging.

is.

om

bezoekjete brengen aan het

De dierenartsen zetten

zich

bent van

harte uitgenodigd

Daarnaast

Evenementen). Daar vindt

de

zich het recht voor

tafel

asieldieren? U

het Dierentehuis!

tiviteiten zoals het nateke-

De evenementen vragen

volgens

dagen nadat

ween van

komt geheel ten goede van

een

dierenartsen van 'De Kring'.

een zorgvuldige coördina-

jr ;:

Fs.-itsstis eb.

de activiteiten of naar de

bij

chip actie gerealiseerd door

te korten en plaatsing van brieven te weigeren.

buiten werd gebracht. ;t n 0'T r.z alge besluit d

groot

dit jaar

die al-

lemaal hun best doen voor
de dieren. Nieuwsgierig
geworden naar de rest van

kunt laten chippen, inclusief
registratie

op een

liefst

Geoehte raadsleden von Zandvoort,

hodde

aanleg voor

hond. Ook wordt

mensen

de NDG. De

opbrengst van de chip actie

Zandvoort wordt

aangeboden. Het

verrich-

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie

brieven

1

zichzelf

op het gewenste niveau te

de inhoud eens

'..

zeer

ons verkie-

zingsprogramma van 20io.
De raad zal zich nog over het
bereikte compromis dienen
uit te spreken, maar OPZ zal
rf

zijn

hij/zij er

heeft) en van Stichting hulp-

schillende

u

huisdier

vorm van voorgezet

benieuwd naar

*"1

ren of

de

vindt het belangrijk

Wij

Dunamare gaat

u

mee

uw

slag

rechtvan de school kan dus

toegezegde inspanningen

in

uit

zegt im-

de toekomst opnieuw oplaai-

aan openheid ontbroken.

lijk

Zij

moet bedruipen. Een

deze uitspraak van de raad

die

eigen hond

waardoor

in

discussie over het bestaans-

en school-

uit-

houdt.

mersdat de school

volmondig ondersteund en

gangspunten

in

uw

zodat u eens kunt uitprobe-

belangeloos

voor slechts € 25

veiligge-

Dunamare een

van

nancieel

bezorgd over de

relatie

was ook één van de

is

Wel maken wij

steld.

natuurlijk uiter-

ervan KC

dat het voortbe-

blij

is

staan voorlopig

te realiseren en

PvdA, Nico Stammis:

onderwijs en die dient be-

houden

gemaakt moe-

worden door de raad om

te financieren."

enige vorm van middelbaar

dit

af-

D66, Ruud Sandbergen:

ontwikkeling. Tegelijkertijd

immers de

is

die

de komende

berichtgeving op dat het be-

september
heeft de raad zich unaniem
7

zijn

Kennemerland over behendigheid en flyball (neemt

in

het voortgezet onderwijs

het WGC

Demonstraties

vooral

ten

Tijdens de raadsver-

houd van het

nopen

Zandvoort te behouden"

een geschikt plan komt

Dunamare

het college en

zal dit

de gemeenteraad. "GBZ heeft

wegingen

realiseren dat

Huisinde Duinen

Kortom, het wordt een
prachtige dag met veel ver-

interpellatie van

tot nadere besluitvorming in

vertrouwen

verplichtingen op ons af-

Bruno Bouberg Wilson:

een compromis hebben be-

verheugd dat de raads-

geroepen hebben, we moeten

en zorgen dat voor zowel het

"Het verheugt ons zeer dat

is

zo snel mogelijk aan de slag

als

allemaal onder het genot

brengst voor de asieldie ren).

breed gesteunde motie, vol-

Ongetwijfeld

Wel

OPZ,

gadering van

lijk

van een poffertjeof een stuk-

de VVD tot succes geleid heeft.

belangrijk, de leer-

ling staat daarin centraal.

waar een
En de wil

de ontwikkelingen

zal

gend op de

eerlijke

kans geeft. Kleinschalig on-

en

het zaak de vinger

blijft

uw

of kat. Vertoont

huisdier gedragsproblemen?

HotscheLuik. En dat natuur-

"GBZ

ontwikkelen en

Dunamare Onderwijs

dat de

nog wel wat hobbels ge-

nomen moeten worden,

uw hond

Bespreek deze met de aanwezige gedragstherapeut

zij

GBZ, Mkhel Demmers:

blij

We hopen
krijgt om

dit bericht!

dat het WGC de kans

warm

hart toed raagt. Erzulien ech-

dus

mooiefoto's laten maken van

interessante

allerlei

je heerlijke appeltaart (op-

ontzettend

is

hun ouders, het onderwij-

ter

van der Steen, schminken

de bezoekers het mooie die-

weer verschillende kraampjes met

deRoode:

zend personeel en iedereen
de Gertenbach een

om

voor de kleineren onder ons,
er

kritisch blijven volgen."

CDA,

week raadsbreed

men. Rust voorde

een foto) doortekenaar Paul

oktober staan de deuren van Dierentehuis Kenne-

rentehuis en aldelieveasieldieren te laten zien. Dit jaar staan

juist het

gebleken dat

PvdA

standpunt."

ven aan de motie die vorige

die

3

merland weer helemaal open

SEPTEMBER 2010

38 .23

tegenovergestelde doen. De

is

lengde van het eerder inge-

termijn invulling heeft gege-

is

Zondag

stichtingen. Tevens worden er diverse demonstraties gegeven.

WD,Belinda Göransson:
"De

tevreden met het

zijn

van het overleg tussen Dunamare en de gemeente, waarbij behoud van het WGC

resultaat

.NUMMER

open dag Dierenasiel

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

DORSMAN.NL OF 023-5714534

pluspunt
Openingstijden van 07.30 - 18.30

ZMRORU

ui

Mooi hè

BSO De Boomhut biedt professionele opvang voor uw
U kunt met een gerust hart afwezig zijn.
Spelen met andere kinderen

-

Flemmgstraat 55

.

2041

.

F:

Huiselijke sfeer

-

Behang- en schildersbedrijf

Plezis

wat bloemen doen

-57 40

033

330

VW

023-57

Zandvoort
I

6

Haltestraat

865

O Zandvoort

Sifieeialtet

tel.;

OVi-JT IÏO éO

31

beginnersklas
Taoïstische Tai Chi™

72

naandag 27sept 20-22 uur

Mobiel 06-54 264259
Vooral uw behang-,

voor al Ww bloemurerken.

Jeugdhuis

wit-en schilders-

C

levering en plaatsing alle glassoorten.

vernieuwen kozijnen

Najaars- en winterbeplanting

&

BOVAG

Lid

Max

www.taoist.nl

Het gras verdort
en de bloem verwelkt,

en NAP.

maar

Planckstraat 44,

.

M, ai

iï'J 'ti

!)Mi$>

-

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

:j3aia:=M

Dorpsomroeper

Een dure reparatie, onder-

houdsbeurt,

Het kan

APK

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstatïon

3

CSS3HEÏ03

APK KEURING

Administratie en
belastingaangiften

Alle

merken vanaf €

kijk

Gerard veel succes!
Els Poetje

op

www.autoverkoper.nu

Te koop gevraagd:

Wereldradio. Merk
L.

Grundig, Kenwood

Paap medische

of een ander merk.

hulpmiddelen.o.a.BRACES,

29,-

verbandpantoffels,
decubitus preventie.
Bel

Bij

voor particulieren en ondernemers kleinbedrijf

Klaas bedankt!

Dorpsomroeper

of schade?

goedkoper!!

altijd

Patrickvan Kessel

Bel

06-55383624 of

Administratiek

grote beurt gratis!

voor een afspraak

Tel.06-16628846

Witte Veld 56, 2041

M

IK!
tms

GB te

06 45 30 45 31

Zandvoort
E kittywillemsei

Inloopspreekuur:

Voorjong werkend
stel.

Particuliere zandkorrel €7,50

Met ZandvoortPas

waarvan

alles te

Pedicure Carla

koop

Meer dan

is!

Van serviezen en

di

Vooreen goede
voetverzorging.

De winkel

is

06-4609 8919

geopend

op don-vr ij-zat

www.massagebijrosa.nl

10-17 uur

-

Info: 06 - 53693409
Noorderduinweg 48,

1

Hondenoppas.
Logeeradres voor

(Corodex) Zandvoort.

2

uw hond
3

Te hu

4

€ 5 oo,-

Geen personeels- of zaken advertenties

ur:

grond 100
Tel.

Zakelijke zandkorrel €12,50
Met ZandvoortPas €10,Indlen

uw advertentie

niet voldoet

(excLBTW)

In

BrunaBalkenende,CroteKrochtlS

redactie van de krant, Kleine Krocht

fgevenblj:

Vitaliseert,

;.

maar

huiselijke kring.

06-3936 9426

ontspant

en

et>

elke letter

ofspatie

in

een apart Vakje plaatsen

Te
in

tel.

De Schelp tot

€

023-5427858.

Te

*.

of 5719357

P

h h h

1-5-2011:

650,-.

06-17455032

Tel.

www.shiatsis.nl

ontstaan door verkeerde of on Uir tin oud

huur

2-kamerflat-f-internet

verzekeraars. Zandvoort

"«
van welke saiü dan 0-

in

Vergoed door veel zorg-

SW E»; queeste

2

van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.

Q.

Geen hokjes

of kennel,

.

lokaiSHIATSUtherapie

9

gesloten envelop (met gepast contant geld)

De

m

en werkt diepgaand.

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon

zolder 85

023-5718954

Tel.

7

8

2)

,

u werkt.
2

6

aan de

1)

rn

2

voor vakantie

of op de dagen dat

opslagruimte

Nieuw Noord. Begane

in

5

lid.

glaswerk tot meubels

onder de volgende voorwaarden:

Geen onroerend goed of auto's
Geen goederen met een waarde boven

10 jaar

ervaring. Pro-voet

en van kleding tot boeken.

€5,-

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst

06-51616497

tel.

Het Pakhuis,
een kringloopwinkel

korting op een zandkorrel

Bellen tussen

17.00 en 19.00 uur,

Flemingsstraat 55 (Pluspunt)

ZANPKORREL s INVUL B ON

(tijdelijk):

etage nabij centrum.

www.auluu«tB IHzandiNWfUil

Met ZandvoortPas

huur

Te

bij

u thuis: 06-51815360.

maandag 9.00-12.30
T 023 573 92 72

stand.—

altijd

schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
[t

-

i

woord van onze

Jesaja 40:8

I

Auto kopen of verkopen?

Gevulde potten en manden

het

God houdt

/ 06-53498304
www.tra d e-a rd n

5730519

tel.

NU OOK:

023 8795396

Tel

Autobedrijf Trade Aid.

GLASZETTERSBEDRIJF

P. aan 5K(cefJ

Bloeiende violen

Kerk,

Pr.

Kerkplein

werkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl

VAN AACKEN

nieuwe

start

Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571

T:

ü.
*t

5>

p,
*1

A
*ï

S>

P
i>.

*f

NUMMER

Zandvoortse Courant-

«BOOOOKDO»

Cultureel

weekend

Komend weekend kunnen de cultuurliefhebbers en

Vaderlands klassiek talent
in

38 -23

SEPTEMBER 2010

met tradities

vol

liefhebbers van traditie in Zandvoort

en zeer wijde omgeving weer hun hart ophalen. Zaterdag staan de dorps- en stadsomroepers

Protestantse kerk

weer

centraal en

zondag de shantykoren

het land.

uit heel

Op zaterdagavond

is

er

tevens een voorstelling van de Babbelwagen die beelden van Zandvoort van toen en nu

Het klassieke concert van afgelopen zondag moet

hebben

laten lopen.

bij

het publiek de rillingen over de rug

met commentaar van Ton Drommel.

laat zien,

Dat kan niet anders. Wat een talent en wat een beheersing van hun

instrumenten door een viertal zeer jonge Nederlanders, die een laureaat hadden gekre-

gen tijdens het laatste Prinses Christina Concours. Een schot

in

de roos voor de organise-

Uiteraard staat het Dorpsen 5tadsomroepersconcours
volledig

rende stichting Classic Concerts en de organisatie van het concours!

in

het teken van

het afscheid van 'onze

stadsomroepersconcours op
het Kerkplein begint
uur.

Na afloop

is

om 13.00

een receptie

(Beachclub Take
10 koren op

van het Gilde van Dorps- en

stellenden die Koper willen

tachtigste welletjes en

bedanken voor hetgeen
voorZandvoort

in

hij

bedrag onder couvert mee.

horen, dat

hij

tot de allerbes-

een

als u wilt,

(Umuiden) en Grace Darling

Umuiden. Ook

's

weer

eveneens

uit

genieten van een voorstelling

zijn er dit

jaar

die

kans

topper zien wat

(Enkhuizen),'tStaendeTuygh

Babbelwagen

van De Babbelwagen. De his-

in

om

Avonds kan een

ieder

torische club van Zandvoorter

zullen

nog

van het Jaar Marcel Meijer

zijn

de titel 2010 te pak-

zal

om

20.30 uur een open-

nieuwe koren

hun geluid

Zandvoort
hij

een

(Amsterdam), Dulle Griet

Titelkandidaat

Mocht Klaas

er

Mannen

de Weespertrekvaart

ten behoort.

winnen, dan heeft

treden

terugkeert, zoals bijvoorbeeld

u

kampioen

op verzoek,

is

Neemt

jaren betekend heeft.

De viervoudig Nederlands
nog één keer

liederen. Uiteraard

aantal koren dat iederjaar

gaat met verdiend pensioen.

wil

Five)

met Engelse en

Nederlandseshantiesen zee-

de loopder

laten zien, en uiteraard laten

"Wij hoeven als organisatie

Dorpsplein] en op het strand

nissen en overige belang-

Stadsomroepers vindt het op

een stuk dat maarliefst ruim

Haltestraat, Gasthuisplein en

voor familie, vrienden, ken-

zijn

door Joop van Nesjr.

van Zandvoort (Kerkplein,

ei-

De nestor

gen' Klaas Koper.

laten

in

Zandvoort

horen.

Zo

daar de Compagnie

Zangers

uit

Medenblik en

Egmond

ken, en zal hij toch tijdens

bare openluchtvoorstelling

de Zaalnêelden

klopte helemaal, hoewel ook

het concours na Zandvoort

geven op het Kerkplein. De

a/zee. Last but zeker not

Boomsma de

Babbelwagen laat zaterdagavond het Zandvoort

inbreng van het

van 'toen en nu'

Zandvoorts Koper ensemble

toetsen soms

uit

een lau-

opnieuw de klink ter hand
nemen. Maar de strijd zal
zwaar zijn. Vooral de kampi-

voorte doen. Wij dienen een

bladmuziek bracht

een

reaat isvan het concours. Het

oen van de laatste driejaar,

Drommel voorziet de beelden

die het geel /blauw

aanvraag

achttal delen uit het werk

volgende Prelude en Fuga

Henkv.d. Nieuwenhuizen

van deskundig en humorvol

len

commentaar.

wordt het Shantykoren en

Shantykoren
Dezondag staat geheel

tioneel

25

van het concert hier niet veel

in bij

de organisa-

van het Prinses Christina

tie

Concours en

zij

bepalen wie

komen en wat er op
programma komt. Daar

er

we wat

het
be-

minuten duurde,

mars

hij

heeft. Volledig

Fantasiestücke op.
Robert

liet

de

in zijn

zonder
hij

12

van

Schumann voor een

ademloos luisterend
Een ovatie

was

publiek.

fors kan aanslaan. Toch liet

in

waarom

zien

hij

G BWV 860 van Johann
Bach toonde

Sebastiaan

zonneklaar dat deze pianist

op weg

zijn deel.

hij

naar een mooie

is

Oisterwijk, zal

hem

uit

het vuur

Ton

zien.

na aan de schenen leggen,

evenals

zijn

Peer Witzels

goede vriend
uit

Alphen aan

least

is

er de

houden.

Zandvoortse

Om

Gemengd
hoog

zul-

10.30 uur

Zeel iederenfestival tradi-

in

het

Unicum.

geopend

Om

in

Nieuw

12.00 uur gaat

toekomst. Ook het lastige

de Maas. De Zandvoortse

teken van de shantykoren.

het festival officieel van start

er plaats

stuk van Maurice Ra vel, Je ux

aflevering van het dorps- en

Op 4

op het Raadhuisplein.

meestervan ClassicConcerts

voor twee andere Neder-

d'eau, leek een peulenschil-

Johan Beerepoot.

landse toptalenten. Camiel

letje in zijn

Het eerste stuk van de mid-

gel en

talen
is

voor en klaar

Kees", aldus de penning-

Na de pauze was

Boomsma

Het klapstuk was bewaard

brach-

ten een stuk van Mozart,

grenstaan hetonwaarschijn-

Remembranze Napoletane

zonder de andere mu-

van Giovanni Paggi. Een tech-

(18]

op de

vleugel.

Zij

Sonate voor viool en piano

KV 579

in

G, de delen Adagio,

Allegro en
ties.

thema met

varia-

Een gevoelig stuk, voor-

lijke,

sici

van deze middag tekort

te doen. Al op 3-jarige leeftijd

(!)

kreeg ze

les

van haar

voor het

laatst.

weergaloze Brackman
zien hoe

dat

bracht

a

Is

niek,

zeer begenadigd

wat een

Poucke een aantal keren wat

was waardoor de

vi-

die lessen heeft

fluitiste.

En

de toen nog

men de

had

gevolg een

Wat een

ly-

tech-

wat een schoonheid en
zij

talent! Uiteraard

dit niet

zonder de

Boomsma kunnen

wen, maar dat was dan ook

Anne zeer ter harte genomen. Als eerste speelden

volbrengen, die haarvolledig

opgemerkt kon

de beide musici een stuk

steunde en

van Frans Schu

ook volkomen terecht

ool dreigde

onder te sneeu-

het enige dat

worden

tijdens het hele, wer-

kleine

bert, Liederen,

steun van

hij

deelde dan
in

het

bewerkt door Boehm. Een

applaus. Een van de mooiste

prachtig samenspel tussen

concerten die

Daarna was het de beurt

de vaak

gever de laatste jaren heeft

aan Van Poucke

en een zware piano. Het

kelijk

fabuleuze concert.

als solist. In

lyrische dwarsfluit

ZO£kplöötJ£

fluit

echter vol verve

zij

met

risch publiek.

Pinacker Hordijk, zelf eer

te hard

centrum

nisch vreselijk stuk voor de
fluit,

ervoor dat het spel van Van

viool.

Een werke-

lijk

liet

moeder Josine Brackman-

voor de

het

dient te bespelen tijdens het

Dat zorgde

al

in

op de vleu-

(20)

de pas 75-jarige Anne
Brackman op dwarsfluit,
maakten hun opwachting.
Wat met name de laatste
dame in haar mars heeft

dag werd gespeeld door
Elvira van Groningen (18) op
viool en Nicolas van Poucke

locaties

handen.

mogen

uw

verslag-

De foto van deze week is een groepsfoto met nummer bldo6857 van twee jongens
en drie meisjes.

We zouden

graag willen weten wie het

per mail op zoekplaatje@oudzandvoort.nl of

bij

zijn.

Reactie kunt u kwijt

Cor Draijer op 06-3614 9717

(graag pas bellen na 19:00 uur)

horen. Fantastisch!

wD

,

Voor

ZandvoortPashouders de aan

alle

€ 25 KORTING
.d€c&tté y/eWrtrt/ïixl* f

fel]

ta*W<1H Y»1
Wang

KILO MALSE

1

BRAADLAPPEN
kijk

TROMP

RUNDER

€ 9,95

W

VPkf#Ptl»l'

uw * lOTi-iirehtf

-^ toe rkoop.nl

3

-,

ook eens op onze website:

TASfJf ËNTEALf

FRSP SPE£*ht|

Voor Pashouders:

10% korting opalle ritten

V

(behalve actie ritten)

023-6ÖÖ55ÖÖ

'DE BODE*
W/sf u

n/

dof

</e

nieuwe

Riverdate collectie

binnen

Medina Woningittnchters

is?

li 4

www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Aanbieding voor de maand september:
Novilon vinyl en Marmoleum met 10% korting

T Tapij

Y(Vouw)goriijn,

TVimge,

l

Vinyl

Luxaflex

Li

Zonwering

Pa.rke

'

Officiële Pasfoto's

een 2e set
"Leuk Lachende"
Pasfoto's

Bestel

vin

nu de ZandvoortPas 2010

BetreffcO Nieuwe ZandvoortPas fê

tftrfliirj*

pvrscxwi

voorde

Halve

Achternaam + voorletter(s)

prijs!

ZE3J

7.50)

O Verlenging ZandvoortPas (€joo) -Pasnr

*****

Woonadres+huisnr
Postcode

Telefoon

(Handtekening)..
Betaling

CONTANT

Voor Pashouders

n

Deze pas

met

31

is

geldig vanaf i ja nu irl

2

oio toi en

december 2010.

10% KORTING
OP TOTAALPRIJS!

,MR\S

wordt, tezamen met een welkomstkado,
bij

Betaling PER

BANK

Haltebtkaat
023-57T6637

u thuis bezorgd.

7,
-

2042 Lj Za.\'iwüort

mvhuh&uju

Met de aangehechte tegoedbon voor
een Zandkorrel, kunt u op een door u

gewenst

tijdstip gratis

een Zandkorrel

7

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

1

ZANDKORREL

°P

Ml3a

f

s

'°or

whaar

vertoon v
an

^pen,

weuren

efc

.

week

biedingen van deze

Lijst

i

I

Kabel-inte
helpt

Koene Qeaning Service
«5?
10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

re P-'lt
et/adsl

mst

bij alle

www.koenecleaning.nl

PC-PROBLEMEN.

•

06-14 32 44 44

;n aanleg Idraadloos
>n den/weekend.

(in

van deelnemende bedrijven

alfabetische volgorde)

Algemeen:
Autobedrijf Zandvoort

-

K.

Taxicentrale Fred Spronk

Psychologiepraktijk

-

Onnesstraat

023-8885588

Abvan

der Neut

-

06-31393790

Rep-it, totaalservice voor

computergebruikers.

Winkeliers:

023-571 966G of 06-44696001

en KvK.

Schilder- en

Onderhoudsbedrijf

Addie Ottho

v.o.f.

Bruna Balkenende

& Zn

'elefoon
/lobiel
/lobiel

CC

^v V

Kaashuis Tromp

023-5717287

06-5577 8563
06-1887 6726

Mental Coach
Ab van

Praktisch, kortdurend

Eerste consult

Grote Krocht

-

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

otTho ™?

E),WalkofFaime

der Neut

De winkel ligt weer vol met
nieuwe overhemden.
Pashouders: 10% korting

en doeltreffend.

15% korting

-

Grote Krocht

Slagerij

Horneman - Grote Krocht

Slagerij

Vreeburg

-

Haltestraat

Verzorging en vrije
Menno

Foto

Massage

Gorter

Rosa

bij

-

Piony's Haarwinkel

Kosterstraat

-

Toerkoop Reisbureau

Mode en
Bibi for

u op een

Enkele voordelen voor
Ruim 1000 huishoudens

zijn in

UW aanbieding in de Zandvoortse Courant in tuil ColoUT
U bepaalt helemaal zelf welke aanbieding u doet voor Pashouders
Gratis redactionele aandacht in de krant voor u als deelnemer
Veel

aanbiedingen staan ook gratis op www.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas

promotie ZandvoortPas

door middel van publicaties

in o.a.

de Zandvoortse

CouTant, maar ook buiten Zandvoort: iedereen kan een ZandvoortPas aanschaffen,

dus ook niet-Zandvoorters (en
•

er zijn er al

Ter ondersteuning zijn gratis

een

Vraag naar de zeeT voordelige tarieven en de uitgebreide mogelijkheden

Sea Optiek

Walk

of

-

contactpersonen:

Letty van
Gillis

Haltestraat

Haltestraat

Fame

Avenue

-

Bakkerstraat 2A

en onderhoud:

Living

& Giving

-

Kerkstraat

De Bode woonaccessoires

-

Kerkstraat

Koene Cleaning Service - 06-1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat
Mariene Sjerps Internet
Versteege's IJzerhandel
Rep-it

-

-

o6-\

-

Pakveldstraat

023sjig666 / o6~446g6ooi

Horeca:
Harocamo

Uw ZandvoortPas

-

Kerkstraat

aantal...)

toonbahkstandaards en/of raamschildjes verkrijgbaar,

waarop uzelf uw ZandvoortPas aanbiedingen kenbaar kunt maken
•

-

Haltestraat 61A

het bezit van een zandvoortpas

Wekelijks

Extra: alle

-

Graveer een keer- 023-888 jj 58

Wonen

rijtje:

Grote Krocht

Kinderkleding

Shoes

Blitzkickers

Ondernemers opgelet:
Meedoen aan de ZandvoortPas
vergroot uwvaste klantenkring

-

trends:

Belli E Ribelli

ANDVOORT

tijd:

Grote Krocht

-

www.massagebijrosa.nl

Kok:

den Brand:
tel.

tel.

06-4342 9783

06-460 460 26

-

Kerkstraat

Mollie&Co Restaurant

-

Verlengde Haltestraat
estraat

Open Golf Zandvoort

-

Duintjesveldweg

Za ras, Café Restaurant -Haltestraat

Bel

STADS

& DORPSOMROEPERS CONCOURS
Zaterdag 25 september 2010

~

W-'.
fcl(

.

£,

Afscheidconcoursvan Klaas Koper

,,

-/•

'

FABRIEKSVERKOOP!
VLOEREN & KEUKENS

KOOP

Aanvangi:j:O0 uurop het Kerkplein

'-.

06-1139 1478

vrijdagmiddag

of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Zandvoortse
COURANl

Zandvoort

KORTINGEN

tot

NIEUWE VANAFPRIJS:

80% op

€ 799.000,= K.K.
€5,"

Deze woning wordt verkocht via
een internetverkoop

Lamel Parket
het Kerkplein

Openlucht Diavoorstelling over
Zandvoort toen en nu verzorgd door De Babbelwagen

Komt dat

dient u zich aan te melden bij

zien!

Creeven Makelaardij

€1100,"-'

Keukens

villa op unieke locatie met oprijlaan voor meerdere auto
inpandige dubbele garage, verwarmd zwembad, royale woonkamer
woonkeuken, 7 slaapkamers en 2 badkamers. Royaal perceel: 3.136 m

woonoppervlakte: 275

wonen/werken

SHANTY EN ZEEUEDERENFESTIVAL
Zondag 26 september 2010

Aanvang Nieuw Unicum 10:30 uur
Van 12:00 -17:30 uur optredens 10 koren
bij

BeachclubTake

25% LEG KORTING'

BTDX

rrr,

Bijzonder geschikt voor combinatie

c.q. praktijk

OPEN HUIS: Zaterdag

2

aan

huis.

oktober van n.00 tot 13.00 uur;

Zaterdag 9 oktober van 12.00 tot 15.00 uur

I

INTERNETVERKOOP: woensdag ij oktober om 15,0a

Louis Davidsstraat

in

/^
%*

15

2042 LS Zandvoort

Five

i»TTK»ia3?nHa»air.r.iHiaT.r«,-i.™wi«|

Telefoon: 023-57 39 234

www.greevenmakelaardij.nl

De

gezelligste cafés van Zandvoort

o.g.

Vrijstaande

€79™'

Gaskookplaat

OP=OP, WEG=PECHM

centrum en op strand

uur.

CREEVEN
_
.

^V*

,,.

Fl

'
.,.

1

;

OÏÏFEfc

Schrijf je in bij een van
deze gezellige cafés:

organiseren op

Zondag 10 oktober

Oomstee
Williams
Fier

Gezellig

2B

RONDJE DORP
aanvang 13.00 uur

Klikspaan
Piripi

,

Wapen

Bluys
van Zandvoort
Alex

Fame
De Scharrel
De Lamstrael
Chin Chin
Harlekijn

Yanks
& Hardy

Laurel

XL

Deelname

10 euro

Inschrijven voor

CL

opbod via

bezichtigingen en deelname aan
de internetverkoop bij opbod,

€29Z'

Zaterdag 25 september 2010

Aanvang 20:jouurop

bij

OpenHuis.nl. Voor informatie,

DIAVOORSTELLING OUD-ZANDVOORT

DE

OPBOD

Hoort zegt het voort!

.

Laminaat

13

BIJ

1

oktober

ÏÏJ

-

f

Zandvoortse Courant-

MWio \Mumt ik
Dorpsgenoten
Aart Veer
vrouw

El ly

hadden

aan het fietsen. Dat

of wan delen. Een keer per

een groentespeciaalzaak aan de Grote Krocht waar met de

zijn

maand

Bodaan en verzorgt daar het

Kerst in de etalage, heel sfeervol, een pianist zat te spelen.
In

een van

is

bijna 25 ja ar

het weekend was de etalage een plaatje want Aart eta-

bij

vele hobby's, lekker fietsen
is

Aart vrijwilliger

borrel uurtje. Verder

Mannen koor en

het Zandvoort

zen ook een erg gezellige bijkomstigheid.
leerde zijn groente en fruit

1998 stopten Aart en

in

het thema van het seizoen.

In

passie

met de zaak en besloten samen

Elly

pakte

te gaan genieten van het leven.

is

Hoewel Aart

Want Aart

meer in Zandvoort maar in Haarlem
hem toch uitte nodigen als dorpsgenoot.

ik

vaak genoeg te vinden

is

reden daarvoor staat

iets

stijl

Pluspunt. Daar leerde

in

en techniek. Zijn voorkeur gaat

nen. Zo heeft

hij

verder beschreven.

rel

hij

ling lijken in

hun doen en

op elkaar want
ziek

Samen met

is

zijn

hoogste
in zijn

cijfer

ja, zijn

ij

el

politie het

terug. Tien jaar lang heeft

werkt totdat

samen met

hij

Elly

in

als

hij

op een keer

Zandvoort was. Daar zagen zeeën winkel

als

venter ge-

badgast

in

de Grote Krocht

diete huur stond en besloten de stap te wagen. Naderhand

de

kei die

ernaast stonden introduceerden ze

ka nt-en -klaar maaltijden, vers

gesneden groente, salades

en rauwkost. De groentezaak werd een groentespeciaalzaak,

Het was hard werken. Elke dag
half ach t

Een van

om

vier

weer thuis, maar volgens Aart

uur op en pas
heeft

hij altijd

om
met

uitspraken

zijn
Is

je er niet

gezellig en

ik

kan mijn

ma altijd." Aart

paalde

ei
is

de

fiets

te idseva art.

Samen met

Hobby's
ik

in

is

even de beurt

probeert te

murwen

en

in

"Ook

slaat

al

je

Aart bel voor een afspraak

is hij

met

is

nog steeds

om met

el

actief
is

kaar te te-

uppie en je doet extra

heb

Elly in

Balkbrug

je

een trommel voor
je".

Daar

met het

etaleren van een be-

een gezellige prater en ons gesprek

ik

lekker

is

een nogal stroperig

Elly

is

ben ook binnen

te tekenen, zingen,

wonen

ik

15

zo

zin in heeft.

gezwabbervan de

in

in

Het

is

er

een ferm ho-

de loop van het week-

bezorgt en nog geen twaalf

einde stijgen de barometers

uur later wordt er een

met name richting NoordEuropa. De wind gaat dan

teerd op de plaats van die

In

bij

ons

uit

het koelere

herfstdepressie geprojec-

depressie.

Momenteel

is

noordoosten waaien en dat

erop

heeft consequenties voor

een kleine winst voor het

de temperatuur. Die wordt

aandeel lagedrukgebieden

die

weerkaarten wel

namelijk lager, maar daar

optermijnen daarmee

staat dan wel tegenover dat

de kans op slecht(er) weer

het zo goed als droog

iets

blijft

vanaf maandag.

ook

in

groter te

lijkt

dan op

zijn

mooi(er) weer.

Waarschijnlijk profiteren

we

de nieuwe week

nog een aantal dagen van

Meer weer
herfstfoto's)

(ook fraaie
is

erop

www.weerprimeur.nl

de invloed van hoge druk.
Toch

lijken

depressies later

weerman Mare Putto

het

minuten

zwemmen

m

en

Zandvoort."

het leven van Aart een groot feest,
hij

Dat zieje ook aan het da-

begin oktober mooi weer

naar Zandvoort. En niette vergeten ook onze

doen waar

de weermodellen.

ment staat

dan hoort niemand

kwijt

in

gedrukgebied dat ons tot

kinderen en kleinkinderen en vrienden

Als

pelen. Het

de voeten wil maken.

"Vanaf mijn appartement ben

Want om

ik

ex-tro-

kunnen worden opge-

gelijkse

Nog even een foto maken en dan gaat Aart op
naar Haarlem waar hij een appartement heeft aan

Zandvoort.

lastig

is

omdat

ook op vrijdag, zaterdag en

weerkaarten. Het ene mo-

gezelliger

centrum van Haarlem maar
in

situatie

pische cyclonen niet goed

Het

vliegt voorbij.

de

nieuwe week weer

en dat komt

alweer toe en

lichte regen

geval dat zich niet snel uit

houdt Aart zich keurigaanwantje hoort en ziet hem overal.
Zokanjehem^dagenpermaand tegenkomen als demon
stratiekok in één van de filialen van AH XL. "Dat is ontzettend
leuk om te doen. Ik vind omgaan met mensen nog steeds

wandelen ga

veel plezier gewerkt.

is:

op

die

maar de

dat gaat ook wel lukken.

hij al

Gezelligheid

je buik, 3

via slinkse

prima strandweerl

aan zet te zullen komen,

z'n

met zo'n 20 graden,
maar neemt de kans op wat
best

Inmiddels heeft

Aart Veer

dorp Oudekerk

kwam

een doorzetter en

zelfs

in

temperatuur eerst nog

de natu uren vakantie-

de aquarelclub, want: "Het

bij

kenen dan

wegen gewoon

kochten ze de win

ken: foto's die

van andere

nspiratie op".

de omgeving van Oude kerk en

door de

h

in

hingen. Aart

wel
va de

in

is

de nodige zonneschijn. Echt

Ook op donderdag doet de

twee hogedrukgebieden

Zijn collectie

zijn inspiratie uit

vindt, boeken, tijd-

menig expositie verzorgd, zijn
is in de bibliotheek
van Zandvoort waar meer dan
30 kunstwerken aan de muur

overnam besloot Aart als groenteventer langs de huizen te
gaan. Hij kocht een oudeventwagen en begon zonder vent-

is

tot 22 graden en

een fraaie nazomerdag dus met

laatste

broer de groentezaak

onze

Zandvoort een maximale mid-

ders (Anton Mauve: Bomschuit

foto's.

Abcoude. Menigmaal

maar Aart

in

niet beter op.

gen

vergunning een ventwijk
uitgezet,

aqua-

Rem brandt) tijdens wandelin-

was, ging je na de laatste klas ge-

woon werken. Omdat zijn

met

pakt

het

eigenlijk

hij

Maar

acryl

op het strand, zelfportret van

van de klas en diep

hart wilde

niet al

in

september

De voorspelbaarheid van
het West-Europese weer
wordt er in die gevallen

laten

had een groentezaak en zoals toen gebruikelijk

lopig het 'klapstuk'

dagwaarde

in

misschien zelfs op zondag

de klaslokalen. Aart

etaleur worden.

weer op met

bijna vorstelijk

al

het op de derde dinsdag

Nederland. Voorbije woensdag was voor-

kan het nog wat (na) drup-

als broer-

altijd

is

gebiedje dat zich tussen

broer maakten ze Sinterklaas-

in

in

aan een lastig lagedruk-

tweeling-

kreeg voor tekenen

om een

in valshoe

op internet

en Kersttekeningen op de
borden

weer

schil-

en Aart haalt

dan was Aart het

lief

ook.

de fijne

naar mensen teke-

schriften, foto's

in

Amsterdam geboren. De tweeveel

hij

snel zijn eigen

aantafel

zit hij

verschillende

één

als

uit

al

of acrylschilderij te maken.
ivers

Groentespeciaalzaak
In 1943 wordt Aart Veer

van een eeneiige tweeling

hij rei-

grootste

van zichzelf een mooi zelfportret op

gemaakt en regelmatig

het dorp. De

in

hij al

teken potlood uitdekastengingnaardeaqua-

relclubvan Ger Daniels

niet

huize

is

gerieflijk

toch wel het schilderen. Na het stoppen van de zaak

hij zijn

kneepjes van het tekenen en ontwikkelde

woont, besloot

bij

vindt

Maar zijn

SEPTEMBER 2010

wind en zeer respectabele temperaturen

te veel

omgeving. Vaak
zijn

38 -23

Vanaf vandaag koeler
met grote regenkans

door Nel Kerkman

ph,
insjesdag leverde

Iedereen kent Aart Veer wel. Hij en

NUMMER

HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

Weer

gewoon

hem gegund.
Temperatuur

Max

Wekelijks de krant lezen op internet?
idvoortsecoui

Mm

20

16-17

10

10

Zon

55%

20%

35%

40%

Neerslag

60%

90%

60%

50%

11

13

^

PIEP VAN PEWKIf

pluspunt

Denzil
Pluspunt Zand voort

Dit

Flemingstraat 55
023.574 03 30

grote stoere Denzil, een gecastreerde Duitse

is

Herder van 6 jaar oud. Eerst was

www.pluspuntzandvoort.nl

Filmprogramma

maar omdat

23 t/m 29 September

voor

zijn

hem kon

hij

een pensionklant,

eigenaar wegens ziekte niet meer

zorgen,

kwam

hij in

het asiel terecht.

Tarot
Denzil geeft dui-

Za./Zo./Wo. 13.30

Voor beginners donderdag 30 september

nen, daar luistert

Omdat

naar.

I

Di gitale

u

(?J Nederlandse Versie

om

domi-

nant tezijn zoekt
Denzil een stoere

baas die stevig

fotobewerking voor kinderen

Vrijdag 16:00- 17:15 uur

hij

nogaldeneiging
heeft

Kooking 4 Kids

beste

het

hij

STORY?

5n

Donderdag 15:30- 17:45

man-

keur aan

TOY_

snd 19:00 -21:30 u

Klussen voor vrouwen
Vrijdag 13:30- 15:00

de voor-

delijk

ind 19:00 -21:30 u

Ver gevorderden dinsdag 28 september,

5

november-

Za/Zo./Wo. 16.00

december

10

schoenen

in zijn

staat,

sterken consequent

is.

Kinderen en katten hebben

Workshop numerolog ie

zeker niet zijn voorkeur, honden vind

Maandag 13:00- 16:00

maar vrouwtjes

Omgaan met
Leren omgaan

27 september

hyperventilatie / stress

met spanning

llUlarmadukel

levert energie

Dinsdag 19:00 -22:00 uur

28 september tlm 12 oktober

1

DO. t/m

Di,

19.00

alles

is

op 'strooptocht' gaan; dat

verzamelt wat

leuk zolang het

is

erg slim dus

hij

goed alleen

wil

houdt van

zeggen dat

onderweg tegenkomt en

plek.

zijn,

ver-

Een soort jutters hond dus.

maar dit moet

uiteraard wel

worden opgebouwd.

Kom eens

langs

om

kennis te

maken met

Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat

VeRHSlBN

1

hij

dan gaat het goed.

wandelen, spelen, springen en gek doen buiten.

Denzil kan

llfiRKE

december 9:30 - 2:00 uur

5

zijn,

basiscommando's prima en

juiste baas snel veel bijleren. Hij

hobby

rustig

Mozaïek 3D
1

zijn

volgens verstopt opzijn

Boetseren/ Beeldhouwen

oktober -

met de

Zijn

3 d

Maandag of donderdag 19:30-22:00 uur

6

zal

hij

4 oktober-

20/23 september- 13/16 december

Woensdag

kent

lekker

IJl Nederlandse Vcrsfe

Bridge voor beginners
Maandag 20:00 - 22:30 uur

Hij

op maandag tot en met zaterdag van

5, is

Denzil.

geopend

11.00 tot 16.00

uur. Tel. 5713888.

Yo ga Actief
Dinsdag 20:00 -21:30 uur 5 oktober t/m 14 dec

Spaans Beginners
Woensdag

III

en IV

(licht

gevorderd)

Website bouwen en onderhouden
Woensdag

Dagelijks 21.30

22 september t/m I5december

20:30 -22:00

20:00 -22:00

II

november-

16

mum

I©

Sterke Verhalen

Th*

I

Sterke Verhalen

EXPENDABLES

decembe

Donderdag 14:30-15:30 uur

renfilm over Dennis

©

23 september t/m 16 d

Intuïtief tekenen en schilderen
Woensdag 6 oktober 19:30 tot 21:30 uur

Pimp up your bike
Vrijdag 17:15- 18:45

5

/ fiets reparatie
10 december

Woensdag

19:30

|

-22:00 uur

5

jar

Sylvesier Stoilone

Wöênsdöa

iMères et

<**-

Dinsdag- of donderdag

Word &
Woensdag

Excel
20:00 -22:00 uur

3n

voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pIuspuntzandvoort.nl

CL

I

—^

I

tjjj

datum op aanvraag

ffüöfc

&*&m

|

19.30

Fillesl

regiÊ: Juliö Löp&s

Senioren Computercursussen

die gaat studeren

Arnold Sehwaifzenegger]

Filmclub £****

november t/m

Glas in Lood

is

een komische jonge-

Houding en Conditie op muziek 55 plus

-

Curvöl

Catherine Oeneuve

Morina Honds

Circus Zandvoort
Gasthuisplein 5
2042 JM, Zandvoort
Tel:

023-5718686

www.circuszandvoort.nl

de grote stad.
Om naar een hip
feest te kunnen, de
juiste vrienden te
maken en Sanne,
in

het meisje van
dromen aan
de haak te slaan,
zijn

wordt
door

Dennis

zijn

groot-

ste rivaal over-

gehaald
pinguïn

om

een

uit

de

dierentuin te ste-

Ondertussen beleven zijn toekomstige vrienden
hun eigen sterke ver halen, vol seks, drugs en wilde feesten,
in de zwoele zomer na het behalen van hun eindexamen.
len.

Zandvoortse Courant

asm

ft7C3/37g

die een

"Ik verwacht veel armoede en hoop per dag een glimlach te zien"
op 10 oktober voor twee maanden naar

25-jarige Mirjana Petrovic vertrekt

pikzwart Afrika,

om

weken

haar hulp te verlenen aan straatkinderen, ledere 3

Mirjana ons op de hoogte houden van haar belevenissen

we stellen

haar eerst even

bericht uit de krant: Angela Merkel wil geen minaret -

in Duitsland.

Goh, dat

toch wel prettig dat

is

in

sommige gevallen

In

Nederland ishetminarettenverbodook terug op de agenda van

minaret op het dak staat.

zo'n prachtige

scoren

bij

de achterban of daadwerkelijke horizonvervuiling.

mijn ogen gaat het hier

om

een ontzettende storm

tlja

In

een glas

in

voor....

met betrekking

water. In Nederland bestaat namelijk wetgeving

door

mensen

bepaalde godsdienst hebben naar de moskee mogen waar

de tweede kamer. De vraag is echter of het hier gaat om goedkoop

zal

de townships, maar

in

SEPTEMBER 2010
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De onderbuik
Zomaar een
tenverbod

Mirjana Helpt!
De

-NUMMER

Column

Noltee

de bouw van nieuwe gebouwen waaronder gebedshuizen

tot

ui-

teraard ook vallen.

woonde

Tot haar negentien de

met haar ouders en

Petrovic

in

Zandvoort, sa men

dat goed

zusje Jelica. Na de middelbare school

kwam

Mirjana erachter dat ze

tie

de wereld wilde betekenen. Daarom begon ze aan de stu-

onlangs heeft afgerond. Inmiddels werkt ze
geleider,

als

woonbe-

teamcoach en ondersteunend coördinator

er een Mobil Clinic, die

is

om mensen
townships

rijkefactor

is,

er

gebeurt

ad hoc moet handelen.
mijn werk,

in

ik

Humor

altijd

wel

iets

dan ook heel wat af met de

lach

kickt,

terug besloot een vriendin van Mirjana

ligerswerk te gaan doen,

der goed bedeeld
ik

in

om

's

met de

kinderen.

Ook
rijdt

straatkinderen te signaleren en

met zete
is,

af-

bestaan er mogelijkheden tot scholingen huisvesting

andere projecten.

in

Dus

eigenlijk gaat het hier niet

om

buurthuis maar

zijn

zijn.

Hierdoor

is

gaan doen

in

Zuid-Afrika."Het

is

doneren op

nogal zorgwekkend. Zonder een te links standpunt
ik

mij af of we niet een tikkeltje intolerant

onze medeburgers. 'Wat de boer niet kent eet

More

Ook

stellingvan vorige

als

en

via:

3

heeft

85

in

Zuid-Afrika!

ik

Ai positief gereageerd.

Tijd:

Zandvoort'

in

15% was het er dus niet

mee

eens.

hebben

24.00

-

3

uur

in

de nacht

mogen

komen

in

hebben meer van
geweest in Zandvoort."

dit soort

Een

Zandvoort.

festival

wereld

duren."

evenementen nodig want afgelopen zomer

is

zij

"Gratis

evenementen

Dit

waar

€ 6 (voorverkoop), www.clubstalker.nl
is

op 25 en 26 september

grootste internationale vliegerevenement

je

de meest bijzondere vliegers

te zien krijgt.

Het programma

toegang

gratis,

is

meer

veilig

is

in

kicken.

hoeken van de

het wel heel rustig

en trekken vaak de verkeerde mensen aan. Als
is,

uit alle

sterk afhankelijk van de wind.

www.vliegerfeestscheveningen.nl

Nieuwe ideeën opdoen voor de inrichting van

zijn niet

dingen gaan doen waarbij de doelgroep veelal de jeugd

het

de Meduza op Sziget en de India

Woonbeurs Amsterdam vanaf zaterdag
-

is

'Just Regular

Baskerville uitgenodigd, een Haarlems

gekregen hebben. Verwacht een rockende

met invloeden van Rock, Funk en Hiphop.

05.00. Prijs:

Tijd:12.00 tot 17.00 uur,

+ "We

plat

Het 32e Mascotte Vliegerfestival
Scheveningen.

evenementen best tot

is.

GEVAARLEM! Deze avond

opkomende Haarlemse dj/producers

dit festivalseizoen

op towlands compleet

reacties:

dat deze

het

is

Zaterdag 25 september
Als je niet rockt, rock je toch wel tijdens

resultaat van twee

week

vind absoluut dat evenementen zoals Dancevoort terug moeten

vind

richting

Get Out!

Petrovic.

weken hierop deze pagina

www.mirjanapetrovic.be-more.nl! Wij wensen haar

alvast veel succes

Dancevoort moeten weer terugkomen

week

dat

ik

nemen

te

niet'

te

electro sensatie

'Evenementen
Op de

in

worden

men

aloude spreekwoord wat hier zou zeker van toepassing

12.17.74.228 t.n.v. Be

Nijmegen onder vermelding van: Mirjana
Volg Mirjana vanaf nu iedere

Ik

Stelling afgelopen

de

of

hier niet sprake

feiten.

Een te grote groep Nederlanders predikt tegenwoordig haat zodra

Guys', Voor deze editie

"Ik

is

andere godsdiensten besproken worden. Persoonlijk vind

vraag

productieduo dat

+

bouw van een moskee

krjtv\

te

om
een

land dat mij aantrekt door cultuur, historie en mensen.

uit

de

Nederlanders. Tot hier en niet verder

dan kreten die je nog wel eens hoort. Vaak

steun nodig! Je kunt haar en de straatkinderen helpen

dooreen bedrag

het vuurtje aangewakkerd

de knoop door te hakken. "En zo besliste ze

vrijwilligerswerk te

jullie

doen voor mensen die min-

iets

wilde graag met een organisatie reizen en vond een project

Een greep

om

de bevrediging van hetonderbuikgevoel van

onbekwame

de onbewust

van enige nuance of een mening gebaseerd op

Het wordt een hele uitdaging en daarvoor heeft Mirjana

vrijwil-

wat haar ook enthousiast ervoor

maakte:"lkwildeookgraag

en besloot

zal

de organisa-

Help ook

Zuid -Afrika
tijdje

maanden

medisch te behandelen. Daarnaast gaan zede

in

onder begeleiding

bewoners", vertelt Mirjana.

Een

2

hulp geboden

praten. Als een straatkind, dat vaak aan lijm verslaafd

een belang-

is

Voor

avonds door de townships

bijvoorbeeld gevoetbald en gesurft

de

in

dat er geen dienst hetzelfde
ik

uit.

Umt hom bo van

Umthombo

de vorm van voedsel, opvang en activiteiten. Zo wordt er

verstandelijk gehandicaptenzorg. "Ik vind het vooral leuk

waardoor

project

van het land. Er wordt door

Pedagogische Hulpverlening (SPH), welke ze

die Sociaal

mij past", legt Mirjana

bij

8e More, waarmee straatkinderen worden opgevangen.

Ze vertrekt naar Durban, een grote stad aan de oostkust

voor

iets

meewerken aan het

ze

verhuisde ze naar Haarlem, waar ze inmiddels alweer 6
jaar woont. Al snel

we

dit soort

Amsterdam

dan komt daar alleen maar gedonder van."

RAI.

je

huis? Dat kan op de

25 september t/m 3 oktober,

De nieuwste trendy meubels, badkamers, keukens, vloe-

ren, decoraties, haarden, audio, accessoires en

nog veel meer, voor

jou

gespotlwww.woonbeurs.nl

Deze week weer een nieuwe
Zandvoort kent vele publiekstrekkers.
het centrum beleeft veel gezelligheid

In

de zomer met mooi weer

met

overvolle terrassen.

het circuit en alle mooie evenementen die daarbij

is

stelling:

er natuurlijk zon, zee en strand en

Zondag 26 september
ook

Maar wat Zandvoort helemaal uniek maakt

horen. Elk jaar

is

er

weer

en over het aantal races. Door middel van de volgende stelling willen

is

Klassiekerliefhebbers kunnen hun hart ophalen tijdens het Nationaal

Oldtimer Festival op

doek, Dukes of Hazzard
dit

is

goed dat de geluidsdagen vanaf volgend jaar worden uitgebreid

\

(u

kent ze nog?) Plein en oldtimer trucks, zal

een onvergetelijke dag worden. Toegang

Circuit sessie

'Het

Circuit Park Zandvoort. Meerijden over het circuit,

Concours d'Elegance en diverse themapleinen. Met een Porsche pad-

discussie over geluidsdagen

we graag uw mening horen:

€

€

16 (online

€

2 korting).

35. www.nationaaloldtimerfestivai.nl

De Zilveren Kruis Achmea Loop 2010
Lokatie: Grote Markt, Haarlem. Starttijden:12.00 uur1,5

uur Halve Marathon,

13.15

uur 5 en 10

km

km

Familierun, 12.30

www.zilverenkruisachmeaioop.nl

Mail je reactie naar: stelling@zandvoortsecourant.nl
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Ü Kunst Kracht 12

/

Voetlicht Jfc

KUNSTROUTE ZANDVOORT
ZATERDAG 2 & ZONDAG 3 OKTOBER 2010

;'"'

©

"
n

n

/

I

I

KUNSTENAARS
EXPOSEREN VAN
12.00-18.00 UUR

50

Lang
parheren
a € ©,-

©

©

Deelnemers en locaties

De Haven van Zandvt
Paviljoen 9

Marga Duin. Peter Out,
e Artatra
trlorenstr jit57
(René deVr ;ugd)

Kos

©

O

Brede rode straat 107

De Buzzzzhalte

Kostverl o ren straat 52
Kitty

Elke Sijtsma-SchillenAririemarie

Noorderstraat

©""'

Sybrandy

O
Raadhuisplein

(bij

zeer

tl'

Atelier

't

©

Zand

Vuurboetstraat 8 rood, (achter
Boulevard Paulus Loot 8)

O
Zandvoot

O
©

Mariaschoo!

Achter RK Kerk
Koninginneweg

David M. Moinot, Saskia Miroli

Annemieke Botterman, Marie Morssinkhof

•

Kooi],

©

Frank Biemans

Van 5
Donna

Dr. S<

I

The Flying Gallery: (oude zwembad)
Burgemeester Van Fennemaplein 2

Mor;; Meier Adegeest
lenke Darnsté

Swali

O

I

C

Kruisstraat 10
Margreet Mayenburg. Hans Butzelaar

©

cht

weer Oud Mariaschool)

Oude

©
Coenraad Art Gallery

Louis Davidsstraat 16
Nerierlof, Nelleke de Blaauw

Wim

Warnawa

O
Zandvoortse Bibliotheek
Prinsessenweg 14

©

©

Club Nautique

Mr.Troelstra straat Ï3

"alruin Fv.mMer

activiteiten

zaterdag 2 oktober [20.0020.45 uur] vindt een dans-,
geluid- en lichtspektakel

een overzichtstentoonstelling
—
in het • Zar
van BKZ leden met werk
geïnspireerd op het them

aan het Licht". Dit wordt uitgevoerd door Conny Lodewijk
met haar 10 dansers, op het
strand langs de vloedlijn ter
hoogte van de Rotonde-

plaats,

met

als

thema "Ode

zaterdag en zondag 2 en
oktober in het Muzick-

Strandpaviljoen 9

3

Er worden op verschillende

vindt een bijzondere beleveni
plaats,

met

als

thema

"Poort van het Ogenblik".
begeleid door Erik

U wordt

"De Haven van Zandvoort"
7.00 uur een
speciaal "Kunst Kracht 12"

serveert vanaf

paviljoen. Raadhuisplein,

dragen, speciaal voor deze
gelegenheid gemaakt door
diverse dichters van de dkht-

kring"De Nieuwe Eglantier"
uit Haarlem, onder leiding

I

menu, voor de aantrekkelijke
prijs van € 19,50.
De Haven van Zandvoort

vanAdaMol.

WWW.KUNSTKRACHTI2.NL

www.vvvzandvoort.nl

Zandvoortse Courant-
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ZandvoortWi/s
door Edwin

Gitsels

Dochter schrijft boeiend
j

boek over haar vader

Monogame, allesetende

schreeuwlelijkerds

De zeven levens
van Wubbo Ockels

De zilvermeeuw lijkt op ons
Zandvoort Plus

meeuw
dier

zal

regelmatig aandacht besteden aan dieren

onze woonplaats en directe omgeving leven. De

die in

is

bijt

wat

daarom

is

het spits

af, al is

zilver-

het maar omdat het het eerste

je hoort als het daglicht begint te gloren.

deze vogel niet

bij

iedereen even

Mede

geliefd...

andere vogel populaties
netjes

in

juist

stand. Zelf waren

In

helft

van de zee leeg en vergif-

eieren door nep-exemplaren,

bij

meeuwen

in

die paar

liet

waar

verstrikt ra-

Dat valt

in

(olie,

opengescheurde

De onbedwing-

ook voor dat

om

er in de jaren

na de oorlog zoveel

werden

afgeschoten dat er rond 1955

nog maar 15.000 paar over

De Zilvermeeuw

heet,

de zilvermeeuw

is

want

gek op

letterlijk vertaald:

afval-voedsel. Vuilnisbelten

driesterren-restaurants

zijn

voor

ze.

Van nature eten ze

mosselen, kokkels, krabbetjes,

wormen, al dat kleine
Maar ze draaien

zeebanket.

hun vleugel ook

niet

een muisje of een

Ook de

om voor

klein vogel-

u moet steeds
schoonmaken om-

niszakken. Of

uw

ruiten

dat die weer eens onderge-

scheten

Wat

zijn.

overkomen,

je

ook kan

dat ze stenen

is

opje auto droppen.

Meeuwen

LAT-relatie in

voor het leven. De vrouwtjes

te

pen, ze laten ze op grote

paar

hoogte naar beneden

ze.

teren

om

ze

plet-

open te breken.

bepalen grotendeels de

match, door zich onderdanig

doen dat namelijk met schel-

voor gezorgd dat

hij

de mannen. En ze kiest

in

biologieboeken wordt

hij

schooier',

en 'zeer do-

minant' genoemd.

Denkt

u

niet,

dan heeft

u

kwam
laten

de mens

we

niet vergeten

wen

die

van an-

den,

is

dere vogels eten, hield die

kaar

van nature perfect

elkaar: dat ze eieren

niet.

knokken vervolgens

om

die

te bepalen

zij

wie

Hoe zilvermeeumonogamie volhou-

krijgt.

in

zit

haar

De mannetjes

haar

De voedselke-

dan

maar

zij,

uitkiest,

onderling

wij.

leuk,
altijd

mannetjes

dan

Mietjes.

dat de zilvermeeuw er eerder

was dan
ten

nu: zie je wel, dat

beest deugt

Toen
Maar

keu-

die groter zijn

zat

in

had begin september de primeur. Het plan
zijn

vrouw Joos

er

mee op wereldreis

in

Wubbo

dat

is

Umuiden
en

gaan.

door neppers
is

een bekende

Leiden tegen te gaan. Andere

methoden:

1/

vossen

in

de

duinen afschieten, zodat de

want de

niet,

het

de

in

hun

zin.

En diervriendelijk

anders! 2/ Een valkenier

briljant: ze verlaten el-

de winter. Dan leven

is

in-

werkt even, maar

zetten. Dat

de valkenier weer

In

de afgelopen jaren reisde

Ockels ook

de wereld rond,

al

maar dan met

dochter

zijn

dat

tijd

basisvan een boekdatzij over

ben

meeuwen

lijkt

in

vooralsnog de
al

houdt de

haar vader schreef, 'De zeven
levens van

Wubbo Ockels',

dat

afgelopen week verscheen.

Dierenbescherming nauwlet-

Maar behalve over

tend

alle-

ven gaat het ook over hun

maal diervriendelijk gebeurt

vader-dochterband, die niet

in

de gaten of het

en of er überhau pt wel sprake
is

er

van dermate overlast dat

geen andere

weg

is.

Dat

gebeurt door bijvoorbeeld
geluidsmetingen. Zo kunnen
ze wellicht

voorkomen dat de

zilvermeeuw een goudhaantje

wordt voor de on gedierte-

bestrijders die de

Den Haag

gemeente

wil inzetten.

"Ik

had

mee om

veel moeite

maar gezien
dochter
je af

te

maar

ïnteresseerd
in

je

in

Ik

ooit,

Toen

de band hechter

is

mede door de

reizen

samen maakten. Ook va-

we

misschien

je

zijn."

veel last van. "Dat
leeftijd

er wei-

als 'de

worden

vader ge-

Met name

haar puberteit had ze daar

vader.

Inmiddels

dan

die ze

hij

is lul lig.

ook boos geworden."

fascinerend. En heel

heel dankbaarvoorzijn."

Dat mensen op

van'.

komen en

aardigvindenendanblijktdat
ze alleen

ik

alleen

le-

vroeger heel

er

toch wel kwalijk

had gewoon geen

voor ons. Dat

derWubbo is zijn dochter anders gaan bekijken. "Het was
soms confronterend, maar ook
warm,
want we hebben elementen
van elkaar leren kennen waar

zijn

even probleemloos was.

altijd

Gean:

hem

nig was. Hij

Gean. Deze reizen vormen de

de

ik

heb genomen dat

aftaait,

notime
terug. Het eieren omwis-

als
zijn

beste methode,

mannetjes

de Hiswa

methode om de meeuwenin o.a. Den Haag en

selen

die interesseren

niet zo'n

beste reputatie heeft. Zelfs

'agressief', 'een
'brutaal', 'wreed'

Die eieren

mannen van haar
Want dat vinden ze

zijzelf. Er zijn

af;

overlast

gedragen tegenover een

die kleiner zijn

altijd.

nu

stad inmiddels prima naar

zilver-

uitermate interes-

is

sant. Ze kiezen een partner

Helaas zien ze het verschil

mede

de winter

Het liefdesleven van de

meeuw

is

Meeuwen overlast
vervangen

meeuwen hebben

steen niet

er

ze te

hij in

verbruikt. Dat schip

nieuwe.

meeuwen daar weer gaan

tussen een schelp en een

Dat laatste heeft

door.

weg zonder

Haal je ze

wonen. Werkt

eieren van andere

in.

dan broeden zegewoon

wekt dan

vervangen, dan leggen ze

tingen rond de 65.000 paar.

vogelsoorten gaan er prima

tje.

je die

waren. Nu liggen de schat-

morgens

vroeg, of aan gesloopte vuil-

Vervang

het niet

bare menselijke neiging

er

junkfood,

in

de bouw van de Ecolution,

een zeilschip waarop je kunt wonen en dat meer energie op-

de natuurte reguleren zorgde

's

Aerdenhout en ging kleiner wonen

Amsterdam. De winst stak

legsel per jaar.

vuilniszakken.

aan het gekrijs

2005 verkocht astronaut-uitvinder-hoogleraar Wubbo Oc-

kels zijn landhuis in

elkaarweeropen leggen dan
vrijwel altijd drie eieren. Eén

plastic).

waarschijnlijk een pesthekel

de lente zoeken ze

de mens, verjoeg

bebouwing, viste de ene

ken (netten) of in stikken

niet toevallig dat wij

de mannetjes pokeren,

kelen,

zoiets. In

kwam

hele ecosystemen door lukrake

de

is

De vrouwtjes gaan win-

hun eieren en jongen opaten.
Toen

overal troep slingeren

Het

ding.

ze slachtoffer van vossen, die

tigde de andere helft en

een snackbar hebben die

ze apart en doen hun eigen

is

niet de

dat je trots bent op je
stelde

me ook voor als

Gean

heeft

het boek geen

in

blad voor de

mond genomen

over haar vader. Daar heeft

Wubbo geen

moeite mee.

"Ik

ben niet verrast door haar
oordeel.

Ik

weet dat

ik

niet

makkelijkste vader ben, en

was

natuurlijk

ook vaak

de
ik

niet

Gean, en mompelde daar dan

beschikbaar voor een beetje

even Ockels achteraan.

intimiteit.

Ze

zei

van onze reizen:

Maar

het

was

niet alleen haar

vaders roem die haar dwars
zat.

"Wat

ik

me

pas

in

studietijd gerealiseerd

mijn

heb

is

tijdens een
ik

zou met

jou nooit getrouwd kunnen
zijn,
ik

haha! Nee, dat geloof

graag,

maal

maar

niet erg."

da's

ook hele-

\

c*

1

«BAS
Sarah houdt van Bas. Dankzij
hem heeft ze zich kunnen
omscholen tot ondernemer.

'legen inlevering

STUDIO

•

Curiestraat
F.

%euze

•

minuten of
90 minuten durende gezicfits6efiandeüng

•

Qetdig van 15 Septemêer
tot

.

K.3

DAHCE

5TREETDAI1CE KID5
-5TREETDAMCE/ HIPHOP

ZUMBA

2041
E.

CD

Mo

Zandvoort

t

24

K.PÖOD

2041 (PC Zandvoort
TeC (023)5718681
aankoop van een Schiesser
pyjama of nachthemd een

Haltestraat 55

ïj"

(nieuw)

Openingstijden:
(Dinsdag:

9.

(Donderdag:

9.

Flemingstraat 55 Zandvoort

Bel571259Ö/Oó5042502ö

023-5733792

T.

autobedrijfkarimo@planet.nl

15 November 2010

(Beauty (Bcdance èySüeih.

HIPHOP BOYS &QIRL5
BREAKDANCE BOYS

1 0,

023-5733793

uit een 60

(Potgieterstraat

MOTHER5 JAZZDAMCE

in -

Karim en

'Ter (ientiisma^ing alleen geüfig

voor nieuwe fiüinten

MA EEM OVERWELDIGEND SUCCES VAM
DE DAM5UITVOERIMG VEL5EN
5TARTEM WIJ MIEUWE CUR5U55EM:

merken
en verkoop

reparatie alle

Occasions

www.autobedrijfkarimo.nl

118 CONNY LODEWIJK & CREW

-PREBALLET vanaf 4Jaar
KLASSIEKBALLET

Onderhoud en

kgrting

op een gezicfits6efiandefiug naar Qeuze.

werken. Bas is donateur van
de Nierstichting.
Word ook donateur.
Kijk op www.nierstichting.nl

Q

APK

van deze advertentie ontvangt u

50%

Waardoor ze als nierpatiënt,
ondanks dat ze dagelijks moet

tot 21. 00 uur
00 tot 21. 00 uur

00

Hotelbon t.w. van
40 euro cadeau!

2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

Ook zondags geopend

"Boudoir by sara'

NIEUW!

T)e nieuwste trend op narjeigebied'.
C\u

tij

'Boudoir

die uzv naijels

zonder af

bij

hetOTI ^^ium

Sara

beschermt en

te breke.n. 'Vfeu

wantdc3.\xiuin

ijei

is

sterl{

ï.<tl

tjn Systeem. 'Dezegel

houdt z,odat

zelf::

tikt

is

nagels fcunnen

tru'

merken dat u een

bijna identiek, als een ijewonc nageilakj'n

dezelfde mooie glans. 'De gd

blijf t

natuurlijk uitstraling en degei
prachtig op de teennagels en

wei S totrutiyoi zitten, het keef
sterk,

is

blijft

dan

duurzaam

zeel

en soepel. Ook\i

zo een S -weken zitten.

Trüs 23,50 euro

é

.

i*
9lct\terweq

2

m

&AQ
De

la*

historie herleeft:

&OIQ

BAD ZUID* komt terug!!

Maak kennis en verwelkom onze chef kok Eef Loos op i, 2
VOORGERECHTEN

*cr

Gerookte zalm, toast

ii

Nu ook

lingerie,

3

nachtmode en

gamba's van de

geserveerd
friet,

is

goed voor lichaam en geest"

www.sportinzandvoort.nl

,

Spoitr^arL

€
€

4,50
10,50

I.a

.ï&jaori

3

oktober 2010

rijst

Poule noir
vanille

ijs

met advocaat,

chocoladesaus en slagroom

Dame

blanche

vanilla

ijs

€

5.75

€

5.75

e

5.75

met chocoladesaus

en slagroom

aardappels,

GingerRoger

warme groenten

Scholfilet

€
€

14,50

vanilla

ijs

metfijne stukjes

en slagroom

gem

er

16,75

Tournedos Stroganoff

€21,25

Zeetong

e
e

Zeetongfilet

©.

boter

grill

met gebakken

salade en

Cashew-kip met

"Sport

ei

HOOFDGERECHTEN

winter accessoires
B/^f!AN/

en

NAGERECHTEN

Tomatensoep

27,50
29,75

8 (onder Holland Casino)
" Per 2011 is onze nieuwe naam Bad 8 Zuid
Dit laatste weekend is reserveren gewenst
Bel nu: 02% - 57 164 06
Strandpaviljoen

Gemeente Zandvoort
Postbus

it 2,

info

2,

2:-;

AA Z:vi

:!>.':::

't

©zandvoort.n!

Gemeentelijke publicatie week 38- 2010

Het ontwerpbestemmingsplan, bestaande
toelichting en regels zijn te raadplegen

Vergadering college

De

besluitenlijst

de verdere
zijn

in

inweek 38

www zandvoort

plannen.nl en

uit ei

verbeelding,

vw

'.ruimtelijke-

op

week

37 door het college

vastgesteld.

De

genomen

besluitenlijst

is

besluiten

in te zien bij

de

Centrale Balie en op de website.

De stukken
inzage

liggen daarnaast

en

2

in

de openbare bibliotheek aan de Prinsesseweg

34 te Zandvoort. Gedurende de termijn van de terinzageligging

kan dooreen ieder

van o6-og-20io t/m 01-10-2010

naar voren worden gebracht. Schriftelijk dienen ziensw jzen

De werkzaamheden van

Volkerrail

voort van 6 september t/m

1

aan het perron van Zand-

oktober 2010 zullen op een

later

Nader bericht volgt nog.

tijdstip plaatsvinden.

schriftelijk

bij

de gemeenteraad van

2040 AA Zandvoort. Voor mondelinge

2,

reacties kan een telefonische afspraak

Boulevard Barnaart 59, veranderen van de indeling van de

2e etage en het gebruik als hotel, ingekomen

14

mevrouw

of

-

S.

worden gemaakt met

van een velux-raam

in

13

september

de achtergevel

bij

gehemde

de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze

bij

Belanghebbenden kunnen ge-

inzien tijdens openingstijden.

is

de verzenddatum van de vergunning. Indien het

vergunning betreft

is

dit

de publicatiedatum. U

bezwaarschrift

met vermelding van "bezwaar"

bovenhoek van

uw

Zandvoort:

schorst

-Vondellaan 60, plaatsen vaneen E-ticket gebouw, verzond en

-

september 2010, 2009-079RV

Hogeweg

39,

het

is

In

brief

15

uw

richt

de rechter-

2040 AA Zandvoort. Het bezwaar

beginsel niet de werking van het besluit waartegen

gericht. In geval

van spoed kunt
bij

u

een verzoek

om

een

de voorzieningenrechter

van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621

2003 BR Haarlem. Een

2010-126L.V.

in

aan het college van Burgemeester
2,

voorlopige voorziening indienen

veranderen van de erfafscheiding, verzonden

september 2010,

dergelijk verzoek dient vergezeld

itg^y-

van een afschrift van het bezwaarschrift.

aa^geviaaga e vergunningen

Swaluëstraat

-

2,

17

september 2010, 2010-032A

maken van een

tij-

september 2010, 2010-152RV

uw

-

bouwplannen kenbaar

kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen

Brede rodestraat 65.

tussenvloer, verzonden

17

Indien het een vergunning betreft voor evenementen, verto-

souterrain, verzonden

"elma'kten, verruiming sluitingsuur, ontheffing Zondagvve".

ningen op of aan de weg, het houden van optochten, snuf-

bouwen van een

september 2010, 2010-091RV

17

exploitatie of speelautomaten, dient u

voornemen daartoe een zienswijze

kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van

Verkeersbesluit Shanty- en Zeeliederenfestival

Op grond van vorenstaande overwegingen

besluit het college

Centraal telefoonnummer

van Burgemeester en Wethouders om:
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00,

wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie

t/m donderdag 8.30
betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen.

uw bezwaarschrift aan

de burgemeester te richten.

vrijstelling

van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden

vrijstelling

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen

en Wethouders, Postbus

de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien

verleend, kan tegen ons

deze

vai'.

weekbladen.

plaatselijke dag- of

Verzonden besluiten

dens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u
zienswijze over deze aangevraagde

één of meer

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen

Boogkanaal, verzonden

De hierboven

ligger

in

besluiten liggen

making

5740 100.

september 2010, 2010-201 Rv

Let op.

mededeling

p aatsing

gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-

15

39, plaatsen

en plaatsen van een raam op het terras aan de voorgevel,

ingekomen

maandag

de gemeente gebruikelij-

durende een termijn van zes weken na bekendmaking een

Fennema

8oulevard Pau lus Loot 4, plaatsen seizoensgebonden strand-

ingekomen 10 september 2010, 20io-iggRv

in

bekend wordt gemaakt middels de

Bezwaarsch rift en

geer;

Zandvoort:

Hogeweg

bepalen dat de besluiten op de

Koenes van de afdeling

E.

algemene nummer: 023

-

te

Ruimtelijke Ontwikkeling, telefonisch bereikbaar onder het

Bouw-, sloop- en reciam eaan vragen

-

"

ke wijze

dan wel mondeling zienswijzen

naar voren gebracht te worden
Zandvoort, Postbus

mevrouw

Ingekomen vergunningenaanvragen

paviljoen,

vergunningshouders voor de desbetreffende wegen de

mogell <heid te geven te kunnen parkeren op het De Fauva-

gedurende de openingstijden ter

decentrale balie van het gemeentehuis aan de Swa-

bij

luëstraat

Annulering werkzaamheden Volkerrail aan perron

-

4.

gepiein va "af zaterdag 25 september 20.00 uur tot

n

van de collegevergadering van week 37 en

1.

-

17.00

uuren

vrijdag 8.30

-

maandag

16.00 uur.

over te gaan tot de plaatsing van fysieke afsluitingen inclusief

Melding ofklacht?

Mocht de vergunning

of vrijstelling

worden verleend dan

zal

de borden conform model Coi van bijlage van het Reglement
I

Bel
d t

worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden

Verkee 'Si egels

e>'

met de Centrale

Verkeerstekens 1990 op de volgende locaties:

Meldlijn (023) S74 02 00, óf vul op de

website het digitale formulier
- in

in

óf stuur een brief naar de

de Haltestraat direct ten noorden van de doorsteek Hal<lad"itencoördinator.

testraat -Swaluëstraat,

met vooraankondiging direct ten

noor-

Openingstijden Centrale Balie

Tervisielegging ontwerpbesluiten

denvan het Raadhuisplein enten zuiden van de Swaluëstraat
-

Artikel 3.8 Wro:

in

Ontwerpbestemmingsplan

Maandag t/m woensdag: 08.30

-

16.00

uur

Donderdag:

08.30

-

20.00

uur

Vrijdag:

08.30

-

12.30

uur

de Achterweg direct ten noorden van de Haltestraat;
Haltestraat direct ten zuiden van de Zeestraat;

"Bran dw'eerkazerne"

Haltestraat direct te westen van de Willemstraat;

maar voor een

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort

-

in

de Diaconiehuisstraat direct ten oosten van de Halt est iaat.

beperkt aantal zaken terecht paspoorten en rijbewijzen

maken bekend dat overeenkomstig

het bepaalde

in artikel

met vooraankondiging

direct ten

e.d.

westen van de Nieuwstraat;
Openingstijden begraafplaats

3.8

van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de

-

in

de Koningstraat direct ten oosten van de Haltestraat, met

Algemene wet bestuursrecht met ingang van 24 september

vooraankondiging direct ten westen van de Oosterstraat;

2010 gedurende zes weken ter inzage

-

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de
"olleniiirj-nt zijn d^jel

ligt

het ontwerp beste m-

in

',:

oi'en :..;;en cï

co

-

i3

00

...

de Kanaalweg direct ten oosten van de Haltestraat, met
Collegelid spreken?

mingsp an "Brandweerkazerne"

vooraankondiging direct ten westen van de Oosterstraat;
Een afspraak

Het plangebied

ligt

ten noorden van de spoorlijn Zandvoort -

Amsterdam. Het plangebied bevat een gedeelte van de Linnaeus-

te
2.

op woensdag 22 september de borden E01 van bijlage

het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

I

maken met een

collegelid doet u via het centrale

efoon nummer. Daarbij geeft u aan waarover u het

co-

lege

id

van

met

wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar

een vakafdeling

verwezen wordt.
straat en het verlengde daarvan

en het aan de west kant hiervan

onderbord "zondag

a.s."

te plaatsen

in

de Haltestraat;

Vragen over een bouwplan?
gelegen aangrenzende gebiedje. Het ontwerpbestemmingsplan

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen

maakt het mogelijk dat een brandweerkazerne met bijbeho-

3.dat het op 26 sepiem^e* van 11:00 tot

rende voorzieningen en ontslut ig mogelijk wordt gemaakt.

parkeren op de locatie van het

o verboden

is

is

de

te

werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch
festival;

bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur.

Op zoek naar werk

Dichtbij strand

en zee, maar vooral dicht

of aanbieden van vacature?

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van

Gemeente Zandvoort

www.werkeninzandvoort.com.

bij

mensen

Voor het vinden of aanbieden van banen

in

Zandvoort

i

AUTOSPORT

BASKETBAL
Spannende strijd
HTC Dutch GT4 Championship

Heren starten nieuw
seizoen met winst

de HTC Dutch CT4

tweede sprintrace beslag

van de taareindige

Championship wellicht heet aan toe gaan. Toch begon de

op de derde plaats achter

in

Voor de Formido Finaleraces

race afgelopen

zondag

tus Sanders toen

al

zal

het er

in

met een droog antwoord van

reageerde op de vraag van

hij

noot Mare Koster wat

hij

voordatje de'grid'op

rijdt,

je één ronde voor', aldus

zijn

rijdt, lig al

de Drent.

Toerwagen

won Ruud Steen metz de eer-

winst ging naar Jacky van

ste race over drie kwartier,

der Ende en

diener

Max

door de 17-jarige

Braamsdiedoorde

regel

van

de omgekeerde startopstelling

voor de eerste acht, op

de beste plek mocht verin

de tweede

race.

was

er als een haas van-

door. Toch

kwam

de kam-

pioen van 2009, Christiaan

hem weer

voorbij

hij

Ferdinand Kool het

kon niet verhinde-

Harkema,

in

het tussenklasse-

mee

zodat

Dik, die als

beide

in

mee

de volle punten

races,

kon nemen. ZandvoorterRon

Ten opzichte van vorig

wilden domineren

dat ons wegspeelde. Geen
bal viel bij ons en verdedigend was het even een
gatenkaas. Met nog 5 minuten te gaan en 12 pun-

dit jaar

getraind en ge-

court press', een felle

Amsterdammer was

Teeuwen

Beverwijk hadden

In

de Formido Swift Cup ver-

dertig punten uit de eerste

door

race,

in

de tweede race

veelteoffensiefte rijden. Het
zijn

Zandvoortse
I

Ion

Koster

hartkloppingen. De tweede

werd gewonnen door

race

Swart en

zijn

Haarlemse

col-

lega Marcel van Leen behaal-

den een derde plek

de race

in

mocht

Langevelds achtervolger

in

Kool.

Zandvoorter Dennis

daar-

zijn

als

het nodig

ook nog mee

versterkt

met

het

onder

die vooral

verdediging over het hele
veld.

geen antwoord op. Opeens

Schothorst zondag handen

zal zijn.

Een aderlating voor

werk had. Uiteindelijk
moest Schothorst het hoofd

het team is dat center Niels
Crabbendam nog altijd niet
genoeg hersteld is van zijn

vonden we onze aanval ook
weerterug en onze schoten

vol

buigen
nadat

in

hij

de tweede race,

de eerste race wel

had gewonnen. Zandvoorter
Jan Paul van Dongen

viel in

zware blessure (gebroken
enkel)

om te mogen

hij

de

racewagens in de tweede
race naar de vijfde plaats.
de nieu-

gens andere verplichtingen

zich

in

uit en reed

het veld van tien

Rogier Jongejans

is

we Benelux Kampioen.

niet

begonnen weer te
hierdoor liepen

De

en zorgde voor problemen

arbiters.

in

tegenstander Muiden, hun publiek en

Met een

16-9 nederlaag konden de zeven

bij

Lions profiteerde hiervan

en kon de achterstand van
12

punten ombuigen naar

uiteraard, door het

gemis

is

gelukkig geen ge-

het

harder moeten verdediger

"Paul Wessels en Ron van

dan dat ze vorigjaar heb-

de Meij sleepten ons door

ben gedaan. Als ze daartoe

ruststand

was 32-29

voordeel van

in

het

laag slikken.

lage score te

hebben en
nog achter te staan ook.
het derde kwart was

van der Meij: 12 punten.

In

het herenteam

het vooral Marvin Martina

uur

tegenstandsters met een

tweede team werden

ten.

In

de tweede

helft

wa-

Komende zondag

spelen de

om 12.00

om

bij

er-

rust zo een

waren

reid gevonden om mee naar
Muiden te gaan.

te nadrukkelijk aanwezig

thuis tegen RKDES.dat zon-

die in

en roerde het thuispubliek

dag een pakslaag kreeg van

vond, maar nog steeds was

len,

zij

spe-

na afloop van de laatste

speelde.

Met

versterking uit

zich onsportief achter het

Zandvoort speeldenaaromstandigheden een prima
eerste helft. Met name de
verdediging,

met

Lucia v.d.

staat blijken, zijn ze op-

nieuw een titelkandidaat!

varing

da mes van ZSC

wedstrijd van het seizoen

in

Beverwijk.

Voor ons een vreemde

ren de clubscheidsrechters

softbalteam waarin

les: in

deze competitie zullen ze

en moest een 16-g neder-

huis.

een afscheidsfeest van het

67-70. Voor de volgende

aan wissels, steeds zwakker

net aan zeven speelsters be-

vier basisspeelsters

verschil:

ze knokken voor elk punt.

meengoed maar zondag
van ZSC afwezig vanwege

punten

wedstrijd een goede

voorkomen dat de

niet

10-5 voorsprong gingen rus-

Het

drie

De Zandvoortse aanval
was vorig jaar het grote
wapen, maar nu moesten

de thuisploeg. Toch kon

ZSC
Zandvoortse speelsters terug naar

wegzakte. Zandvoort werd

heel snel

Pierik.

spelers van Beverwijk

zagen de bui al hangen
en werden zenuwachting.

een klinkende overwinning

aanwezig.

de eerste helft heen. De

was hecht

Drift in het doel,

moet erkennen

we

in",vervolgdeTen

vallen,

basket-

ballen, hopelijk kan

tweede helft van de competitie weer van de partij zijn.
In Beverwijk waren Philip
Prins en Rens Tee uwen we-

de eerste race

ZSC

De handbalsters van ZSC hebben zondag hun meerdere

daar

de borden terug te vinden

met

te sterk voor

Onze agressieve aan-

door zo geladen dat Pieter

HANDBAL

hun

het

4e kwart was het Beverwijk

wordt het team

is

Allereerst

Clio rijder na afloop.

het kampioenschap Niels

Muiden

in

het team op een

aantal plekken gewijzigd.

jaar

over te gaan op een

ment. Plaatsgenoot Danny

de

ging

tweede eindigde

pak werkte, de heren van

van Dongen legde

in

tal

'full

deel van zijn voorsprongvan

plaats

sei-

om

speelde Niels tangeveld een

die terugviel naar de derde

dat

zoen voor de kiezen. Het werd dan ook niet gemakkelijk!

tuoos Jasper Eden en Rens

bezorgde

nam

nummer twee van

vorig jaar, en kregen direct de

i23d coupé,

het antwoord van de jonge

teambaas D

ren dat Mathijs

start

een klasse hoger dan

ten achter, besloot Kroder

neemt nu de leiding
over van Duncan Huisman

maar

2,

is

boekt afgelopen weekend

die Bastiaans inmiddels had

de basketbalcompetitie van

Beverwijk. De Zandvoortse heren spe-

de Rayon klasse

balvir-

en

stuurovervan Frankenhout,

in

kan spelen. Verder

pakte de leiding. Na de
stop

ons

zoon van, die

heb eigenlijk

"Ik

maarverdedigd",was

Frankenhout staat nu

heeft betere resultaten ge-

BMW

de

Li

len dit seizoen in

team

de finish.

Frankenhout, snel terug en
pit-

Christiaan
in

maar het tweereed buiten mededin-

ren van The

In de Formule Ford had
oudgediende Michel Florie
zaterdag nog pech. De

achter

als

tweede in het klassement
omdat hij de eerste sprintrace won, maar Bastiaans

reed.

Frankenhout

De

derde over

van der Sloot

alleen

afgelost,

Diesel Cup.

coacht door de bekende
Zandvoortse basketballer
Dave Kroder, inderdaad

kwam

Addie van de Ven en Sandra

bij-

de Argos Suprème

in

op zaterdag.

Braams wist tot vijf minuten
voor het einde het veld aan
te voeren en

Phil Bastiaans, die

is

gegaan meteen naar voren gehaalde wedstrijd van de he-

was de grootver-

Jeroen Dik

IndeDutch Renault ClioCup

trekken

De hoofdrace was een

Afgelopen zaterdag

Bleekemolen.

len

de tweede sprintrace won,

derde

Bastiaans en Jeroen

Phil

maar de show werd gesto-

zondere.

als

race.

Ber-

teamge-

voor de race moest doen. "Als je nu

even door de pitstraat

de eerste

Zandvoortse doel. Dat

lie-

Westside 2

Romena

(7-24).

Daniels

Scores ZSC:

4;

ten de arbiters toe waar-

van Rhee2enAsia

door de concentratie

Christel

bij

de

doelvrouw steeds verder

uur

Daphinia
El

Bakkali,

Miezenbeek en

Martina Balk iederi.

de aanval de basket

het een 'puntje-puntje'
wedstrijd", vertelt Robert

Topscorers:Marvin Martina:
26; Paul Wessels: 16

en Ron

Komende zaterdag
in

om

speelt
20.15

de Korver Sporthal

tegen SVU Basketbal uit
Amsterdam. Het Lions da-

mesteam

om

speelt daarvoor,

18.30 uur,

hun eerste

Met 4 punten

wedstrijd van het seizoen,

achterstand ging Lions het

tegen dedamesvan dezelf-

ten

Pierik.

4e kwart

in.

"Waar

wij juist

devereniging.

Zandvoortse Courant

week zaterdag namen

Cup

er

maar

het Duitse Koblenz. Iman Elkabary

in

Zandvoortse

liefst 5

Kenamju deel aan de Internationale

karateka's van

Junior-

Kitty

(13},

van

gend de

finale te bereiken.

moest ze het goud helaas

Duitsland laten. Mooie resul-

bleef het tot

Dinther

(13),

ijden {12

)

De
is

Loekie van Dinther

een heel zwaar internatio-

naal toernooi voor kinderen

toten met

13 jaar,

waar

clubs

over het algemeen alleen hun

allerbeste karateka's heen

hebben

laten gaan, en daar

zomaar twee karateka's uit
Zandvoort mooie resultaten
gescoord.

{12},

en Amy van der Meijden

Internat ionalerJunior-Cup

het traditioneel

In

zwaar bezette Junior Cup-

(9)

Thomas van

conden spannend! Met 6-7

Nadat ze tweemaal goed
een achterstand wegwerkte,
in

de laatste

se-

in

Ook de tweede wedstrijd van het nieuwe ZHC-damesteam
is in

taten dus voor Kenamju.

Me-

der

een klinkende zege geëindigd. Hoewel het

toch met een 4-2 overwinning op

zilver

en ging Iman Elkabary

met brons naar

huis. Elkabary

U *£

stond ijzersterk op de mat.

Na

drie

goede winstpartijen

verloor ze helaas
finale

de halve

in

op contact, maar toch

een mooie derde
Dinter wist

met

Van

plek.

brutaal en

uitgekiend karate overtui-

temperatuur en wind.

Na de thee opnieuw een

aandringend Overbos dat

in

voor het einde van de wedstrijd moes-

ten onze plaatgenoten buigen voor een ook niet sterk opererend Overbos,

2-1.

nog

hoofdrol,

in

altijd niet

een

op de

noeg voor minimaal een ge-

was daar simpel-

goed

te

de staart.

nieuw werd de ziekenboeg
van trainer Pieter Keur uitgebreid.

John Keur meldde

zich

lijks

het predicaat wedstrijd

voor.

Het venijn

In

in

de 65e minuut

in

veel te laag

om

Overbos

het sein

om

op

rij

-

4-1;

dat vlak voor rust de kruising

uiteindelijk toen

de

raaktewas misschien wel het

tel

de verdediging op

om

nog puntloos.

lut-

Zij

Haarlem met o-2van

Hellas;

ZOB:

spelen. Deze tactiek lukte

met een

in

uit

de

Monnickendam
2-3; Castricum -

1-4;

Amstelveen - TOB:

DWA- Aalsmeer;

2-0 en

Voorland -Jong Hercules:

4-1.

weken

niet

leiding

in

enige noemenswaardige wa-

Patrick

zich te

nemen, een behoor-

penfeit van de Zandvoorters.

wetse punter van buiten het

had een veel betere dag dan

Omdat ook

Ook de gast heren konden bijna geen vuist maken hoewel

zestienmetergebied Brouwer

vorige week.

de perso-

verbouwereerd

werd koploper

zit,

deed Keur

ze vaak voor keeper Boy de

Het leek erop dat Zandvoort

zijn

assistent

lijke

het

nele

in

staat

aderlating.

tweede

elftal in

problemen

een beroep op

San der Hittingeromzijn

kick-

sen weer aan te trekken.

In

de eerste

helft ontrolde zich

Vet

kwamen. Die

hield

in

de

het

aantal minuten te gaan

Koper met een ouder-

liet

staan,

i-i.

tweede punt van de com-

Het tweede van SV Zandvoort

In

Amsterdam

DWA

nog zonder puntverlies was,
op een zeer

verdienstelijk 3-3

gehouden. Komende

eerste helft zijn doel schoon

petitiebinnen zou gaan halen.

maar ging later, bij de beide
Hoofd dorps e doelpunten,

Echter

nuut profiteerde FrankJudell

coach Jan

niet geheel vrijuit.

van een foutje van De Vet en

uurthuis tegen Ajax3.

in

de absolute slotmi-

dat

2,

gelijkspel

zaterdag speelt het
v.d.

Leden

elftal

om

Na

wat terug

werkende

Zandvoort

in

Noltee kon vanuit een

llja

splijten-

de passes van Marlies Heule

stonden aan de basis van drie

doelpunten van

Isa

Knetter,

scrimmage in de cirkel van
met een droge klap de bal

verdiende overwinning

tegen de plank schieten,

pen, 4-2.

VW

1-1.

die

Zandvoort aan een dik
hiel-

Komende zondag

spelen deZandvoortsedarnes

tij-

11.00

uurtegen het derde
in

Wijde

za-

eigen huis de tegenis

2e klasse A:

achterin één op één te gaan

de komende

in

AFC. Overige uitslagen

de problemen te brengen.

is

staat

te doen. Een hard

ZHC. Drie

Wormer.

Een schot van Maurice Moll

blessure en

bij

aangrenzend sportveld

Kennemerland, komende

stander,

verloren hun derde wedstrijd

was voor Keur

liep

hetallemaalwat

Deursen
soepeler

de nieuwe fusieclub Haarlem/

terdag

1-2.

denveld van coach Cees van

sterker en

om

een corner Maarten

zette. Dit

op voorsprong komen,

twee wissels op het mid-

nakijken te geven, 0-1. Hierna

team van De Kraaien

de tweede paal met

twee Zandvoortse

dooreen strafcorneropnieuw

Na een vervelend incidentje

bij

meer voor schut

namen de gasten

handen en konden

in

viakvoor het rustsignaal was

is

uit

het hoofd

het heft

met de bespelers van een

moest De Vet voor het eerst

of

dan gepland de

helft van start laten

gaan. Direct

Zandvoort afgezakt naar de op

Wels

verdedigers en de keeper min

was

Door deze nederlaag

lijkspel.

de

konden de beide

rust,

arbiters later

een na laatste plaats. Alleen

de gang naar het net maken

mocht dragen. Zandvoort

na de training van vorige

niet ge-

toen

werkte hard maar hetternpo

week maandag bij de hoofdtra iner af met een ha mstring-

was echter

bezorgen. De Hoofddorpse
sluitpost

een wedstrijd die nauwe-

er ein-

delijkzo nu en dan belevingte
zien, dat

weg

maar op-

onze plaatsgenoten.

bij

Ten opzichte van de eerste

twee wedstrijden was

ook geen slapeloze nachten

van deze wedstrijd zat

niet,

zien

knieën kreeg. Aan de andere

Ma rco Brouwer

zelfs in staat

dens de

tweede

Zandvoortse verdediging het

werd ZHC almaar
Toch was er vooruitgang te

kant konden de Zandvoortse
spitsen keeper

Het kan bijna

stond Zandvoort opnieuw met
lege handen.

de Zandvoortse verdediging,

met Hittinger vaak

ging voort-

varend van start en was rond
de 12e minuut

Hoofddorp tegen Overbos hebben de

voetballers van SV Zandvoort de punten aan de gastheren
laten. Vlak

wen-

nen aan de omstandigheden

VVV daarentegen

SV Zandvoort weer met lege handen
de wedstrijd

de eerste

in

thuiswedstrijd duidelijk

zoals

in

de haal.

jaar pakte Kitty van Dinther

Zandvoort moest

moeten

VVV aan

13

VOETBAL

Ook

er in eerste

instantie niet echt naar uit zag, gingen onze plaatsgenotes

streden voor de beker.

toernooi voor sporters tot

SEPTEMBER 2010

38 -23

ZHC dames
winnen opnieuw

Zandvoortse karateka's op het podium
Vorige

-NUMMER

van

11.3a

ADVERTEERDERS
Ad m

i

n st ratie ka ntoo r
i

K.Willemse

Algemene

uitvaart begeleid ing

Zandvoort

Hugoos
Huisarts praktijk Scipio Bliime

Kroon

Mode

Laurel&Hardy

Autobedrijf KariMo

Motorrijschool

Autobedrijf Zandvoort

R van Kleeff

Banana Moon

Pluspunt

BeachClubTien

Ouinty Fashion

Beauty Balance bySheila

Restaurant

BloemsierfcunstJef&HenkBluij

Sea Optiek

Boudoir by Sara

Sentinel Alarm

Oomstee
CenseenvanLingen

Seven For

Café

Circus Zandvoort

Goede

ZUYDT
b.v.

Life

Shanna'sShoe
Repair

&

Leatherwear

ClubNautique

Shanty

De Lamstrael
Dorsman Assurantiën
Gemeenschapshuis

StudionSDance

Greeven.Makelaardijo.g.

Groenestein
Fin.

& Schouten

diensten

Harocamo

Festival

Stox

Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbed rijf
V.o.f

Cocarde

VWZandvoort/KKi2
Wander & Karin

^D

CENSE m
wmLINGEN

&tï
Jhr. P.N.

Quarles van Uffordlaan 2

2042 PR Zandvoort

Tel:

023

-

5 71 5 71 5
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(Verjtoop,

fi/erj/iuu/;

Op de 4de tevens hoogste etage gelegen goed
onderhouden (voormalig) 4 kamer appartement.
•
•

Prachtig

vrij

uitzicht

Ruime woonkamer

op boulevard, strand en zee

(v/h 2

Moderne keuken
2 slaapkamers,

•

Balkon aan zowel voor-

•

Woon oppervlakte

v.v.

kamers)

jpp^utjui

•
•

moderne badkamer

ca.

83

als achterzijde

m

;

(excl.

balkon)

De
Vraagprijs:

€

225.000,-

@

ideale combinatie van rjst en levendigheid

Interesse?

Weid

ij

vast

aan üp onze

sile:

lüC" WOI16T1 Jll

öe/ieec taxatie

'

6 e jaargang

•

week 39
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voor Zandvoort en Bentveld
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m

Actueel
Kinderboekenweek

Parkeervisie

van bewoners

gaat woensdag

Zuidbuurt

van

start

£_

Shantykoren en Zeeliederenfestival
van hoog niveau

Zeeliederenfestival plaats in het centrum van Zandvoort.

ook

ieder jaar beter en ook de

nieuwe koren

in

Zandvoort opgetre-

den en wat

mooie weer
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de middag waren er veel toe-
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Veel belangstelling

voor met

West
ste

De Mannetjes
Klaas Koper

is

dorpsomroeper af

was

er

name de WeesMannen en de

pertrekvaart

bloed'waren ook nieuwe.min-

gereden, een unicum

Aleta Singers. Het laat-

koorwas

niet echt'nieuw'.
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Gemengd

Na afloop van de receptie

zat

een bedrag van

de collectebussen.

Daarnaast kreeg het echtpaar

€

1.000

Toerkoop.

Zondag was de eerste sinds
jaren dat Koper als 'ambte-

zich. Versterkt

het Zandvoorts
lieten

zij

Mannenkoor

het publiek uit volle

als

ik

langs de

rij

ledere keer

keek, zag

er

ik

maar geen einde aan komen.
had

Ik

Het Shantykoren en Zeelie-

was van

een hoog niveau derhalve.

Met een samenzang op

het

dit nooit

verwacht",

dus Klaas. Niet alleen

hij

al-

werd

bedankt voor de vele diensten
die

hij

hij

van haar mocht ontvan-

gen.

Ook ging

als zijn

altijd

zij

mee

steun en toeverlaat

vrouw

Leida

dankt en dan natuurlijk voor

Zandvoorts volkslied.

de

werd nadrukkelijk be-

altijd

aanwezige steun die

hij

naar de 'uitwedstrijden' van

mens de Zandvoortse Courant
bedankt!

Een verslag van

"Zondag werd
vol

er

een auto

met geschenken bij ons
want wij konden

afgeleverd,
ze niet

meenemen

zoveel als

ste

zijn

laat-

optreden tijdens het

Dorpsomroepersconcours

in

Zandvoort, leest u elders

in

deze krant.

SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)
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5 735 735

4-wielfietsen
BETER MOBIEL, Max

Planckstraat 44

uur
16.00 uur

v.a. 11.00

Amsterdam-C ruquius

Auto Strijder
Zandvoort

STQX.NL

www.autostrijder.nl
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Informatieavond hernummering

Café Neuf
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("/") uit het
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huisnummer.

de gemeenteadvertentie

leest u er

Huizen route
Gemeente Zandvoort

van 12.00 tot 15.00 uur
reevenmakelaardij.nl voor de deelnemende panden
g oktober

a.s.

dat

nog lang magdoen. Klaas, na-

het gilde, waarvan Koper aan

Wooncafe
zaterdag
9 oktober

het

en laten wij hopen dat

de wieg heeft gestaan.

voor onze woonplaats

heeft gedaan, ook zijn

Gasthuisplein werd traditie-

getrouw afgesloten met het

KEUKENS

burger mee kon zingen in
Gemend Koper ensemble

loos'

"Wat een mensen,

5TDX

*

liefst

in

aangeboden door reisbureau

Koper Ensemble,

manifesteerde

80%

rust...

maar

een reischeque van

door een aantal zangers van

TOT
GOEDKOPER!

'Hè hè, eindelijk

de

in

eigen Zandvoortse koor, het

derenfestival 2010

der bekende liedjes te horen,

een

Reddingsbrigade naar huis

geschiedenis van Zandvoort.

eiland aanspoel-

met een geweldig
gevolg.

werd namelijk

zijn Leida in

boot van de Zandvoortse

er

Het publiek genoot zichtbaar
van het gevarieerde aan bod.

moesten

later. Hij

samen met

€ 900

borst meezingen.

podium waar

Klaas Koper door het leven gaat.

het er waren", zei Klaas een

dag

den verging en waarvan de

het

m2M
het

als

een tweetal eeuwen gele-

den,

De koren stonden volop

het Jeugd-

in

genomen van

dorpsomroeper Klaas Koper, die nu weer 'gewoon'

vaten wijn op het strand van

r-

de belangstelling, ongeacht

huis achter de Protestantse kerk afscheid

voor de kust van Terschelling

schouwers en luisteraars op de been.

(

van het Stads- en Dor psom roepersconcours

bleek, ze zijn al-

maar beter geworden.
Hun naam refereert aan de
naam van een wijnboot die
leen

aan. Door het

behalen mooie
overwinning

Afscheidsreceptie Klaas Koper

Ze hebben acht jaar geleden

kunnen de competitie met de 'oude' generatie makkelijk

Handbalsters

lezing over

300 belangstellenden hebben zaterdag na afloop

Bijna

Afgelopen zondag vond het traditionele Shantykoren en

De koren worden

3 PORT

r lus
Boeiende
vogels
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meer

over.
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IN

MEMORIAM

WATERSTANDEN

SPOTLIGHTS

was en wat je altijd zei,
dat blijft ons nog iedere dag bij.
Zoals

8

je

oktober 1939
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Club Nautique
live at

Henk en Nelleke Keur zijn 29-09-2010
al weer 40 jaar getrouwd!!

Jos Teunissen

©

Bluesnight

Hulde aan het bruidspaar!!

oktober 2000

1

Club Nautique

ZONDAG
OKTOBER

amiJiHlsnn

17
Liefste papa en

mama,

van harte gefeliciteerd.

ui

Voor reierveringen:

Daniëla

Laila, Patrizia,

Entree concert vanaf 20.30 uur 10,- p.p
Luxe barbeque met concert vanaf 18.00

Wij

Schoonzoons en kleinkinderen

ontzettend trots

zijn

en wensen

nog vele

jullie

gelukkige jaren samen.

y

Algemene Uitvaartbegeleiding Zandvoort
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Veel liefs, dikke kus
Bert & Lies, Ons lieve Omaatje (Bep)

Quincy & Django, Joyce, John

/

burgerlijke stand
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~ Regele» en uitvoeren van de uitvaart ~
- Verzorging van overledene ~
- Begeleiding voor nabestaanden ~
- Persoonlijke aandacht voor

clubnautique@gmail.com
Hooc laag Hoog
sept/okt

SEPTEMBER - 24 SEPTEMBER 2010
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KERKDIENSTEN

dierbare ~

-

Geboren:
Jordy Ryan, zoon van: Geluk, Collin en: van Doorn, Rebecca

Protestantse gem. Zandvoort

Jacobus Eveline.

io.oo uur

Yessin Berat.zoan vanTeyfur,

Overleden

Idris en:

Cha rradi

Dlimi, Sarnira.

Botter geb. van de Watering, Katharina Helena Maria,

oud

64 ja ar.

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

ds. mr. J.W.

Verwijs

www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie

:

St.

Agatha

10.30 uur Pastor D. Duijves

www.aap-parochies.nl

Schreuder geb. Schouten, Anna Maria, oud 93
van derAa,HendricaJohanna,oud 88

Goos geb.

Kalff,

jaar.

jaar.

RK Parochie Antonius

Antje Cornelia.oud 84 jaar.

&

Paulus

10.30 uur Mevr. M. Holt

Evert H. Schweitzer
Voor een

stijlvolle eu vc\-;orgde

uitvaart

Dag en nacht bereikbaar

huis-aan-huis bezorgd

KANTOORADRES:
Tel

IEDERE DAC

donderdag en wordt GRATIS

Verschijnt iedere

in

heel Zandvoort en Bentveld!

Kleine Krocht

2

•

2042 JN Zandvoort

info@zandvoortsecourant.nl

023 -5732 752

BEACH CLUB

TIEN

COLOFON

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00

-

1

LUNCH EN DINER

letty@zandvoortsecourant.nl

ad vertent ies@:ar.a Vijijrtsecojrant.nl

Bladmanager: Gillis Kok
06-46046026 gillis@zandvoortsecourant.nl

Vanaf donderdag 20 september t/m

Tel. 06-14482685 'joop@zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort

Kleine Krocht

2 -

2042 JN Zandvoort

Onna Dijkman offset
Visseringsweg 40

-

Diemen

Verspreiding: ZVO
Tel.

Verspreiders

06-11391478 -www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort

Nog een

keer genieten van al het lekkers

dat onze keuken dit jaar

te

bieden had

Zondag 3 oktober sluiten wij

om 17.00 uur het seizoen af.
Gelieve te reserveren:
022-5713200

Press BV.

OPLAGE: 9.250 exemplaren

Sinds 1992

uw

uitvaartondernemer

in

Zandvoort.

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort
2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.tizn-nederland.nl

€ 26,50 p.p.

Tel.

Centrale redactie: Joop van Nes

UZZ

J'l-AAmZOI-K^hN, rUJJM ZrVMIJVOOin

Tollensstraat 67,

zaterdag 2 oktober

Viergangen proeverij
voor

IJl

is

zaterdag 2 oktober
voor het laatst geopend.

ADVERTENTIE ACOU IS IT IE: Lettyvan den Brand-Kinderdijk
06 - 4342 9783

ONTBIJT,

17.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

Tel.

GEOPEND VOOR

Onze avondkeuken

www.beachclubtien.nl

Uitvaartcentrum Haarlem

KW

Parklaan 36,2011
Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
niiaarlem.nl

Zandvoortse Courant

Zienswijze parkeren

Politiek verslag

Commissie P&C,

d.d. 22

'NUMMER

om

De Zuid en het

parkeerterrein

Ir.

aangeboden aan wethouder Andor Sandbergen.

name
buurt.

hun

Friedh off plein

geïnteresseerd

De zienswijze

Zij zijn

de plannen voor parkeren

in

met

door 74 omwonenden ondertekend.

is

De erfpacht

die via Circuit Park Zandvoort in de

komt,

telijke kas terecht
circa

€

is

gemeen-

voor de komende tien jaar met

dag

vraagt het college een bedrag van

Dat

raad.

53.500 verlaagd. De oorzaak daarvan

is

de waarde-

vermindering van de grond. Dat bleek vorige week woenstijdens de vergadering van

Control. Tevens bleek dat

de commissie Projecten

&

de grond die nog nodig is voor de

Kostverloren straat/Tolweg nu gekocht kan gaan worden.

De erfpachtovereenkomst

den

tussen de gemeente en

tingen.

Circuit Park

Zandvoort bevat

afspraken voor de

De bewoners

bang dat

zijn

de gemeente het beheer

over het parkeerterrein per

1

De omwonenden vrezen dat
dit niet

meer het geval

zal zijn

de gemeente het beheer

als

komende

De raad kan echter
geen beslissing hierover
nemen. Die bevoegdheid
blijft bij het college. Het
io jaar.

bij

de

Niet dat

voor de grond en

trein of

is

kosten verbonden aan het

De

hele

zich

met

verkrijgen daarvan.

commissie voelde

de rug tegen de muur gezet.

De overeenkomst is
een gemiddelde van berekeningendie uitgevoerd

doortwee

zijn

partijen, enerzijds

gewijzigd worden. Een tus-

de grondwaarde gedaald

een pro-

sentijdse stijging van de

terwijl die juist

grondwaarde

moeten gaan.

Zo

zijn

jaarlijks

zij

bang dat

er

een kermis gaat

komen en dat

er

voor ener-

giewinning diverse wind molens zullen

worden geplaatst

waardoor

er horizonvervui-

ling

gaat ontstaan. "Het par-

keerterrein 'De Zuid'

zo ge-

is

reageren en zeker

termaanden kan

Sandbergen kon een aantal

argumenten

direct weerleg-

gen. "Erzal

iedergevalgeen

in

grond",zei

7

is

De

is.

voor

alle

dagen per week

en 24 uur per dag bereikbaar

wijze,
al

hij.

onge-

Tevens beloofde

waarvan

hij

deziens-

de parkeerproblematiek en
dat

iemand aanspreekbaar

de zienswijze op de hoogte

die,

hij

de ondertekenaars van

houden over de uitkomsten
van het debat

doet, en dat

komt nog

voor", aldus

de zienswijze.

al

eens

sie

om hoog zou

Dit

gemeente

betekent
jaarlijks

53.500 minder aan
zal

gemeenteraad
rekening

in-

ontvangen. De

Rotonde

Om

zijn

ro-

voorde aan leg van de

ro-

tonde. Uiteindelijk bleek de

commissie toch verdeeld en
deze langdurende zaak

zal

dus

tonde Haarlemmerstraat/

in

Kostverloren straat /Tolweg,

worden.

snap

ik

kan hier

niet. "Ik

tiveren ?""Ja, het

onlogisch",

is

niet ac-

wel wat

beaamt

De

ze.

de raad besproken gaan

ook niet zo goed. Op het
ik

word

van het kastje naar de

muur

gestuurd. Eerst sta

ik in de verkeerde hal. Via
een trap omhoog, een
wandeling over het perron
en weer een trap omlaag
vind ik een loket. "Nee mevrouw. U moet aan de ach-

terkant van het station

zijn.

Legitimeren? Nee, hoeft
ook niet. Dat staat verkeerd vermeld op internet.
In de A-H winkel staat een

zorgde voor koudere temperaturen

oplaad machine. U doet
de kaart erin en drukt op:

De Straatspeeldag

die afgelopen zaterdag

rondom het Ten

Kateplantsoen georganiseerd werd, was een koude bedoe-

en de raad, dat voor half

ning. Hierdoor was ook het Zandvoorts Kampioenschap
...
„ .. ....
Buikghiden niet echt druk bezocht.

oktober op de agenda staat.

U moet
naar station Haarlem",
ze. De logica hiervan
hier in Zandvoort.

zegt

wel opladen maar

perron van Haarlem

Vooruitschuiven Straatspeeldag

de commis-

in

Prirnera

plan maken nog meer kost
omdat de provincie dan niet
meer de 95% zou subsidië-

mee moeten hou-

zal hier

de

activeren", legt

verkoopster begrijpt het

ren

de gronden aan te

kopen die nog nodig
voor de aanleg van de

en dat die

uit.

hoogd was naar€ 250.000.
Ook zei hij dat een ander

zal

indien noodzakelijk, kan op-

treden

voor-

is

was

zijn

nemen in
de beraadslagingen rondom
zal

en aanspreekbaar. Dat be-

is

ie-

in

131

er tot nu toe

meer dan 150 binnen

gekomen, mee

tekent dat er ten alle tijden

als zich hier iets

dus niet

Veld (GBZ) vroeg zich

meer inkomsten voor

dat de

komsten

is

leidt

de gemeente.

€

dewethouderdat

bewoners

tot

kermis komen en ook de vrees

voor windmolens

legen en van zo een grootte,

huidige pachter

dit

bleem worden.

dat sociale controle op het
terrein niet mogelijk

in

m' uitkomt op circa
wethouder Wilfred
antwoordde dat er al

per

1.700.

na onderhandelingver-

de win-

zijn.

circuit te betalen

prijs

€

Tates

€ 225.000

der geval af hoe het kan dat

is

in

dame van

"Nee, dat kan niet

prijs

bedrag kan niet tussentijds

hier

begeerde kaartje

debrievenbus."U moet het

me

van

door het

op te

is

een formulier. Uiteindelijk
valt het

nog wel

gevolg dat de gemiddelde

Park Zandvoort. Astrid v.d.

altijd

staat

reizen pertrein

aardige

als

Kostverlorenstraat

bereid en

moet maken.
met de

gemakkeDe OV-chipkaart dus,
aan te vragen via internet
of door het opsturen van
is

lijker.

aan vastgeknoopt, met

een bod op de grond van

dat ook de politie niet
in

der

te verkrij-

dat het reizen

dagelijks

ik

bus ga maar soms

gen en had daar geen limiet

experts van de gemeente

overneemt. "Onze ervaring

kunnen

in

en en anderzijds van Circuit

nemen,

er situaties

om

opdracht gegeven

minne de grond

jaarlijkse begro-

januari aanstaande over gaat

ontstaan die niet gewenst

heb hem. De OV-

makkelijker

€ 345.000 aan de

De raad had aan het college
aanleg van de rotonde op de kruising Haarlemmerstraat/

als

ik

chipkaart. Een simpel, plastic kaartje

hun

in

Ook

komende jaren minder op

levert

aangaande de Beleidsintentie Parkeernota 210

zienswijze

SEPTEMBER 2010

OV-chipkaart

Erfpacht Circuit Park Zandvoort

Dinsdagmiddag heeft een delegatie van de bewoners rond-

39 .30

september

van bewoners Zuid

.

.

....

CARTOON

DTM hadden zij geen vergunning van de gemeente
geregen. Nu moesten zij
de datum vooruitschuiven en dat was gezien de
temperatuur niet bepaald

Product ophalen. Dat

les.""Waarom moet

ik

al-

is

dan

naar Haarlem", protesteer
ik

boos," in Zandvoort staat

nét zo een apparaat!"

€ 20 op

Met

het kaartje kan

ik

dus nu de bus of trein ge-

gunstig.

bruiken.

In

de krant

lees

ik

animo

is

Toch werd er het Zandvoorts

dat er niet veel

Kampioenschap Buikschuiven georganiseerd. Ondanks
de kou die de kinderen
zondagochtend teisterde
deden er een aantal Zand-

voor de OV-chipkaart. Ook
toeristen staan

de

rend

in

tram

om

rij

moppe-

voor bus en

een duur kaart-

je te kopen.

Dat

je beter

een anonieme kaart voor

voortse kinderen mee.

€7,50 kunt aanschafUitslag:

onder 10

Mickey, 12 meter;

n meter en
Het buurtcomité onder

lei-

het

evenement opeen eerdatum gepland maar

ding van Bart Bot se hu ijver

dere

en Peter Versw ijveren had

vanwege de

races van de

ter.

Boven

meter;
3.

i

3.

o

M itchell, 33

2.

1.

1.

Bobby,

Dion, 8

jaar:

2. J el Ie,

jaar:

me-

Roy, 38

34 meter en

meter.

fen weet niemand.
Ik

moet opeens den-

ken aan die slogan
'Leuker

kunnen we
Wel

het niet maken'.

*
00

£
Jj

S

moeilijker.

J>

Bel

ÖZANDV00RT5E

vrijdagmiddag

06-1139 1478

of mail: info@zvo-verspreiders.nl

COl'RANT

J&^

Dierenartsenpraktijk

Hoort burgers en gasten
van Zandvoort hoort

mmwAoq

trom

Ter versterking
Mevr. A.C. Dekker

Lukkassen

-

Het

afscheid

t/*i

iw&a w*wf

lO.OOu

zijn wij nog sp

i«k

wat jullie mij bezorgden

was werkelijk ongehoord.
Spreekuur: ma. t/m

13.00

vr.

ma.- wo.-

vr.

-

Medewerker bediening

14.00 uur

avond 19.00

20.00 uur

-

Gemeente Zandvoort, Holland Casino,
Zandvoorts 4daagse comité, organisatie

en volgens afspraak

Lijsterstraat

7

-

2042 CHZandvoort

-Tel.

Hypotheken
Pensioenen

die hier niet

Verzekeringen

Onafhankelijk en duidelijk hypotheekadvies!

Het was

Sf

Exacte berekening van waar u maandelijks aan toe bent

•f

Begeleiding tijdens het gehele hypotheekpraduct, geen

öluijs

onder valt

één woord: geweldig.

in

Moei

zorgen over contacten met bank, taxateur en notaris
~f

ÏÏA-yMWïirimSft

Shantykoren festival, collega omroepers
van het Gilde, sponsorende ondernemers
maar ook familie, vrienden en inwoners
van Zandvoort en iedereen

(023)571 5847

Schouten

Groenestein

Bedankt en...
Zegt het voort, zegt het voort!

Hypotheekadvies door Erkend Hypothecair Planner

7^' Ketel' JperJTa at

18

jTeT Q23 -571 8731

Van der Valk
Bekendmaking
dijkgraaf en

V.50533

156, 2300

AD

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op

bezwaarschrift

20 september 2010 een vergunning verleend

Wel kunt

u,

Rijnland, postbus

Leiden. Na het indienen van een
blijft

aan Pelikaan Bouwbedrijf B.V. te Tilburg

bezwaarschrift, de Voorziening en rechter

vragen een voorlopige voorziening te treffen.

36 weken

U

t.h.v.

het project Louis Davidcarré

de Cornelis Slegerstraat en Prinsesseweg

richt

2500 EH Den Haag.

het kantoor-gebouw van Rijnland,

buiten kantooruren

moet

u

een afspraak

maken: 071-3063451.

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

ma t/m
vrij

do 9.00

tot 12.30 u.

en 13.30 tot 17.00

9.00 tot 12.30 u. en 13.30 tot 16.00 u.

rechter van de Rechtbank 's-Gravenhage

De stukken liggen toten met3 november 2010
ter inzage in

.

dat verzoek aan de Voorzieningen-

(sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302,

te Zandvoort.

c

owart
Notarissen

de vergunning van kracht.

naast het indienen van een

voor het maken van een bouwput voor
t.b.v.

Hw klnemwerKen.

hoogheemraden van het

hoogheemraadschap van
Nr.

Zam&ocrt tel.: OiJ-57 120 éo

Specialist voor al

Rijnland
Definitieve Watervergunning

rtaltestraat 6}

Klaas Koper

www.gsfinancielediensten.nl

hè

wat bloemen doen

8

Z^dvoart

(hiiitirm

Voor informatie over de vergunning

ing. S.

Veldkamp van de afdeling

MOTORRIJSCHOOL GOEDE

morcmumwm&i?
• In

Zandvoort opstappen

Plantoetsing en Vergunningverlening,
telefoon 071-3063470.

Als u

belanghebbende bent kunt

de inzagetermijn

schriftelijk

schrift indienen.

U

richt

•

Spoedopleidingen

•

Ook bromfietsexamens

u tijdens

een gemotiveerd
dat aan

Leiden, 20 september

2010

023 5714420
www.goede-rijschool.nl

u.

Zandvoortse Courant

Komende weekend geheel

in

teken van KunstKracht

12

Het kunst- en cultuurevenement
Kracht

ook

staat

12,

dit jaar

Zandvoort, Kunst-

in

weer garant voor twee dagen

vol kunst en cultuur. Misschien

moeten we het

zelfs

met

het

OOR

OOG

Iet
en
DE BADPLAATS

DOOR

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

De Egelantier zondagmiddag op diverse plaatsen

in

onze gemeente gedichten

Want Zandvoort

voordragen. De Zandvoortse

Oude watertoren

voorbeeld

tentoonstellingsruimten
en ateliers zullen zowel op
zaterdag als op zondag de

rust in Gasthuishofje

schilderen.

kapitalen schrijven: Kunst en Cultuur.

het publiek

in

langslopen

met de nieuwste

bij

In

het algemeen zullen de ope-

sentatie.

oktober tussen 17.00 uur
is

de eindpre-

00 en

Meer

matie daarover vindt

len

vanaf 10.00 uurGregor-

iaanse gezangen klinken
in

en 19.00 uur

18.00 uur liggen maar er

Gregoriaanse muziek
Op zondag 10 oktober zul-

Op

kennis te laten maken. Over

12.

mee
kunt

over het kunstproject.
3

uitzonderingen.

u

het mobiele

bureau voor informatie

werken van de kunstenaars

ningstijden tussen

de hand

Maar

ook gewoon even kijken of

om

deuren wijd open zetten

de Protestantse

geweest

door de KRO-radio

en 17.00 uur de tentoonstel-

wordt

ie-

der jaar georganiseerd door

de kunstenaarsvereniging
BKZandvoort. Dit jaar biedt

BKZandvoort

een nog

u

uit-

noemen

ten te

als

de deelnemende
vindt

Akwaaba op

een van

ateliers.

U

nummer^

ling zien

met werken van

Zandvoortse kunsten aars over
het

thema Voet licht. Op zater-

staan, ontwikkeling

van de oude

en het eigene van

watertoren het Gasthuis-

Gregoriaanse mu-

hoge

replica

hofje.

Eli

achtig

in

woon-

Paap, zelf

ziek

even fanatiek

lid

die zelf

gemaakt en daar

club Zandvoort van afgelopen

dagavond voor de Rotonde,

tentoongesteld.

Hij heeft

maandag

heeft

een fundering gemaakt

€ 16.500

voor het goede

waarop de watertoren,

doel opgeleverd.

zal

maar

liefst

Ondanks

gebreider scala, 30 BKZand-

Jan Bos,

en Monique

een groots dans-, geluid- en

voort-leden en 20 gastexpo-

Veenendaal en Rian Verbeek-

lichtspektakel plaatsvinden

in

santen doen mee, verspreid

De

met medewerking van een

nu rust en door iedereen

110 golfers deel

over 23 locaties

stellen.

kan worden bewonderd.

wedstrijd. Gekoppeld aan

in

het hele

Lincel,

hun werk tentoon-

dansgroep van Studio

NOP

dorp.

Open Atelierroute
Hetthema

Aanvulling
Vorige

week

heeft

paginagrote

u

in

een

advertentie

kunnen lezen wie de deel-

nemers
vinden
tie

is

zijn

en waar

zijn. In

zij

te

de adverten-

echter een kleine fout

Men was

terlijk

let-

en figuurlijk voor het

voetlicht plaatsen. Waar licht
is, is

geen duisternis. Tijdens

het hele

weekend

118,

Productions, Victor Bol

en hetJuttersmu-ZEE-um.En

isdrtjaarVoetlicht,

hetgeen inhoudt: kunst

bruist

Zandvoort van de kunstzin-

mens wilt versterken, serveert
De Haven van Zandvoort een
speciaal Kunst Kracht 12 menu

Boulevard maken daar,

samen met Zandvoortse

19,50 en kunt

atelier

nige en culturele uitingen.

Kortom, wandelschoenen aan

de Smederij aan

Zo zal Dichterbij Zee Ad a Mol

en ga

met medewerking van leden

bekijken!

in

de wedstrijd was er
nog een loterij voor de
stichting Max, die zorgt

van Nederland
Hebt j al op het Van
Fenemaplein gekeken?
De kunstenaars van Buro

€

al

die kunst eens

goed

Chemisch

Klein

I

:

|V(10

SCMMJN1?

11

Afval....

Komende week worden de GFT bakken schoongemaakt. Hiervoor
hoeft u niet extra te betalen. Laat de bak gewoon aan de weg
staan tot de schoonmaakploeg langs is geweest.
A.s.

zaterdag kan ook weer Klein Chemisch Afval worden inge-

De Chemokar staat dan op de volgende plekken: Dirk
v/d Broek 09.00-10.00 uur;Vomario.io-n.oo u ur; Tolweg 11. 1012. 00 uur. Buiten deze tijdstippen kan KCA altijd uitsluitend op
woensdag worden ingeleverd op de gemeentewerf.
Voor meer info: raadpleeg de afvalkalenderofwww.zandvoort.
leverd.

1

nl > loket > afval

en milieu.

in

musico-

loog en voormalig leider van

de Kathedrale Koorschool

in

Haarlem. Valkestijn isopzijn
terrein een autoriteit

in

bin-

nen-en buitenland.

Grap van het jaar

Bangladesh. Ook

hiervoorwerd spontaan
veel geld opgebracht.

Een geweldig succes
derhalve.

Buren van onder ande-

DTM blijft in Zandvoort
Ook komendjaarzalde DTM

Martha en Addie Ottho en

grootste straattekening
van Nederland. Dit werk

het Circuit Park Zandvoort

Potgieterstraat gaan ver-

inwoners en bezoekers, de

is

onderdeel van de Noord-

Schone GFT bakken en

pen

drs. Jan Valkestijn,

aan deze

voor schone waterpom-

de werken van de expose-

u

namen

Paap!

Een mooi initiatief van

rende kunstenaars bekijken.

voor slechts

het slechte weer

Grootste straattekening

tot slot: als u de inwendige

het Schelpenplein 12 verge-

geslopen.

Akwaaba

die

de oorlog verwoest werd,

6

de

bij

inleiding door mgr.

Het golftoernooi van Lions-

tussen 20.00 en 20.45 uur,

I,

woensdag

uur welkom

van de

Bomschuit Bouwclub, heeft

is

oktober vanaf 14.00

het hofje en bui-

ten fanatiek zeevisser een

len 5 kunstenaars, Ellen Ku

ij

zijn uit-

weten over ont-

Sinds kort siert een mans-

van de plattegrond. Hier zul-

Menno

vieringen die

in

gezonden. Wie meer
wil

Zandvoorts Museum
Ook dit hele weekend is het
Zandvoorts Museum geopenden kunt u tussen 13.00
12

dikwijls te horen

zijn

Golftoernooi levert
veel geld op

op

u

wordt gezongen door

samen met de Schola
Cantorum uit Beverwijk.
en

Zij

zijn

infor-

kerk.

een oecumenische vie-

ring

www.bkzandvoort.nl.

KunstKracht
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van haar poëziegenootschap

wordt komend weekend overspoeld met kunst van hoog
formaat. Alles gekoppeld aan het thema Voetlicht.

'NUMMER

re

aandoen.

Er

Irma en Ron de Jong,

Loeken

Resi v.d.

was nog ondui-

Voort inde

afscheid van

Op

delijkheid over een voort-

het plein hebben Jeanne

gang van de succesvolle

directe buren uitgenodigd

races op 'ons' duinencircuit

voor een afscheidsdiner.

maar de nieuwe kalender

Toen ze

van de DTM-organisatie

kwamen stonden

Holland

Biënnale.

van Heeswijk en Francois

Lombarts het ontwerpBuro Boulevard
opgezet. Zij maakten de
plannen voor de grootste straattekening van
Nederland. Ga eens kijken
atelier

naar de gekleurde vlakken
en

letters die

op het

plein

ontstaan of nog leuker,

doe mee! U kunt

zich aan-

melden bij Buro Boulevard
en vervolgens met een

is

daar helemaal duidelijk

in. Op 15 mei van het komende jaar zal het hele

de Deutsche
Tourenwagen-Masters dus
weer de Zandvoortse racepiste aandoen. Een groot
evenement is daarmee op
de Zandvoortse kalender
circus van

geplaatst.

ze te

alle

nemen hadden

uit

zij

hun

het dorp terug-

panden

te

ineens

koop aan-

geboden. Een leuke grap
van Juriaan en Annet

v.d.

gaan verhui-

Prijt

die echt

zen.

De makelaar heeft

al

diverse aanvragen voor be-

zichtiging gekregen

was wel,

in

maar

het kader van de

'Burendag', op de hoogte,
Lekkere buren!

wü

www.sportinzandvoort.nl

uw

Al

verzekeringen

^e

bij

één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.

a (ter

r//

Walter heefteen nieuw meriU!
Kom proeven in een ongedwongen sfeer.
Puur koken met eerlijke ingrediënten voor

DORSMAN.NL OF 023-5714534

vriendelijke prijzen.

ZOIG

&AQ

Burgemeester Engelbertsstraat 7E. Zandvoort
behalve dinKtog

De

historie herleeft:

reserveren?

bel Y«1BF 1 5:DG

ene daaen oeopend

DE 3'57 33433

BAD ZUID* komt terug!!

Maak kennis en verwelkom onze chef kok Eef Loos op i, 2 en 3 oktober 2010
VOORGERECHTEN

Poule noir

4,50

Vanille

Gerookte zalm, toast en boter €10,50
3

gamba's van de

€

grill

friet,

met gebakken

salade er

rijst

Tournedos Stroganoff

Zeetong
Zeetongfilet

blanche

Vrijdag 8 okt.

vanilta

ijs

€
€
€
€

Aanvang: 21:00
£. i.uu
.

uur.

Boogie Woogie Special!

Martijn

met chocoladesaus

Schok

Boogie Woogie Piano

Greta Holtrop

GingerRoger
vanilta

€14,50

Cashew-kip met

Dame
aardappels,

warme groenten

Scholfilet

Café Oomstee

met advocaat

ijs

chocoladesaus en slagroom
11,50

HOOFDGERECHTEN
geserveerd

OOMSTEE

NAGERECHTEN
€

Tomatensoep

metfijne stukjes

ijs

D«", P io

'

J:
'

«*£&

Boogie Woogie Zang

gem

€

Rinus Groeneveld

5.75

16,75

Saxofoon
Strandpaviljoen 8 (onder Holland Casino)

21,25

"

27,50

Per 2011

Hans Ruïgrok - Bas
Menno Veenendaal

onze nieuwe naam Bad 8 Zuid
weekend is reserveren gewenst
Bel nu: 023 sj 164 06

is

Dit laatste

29,75

-Drums

-

Met dank aan

het personeel, familie, vrienden e

Ton Ariesen

-

Zeestraat 62

-

Zandvoort

-

023 573 87 27

-

v.oomstee.nl

ZATEROACÊÜKTOBEPGLAIIOUPOUS HftTÉROAC E OKTOBER eLWIOUROUS ZATERDAG E OKTOBER GLAMDUROUS ZATERDAG E OKTOBER SLAHOUROUS

EMOTION BY

ESPRIT

Home of Fashion Brands

Glamour Day
zaterdag 2 oktober tussen 10.00 en 18.00 uur

Ga

er

schaamteloos op

want dan scoor

los

Vero

Moda

je
ï

20% koipGDDig*
op de gehele
Confet'ti

collectie

en Emotion by Esprit

Haltestraat 10 A/B

-

11

snodfiOMWT9eBaoüioï9tfïW3iwz

Q.

OUTFITTERS
NATION

bij

•

2042 LJ Zandvoort

snwnomno

•

Tel:

023

-

5715473

/

023-5713880

craaivz

•

E-mail: info@contet-ti.nl

snoanawwre aswr-

•

Internet: www.confet-ti.nl

.

Zandvoortse Courant-

Kinderboekenweek gaat woensdag van
De Kinderboekenweek 2010
tober.

Het

illustreren

start

komende woensdag 6

van verhalen staat centraal

in

ok-

de 56e

Kinderboekenweek. Mirjam Oldenhave schreef het Kinder-

boekenweekgeschenk. Het wordt het zesde deel

Mees Kees onder de
hebben

Illustraties

titel:

Mees Kees 'In de

uit

de

serie

gloria'.

verhalen en

liedjes, poëzie,

interactie

met de kinderen.

kenhelden een gezicht ge-

kwartieren

Zandvoort op woensdag
oktober vanaf 15.00 uur.

is

devestiging

in

6

Langkous. Van oudsher
in

tekententoonstelling

grote

rol

weggelegd voor

iets

8 en 12 jaar

is

Laat het zien

is

er sprake

van een

beelden zo voor zich dat ze het
verhaal zelfvertellen.

Ben

'Reis

de
zal

aan de

Zandvoorters. Pastor Duijves

van de Agatha kerk gaat
groepen

1,

2

en

burgemeester Meijer neemt
groepen

kening terwijl groepen 7 en

een mix van humor,

schilderworkshop duurt

&

Le Patichou

van de Smaak' georganiseerd. De bakkerij heeft

waaronder een op het Raad-

1/2
i

8

4, 5

en 6 voor zijn

Jazz

in

Zandvoort -Jesse van Ruller (gitaar)
in De Krocht, aanvang 14.30 uur

Poppentheater- Elke ie en 3e woensdag van de
maand in het Zandvoorts Museum. 13.30-15.00 uur

9

Wooncafé-

2e editie

10 Rondje Dorp

-

in

café Neuf,

11.

Circuit Park

00-1 6.00 uur

Zandvoort

Kroegentocht met opdrachten.

Aanvangi3.oo uur
Bingomiddag -georganiseerd door ANBO Zandvoort
Gemeenschapshuis, aanvang 14.30 uur

24 KRIM kamerkoor

rein

-

Kerkconcert van Classic Conce

Protestantse Kerk.

,

Aanvang 15.00 uur

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

door een wijkagent zullen

worden voorgelezen.

RMSUM"

&2

ken uit de omgeving

Expositie Voetlicht

6

19

Detoegangskaartjes kosten

is

-

voorlezen,

3

eveneens € 2,50 en zijn te
koop in de bibliotheek. De

ling

atelier route,

g+ioFormido Finaleraces-

oktober worden voorgele-

het

schilderij

zijn leveranciers

regio,

aan

zen door enkele prominente

bij

laat zijn klanten

de

besteden

Kinderboekenweek. Zo

dacht

hand van het thema van

Duurzame bakker

filialen in

Zandvoortse basiszullen ook aan-

scholen

de Kinderboekenweek: De

kennismaken met

meerdere

De

Open

op de Nicolaasschool op 6

grote tekententoonstelling.

Afgelopen zaterdag had bakkerij Van Vessem

de

jij

verf en

beeld?'van

ik in

Rop Janze. Deze voorstel-

beeld?

ik in

met

-

Museum
12)

3

te gast

ennjaar brengt bibliotheek
Duinrand de theatervoorstelling'Ben

Voor de kinderen tussen 6

Ga
tij-

maken van

helpt je

een mooi

il-

sommige

12

Zandvoorts

welkom!

papier. Een echte schilder

nauwe samenwerking
tussen auteur en

kinderboeken spreken de

zie

een verhaal hoort?

als je

lustrator. In

er een schil-

derworkshop. Wat

toe aan de tekst en ge-

defantasie van kinderen.

Vaak

prijs!

leuke

3

Openbare dansavond -voor leden en niet leden
van dansschool Rob Dolderman.
De Krocht, aanvang 20.30 uur

Basisscholen

Voor de kinderen tussen

il-

Beelden voegen

lustraties.

ven een extra prikkel aan

SEPTEMBER 2010

2

en illustratoren. Los de vragen

open win een

De grote

de kinderliteratuur een

KunstKracht

(KunstKracht

ook naar de bibliotheek
Je bent van harte

ei

is

t/m

dens de Kinderboekenweek!

Dolfje Weerwolfje en Pippi

39 -30

thema:Voetlicht

week kunnen de kinderen
in alle vestigingen meedoen
meteen quiz over illustraties

voorstelling duurt circa drie

veel boe-

1-3

op woensdag 13 ok-

Tijdens de Kinderboeken-

De toegangskaartjes kosten € 2,50 en zijn te
koop in de bibliotheek. De

den

Kikker, Floddertje,

is

rapt het verhaal achter het

geven. Beroemde voorbeelzijn

uuren

tober vanaf 14.00 uur.

Janze vertelt, zingt, grapt of

beeld.

NUMMER

EVENEMENTEN AGENDA

start

HOOft H|t fctt VMMMft

komen

en duurzaam worden geteeld.

Dat

is

pas echt duurzaam on-

dernemen, "aldus Huijbregts.
huisplein. Het doel

was klanten en geïnteresseerden kennis
Nlt

te laten

maken met de duurzame ondernemers

die grond-

gezelschap van

Een

«."11 SIi'/h-IIhJ KllllL'hZJjIl. IIK'I Cl'II li;i|hli- (Ml l'lll lil

30
I

&

Le Patichou

103 jaar lang brood en zoekt uitdagingen

om hun pro-

stoffen leveren voor de bakkerij.

bakt

al

Van Vessem

mensen verzamelde
in

ichlx'n «ii «ilcnhiq

versterken,

mede door duurzaam gekweekte

ingrediënten.

het landschap van heel
Kennemerland. Bezocht
werden onder andere korenmolen de Zandhaas in

in

Kv| k r

.tl

I

kh.

ijiIüivivmiiI.

Dit weid aangeboden aan Klaas en Leida Koper
Afofdyt jfDmu&r door:

tin

I*.

.....

|U._

V-

<:':.

/.

••

'<

J-'

maf

Off&pM

'*';: <!:;.!.

Overveen waar

tevens een lunch werd aan-

tüonfumit

frtrjKYJïA'

Santpoort, het Landje van

de Boer

Kl.i:<-n

zich

Haarlem voor de bus

die ze zou vervoeren door

ducten op innovatieve manier te vernieuwen en smaken te

i.ii

.

'|

|l|,i

IbaH L*iin*m

.

Fiuri

geboden, de Dinkelhoeve.een
t

biologische melkveehoude-

iv llllh

|

IIJM|i

.<..,.! PI.H.-N.,,.
rij

in

Heemstede, de Jopen

bierbrouwerij

in

Haarlem

IK/zcis" taNlire

en de eigen bakkerij van Van
l

Vessem &

Le

Patichou

1

......

l..-

.

»....-

in

Haarlem. Na een uitgebreide
excursie die alle facetten van

de biologische teelt

liet

zien,

waren de deelnemers het

er-

Vessem &

VoorJos Huijbregts, directeur

nemen

van de bekende Haarlemse

vinden het belangrijk dat de

Le Patichou zich

geen betere

duurzaam onder-

grondstoffen die wij gebrui-

leveranciers kan

wensen.

bakkerij,

is

erg belangrijk. "Wij

over eens dat Van

fllaas stopt

met omroepen

Klaas bedankt

II!

J>

os

:«ï

APK
Onderhoud en

reparatie alle

Occasions

in -

Grand Café Restaurant
Voor

merken

uw feesten,

*

SKUfStf
'jr'ff rrn

partijen,

www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat 10, 2041
F.

023-5733793

E.

CD

Zandvoort

T.

023-5733792

*1

tnwr

Miss Maxi 201
Gisella Arends

Dagelijks geopend van 09.00 tot 03.00 uur

Mo

jttfftffö-

OPENING

bruiloften, clubs

en verkoop

Karim en

al

Grand Café Hotel Restaurant XL
Kerkplein 8,

autobedrijfkarimo@planet.nl

tel.

5712252

|

06-53344660

www. xl -zan dvo ort til
.

SONY

DE SALON

make.believe

in

dus iet

GRATIS 5x3D'games
3D PLAYSTATION®*
fdü 1É.W KIIO

Drs. Jani is in

Bel

de salon aanwezig op

11

oktober van 10-21 uur

voor een afspraak 06-43049362

KINDERKLEDINGVERKOOP
van topmerken!
o.a. DIESEL - REPLAY - GUESS - G'SUS
G'BRO - NO-NO - AIRFORCE - CL AESEN'S
SCOTCH & SODA-MISS SIXTY
ENERGIE - VINGINO - NOLITA
RA-RE - AMOR LOLA - MASTER OF THE GAME
PEPE JEANS - GEISHA - ED HARDY
maat 92 t/m 176

ZONDAG

3

van 12:00 uur

alles

50(er is

Radio Stiphout

OKTOBER
tot

16:00 uur

nieuw!

70%

korting!

een pinapparaat aanwezig)

Op

Kinderdagverblijf

Grote Krocht 34-36,161.5732649
www.radiostiphout.nl

OO
Burg. Nawüniaan 102, Zandvoort
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Zandvoortse Courant-

Na succesvolle eerste Wooncafé
week de tweede editie

-30
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C'est Bon

volgt volgende
Na het daverende succes van de

Woon-

eerste editie van

week zaterdag

café in maart van dit jaar, staat volgende

9 oktober de tweede editie op de kalender. Het Wooncafé

woningen

Veel

bedoeld voor huidige en toekomstige woningbezitters.

Deze informatiedag

is vrij

ook voor anderen

er veel

is

toegankelijk voor iedereen

want

Zandvoort

in

om

hebben de gelegenheid

zomers een deel te verhu-

we

Zandvoort hebben

ren, in
is

een bedrijf dat

u

persoonlijk

daarin begeleidt.Ookkunjein

Zandvoort tuinmeubelen

van hun gading.

Ik

la-

maken naarje eigen idee.
zelf soms gek van mijn

ten

word

sleutelbos,

met

maarwist

u

datje

sleutel je hele huis kan

ï

beveiligen?"

bezoeker aan

ledere

Wooncafé, waar ook

het
infor-

matie van bijvoorbeeld een

Eigenlijk
in

werkt Hans Rubeiing

hele

al zijn

en voor C'est Bon. Vanaf 1978, toen

onderwijs volgde, werkte Rubeiing

hij

werkzame

leven

nog middelbaar
de schoolvakan-

al in

notaris of een belastingad-

viseur gekregen kan worden,
Petra Geusebroek, organisa-

evenement en

tor van het

kijken voordat

ik

aanschaf. Zeker

een product
een aan- of

bij

beëdigd hypotheekadviseur

verkoop van een woning wil

en hypothecair planner met

je

meer dan 20 jaar

en de juiste adviseur. Tijdens

organiseer

"Ik

ervaring:

Wooncafé

dit

graag de juiste informatie

het

Wooncafé kun

je

dan ook

zeer belangrijk. Natuurlijk

ongedwongen
met deze adviseurs. Ook als je de woning
wilt verbouwen of eindelijk

kun je via internet

omdat Zandvoort meer

is

dan

strand en horeca alleen. Het

woongenot

uiteraard ook

is

vrij

en

een

in

sfeer praten

goed onder han-

allerlei

je tuin eens

informatie vinden.

Ik

zelf wil

den wilt nemen,

graag lieveriemand

in

de ogen

persoonlijk contact te hebben.

is

het

om

fijn

krijgt

sowieso een mooi

bladen

Het Wooncafé

Interieur.

café
is

de

en gesuikerde zuidvruchten,

thee, honing, allerlei soorten

Forville, toentertijd

samen met een open
huizen route van de ma keiaars
in Zandvoort. Meer informakunt

krijgen via Petra

u

Geusebroek: info@sevenfor-

Medewerkers ABN AMRO Zandvoort
maken deel van strand schoon
Vanuit het regiokantoor van de

ABN AMRO kwam

in

Haarlem, Schalkwijk

en Zandvoort. Hans werd, nadat

in

filialen

de plaats waar deze

van vestigingsdirecteur Joop Kerkhof', wist wel

hij zijn

middelbare school

had afgemaakt, bedrijfsleider

ling

tegen te gaan besloten

Kerkhoff en vier medewerk-

Zandvoortse

sters van het

om

bankkantoor

een deel

Het

is

bedoeld

om

de binding

met de plaatselijkeomgeving
te versterken

enomdemaat-

schappelijke betrokkenheid

van de bank te tonen

waar het

bij

de

van Velzen van het

Juttersmuseum de
gen, hoe

zij

dit

uitleg

k re-

moesten doen.

Het kantoor

in

Zandvoort

vindt het Juttersmuseum
een goed

initiatief

museum

een donatie, maar

wilde daar ook
bij

en gaf het

iets in

natura

kwam
uit,

daar

ais

beste idee

nadat onder meer

Hilly

suggesties
of ABN

kwamopdevraag

de Fort is Foundation.

in

AMRO

moment heb

gedroogde

era n berries

ik

op

zijn niet alleen lekker,

ze zijn

ook nog eens heel gezond

in

de Senseo,

red.]

de dienst

maakten, komt nu de
koffie

lekkerder om koffie zelf te
len

ma-

en dan op de ouderwetse

manier te zetten. Daar

zit

veel

meer smaak

is

er

lekkeren gezond",zegt

hij

aangetrokken en het bedrijf

niet:

gekocht. Een tweetal jaren

enthousiast, terwijl

1990, werd

hij

ook

het bakken

Zandvoortse vestiging en die

ba kt

2000

tot

weer

een andere soort noten aan

nog eens eigenaar van de

hij

hij

al zijn

u h. ..wat

is

is.

Want

Rubeiing

verse noten

zelf.

er lekkerder da

lekker portie

warme

beslist

is

behalve

C'est

Bon

noten, ook ge-

in

specialiseerd

in

gedroogde

aan", vertelt de

vijf

koffiesoorten

op

verschillende

'los'.

Rubeiing

kan u uitstekend informeren

over de

smaken en de manier

van het ouderwets koffiezet-

En

C'est

Bon

is

gevestigd aan de

Kerkstraat 2a, Zandvoort.

een

noten worden

in

moment

neen

pinda's of

cashewnoten?
Rubeiing kan

uit

'losse'

weer helemaal terug.

Mijn klanten vinden het veel

Tel.

5730338. Geopend: dinsdag tot

Een ander voordeel van C'est

Bon
op

is

allerlei

en

met

vrijdag van 10.00 tot

om

18.00 uur, zaterdag van 10.00

manieren een ge-

tot 17.00 uur en zondag van

de mogelijkheid

schenkte laten samenstellen,

12.00 tot 18.00 uur.

ook bedoeld

Dementie en autorijden?

zijn

ABN AMRO op 15 december

echt pas zal

colade."Opdit
zelfs

voorraad, een echte hype. Ze

Tijdens het

6 oktober

komende Alzheimer

in

Café,

komende woensdag

Ook Zandvoort, gaat de bijeenkomst over

zijn voltooid", al-

torijden en dementie,

au-

met daaraan gekoppeld de vraag

dus Kerkhoff.

Betekent de diagnose de-

mentie vanzelfsprekend dat
je niet

De afsluit ing was op Mango's

risico?'

meer mag autorijden?

'Is

Er

het een onverantwoord

wordt gesproken met een

praktijkverpleegkundige over

keuringenen meteen des kun-

iets

Beach waar tegelijk de dag

dige autorijschoolhouder over

maatschappelijks kon doen.

werd nabesproken. Misschien

wat wel en

Bovendien was het volgens

bedoeld

Zandvoort

Kerkhoff ook bedoeld

de bank

zich

om

op een andere

manier aan het publiek te
medewerksters Martje.Anita,

uit

hun idee uitte
is

Zandvoort. Die

Zandvoort met een aantal

presenteren. Zo gingen de

doen.

Het oorspronkelijke idee komt
voort

in

volledige migratie van Fortis

Jansen van de gemeente

Wim

opom

klanten

Het opruimen van het strand

maar schoon te maken.
Afgelopen zaterdagmiddag meldden de vijf zich bij
het Juttersmuseum waar zij
van

strand

voeren. "Het

vanaf nu welkom, hoewel de

plaats

is weer op zijn retour.
Waarde laatstejaren vooral de
zogenaamde koffiepads (voor

dit

voor de voormalige Fortis

filiaal staat.

van het Zandvoortse strand

wijnen en cho-

expert. C'est Bon verkoopt

specialist

derige zaterdagmiddag het

fijne

Een mooiere combinatie

genoemd. Echter

Om de zaterdagmiddagverve-

(waarover later meer),

antioxidanten die ze bevatten.

de stoute schoenen

combinatie heeft

Het

koffie

gember,

verband met een grote dosis

hij

later, in

staat.

een schitte-

de vestiging Haarlem. Toen

in

van de

iets.

u

koffie. "De'ech-

deze vestiging te koop kwam,

volgehouden.

de vraag aan de lokale

bank of zij een leuk maatschappelijk evenement wisten
bankfiliaal in Zandvoort,

eigenaar

van C'est Bon, had vestigin-

gen

heeft

of tel. 57159363.

voor

te' koffie

bovenaan

De winkel

Kerkstraat is al vanaf 1964
een notenbar. De familie

Neuf aan de Haltestraat

er

rend cadeau van, zo gezegd

dan nu overde

in

tussen 11.00 en 16.00 uur

life.nl

weggeweest.

er bijna niet

&

en valt

tie

hij is

gratis

meteen aantal woonals VT Wonen, Home

pakket

and Garden en Eigen Huis

keuze genoeg en Rubeiing

maakt

een smakelijk presentje! En

de notenbar. En

ties in

Renée en

Ellen

samen met

directeur Kerkhoff op de win-

maar

als

teambuilding,

vast ook

om

te bekij-

ken hoe de klanttevreden-

is.

niet

verantwoord

'Ook Zandvoort'

tigd

in

is

geves-

het Pluspuntgebouw

Flemingstraat

Inloop

55.

misschien verbeterd

19.00 uur, aanvang 19.30 uur

kan worden. Daar zullen de
medewerkers van het ABN

voor de deur. Informatie over

AMRO

Belbus en vrijwilligers via

heid

kantoor

al

slag zijn gegaan.

mee aan de

(tot 21.30 uur).

Bus

81 stopt

Pluspunt, tel. 5717373.

Pedicure Beata Visser

VAN AACKEN

Gespecialiseerd

Shanty

GLASZETTERSBEDRIJF
NU OOK:
&

voet-en nagelcorrectie.

succes!

Behang- en schildersbedrijf
Arnold Nijkamp

Dankzij alle zangers & zangeressen en
de medewerking van of sponsoring door:

schilderwerk.

Ankie&

vrijblijvende offerte!

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

Leo Miezenbeek-BeachdubTakeFive

Tel/Fax 571

wit-en schilders-

werkzaamheden

Circus Zandvoort-De Babbelwagen-Dinie Maertens

www.arnoldnijkamp.nl

Gijs

de Roode

Holland Casino Zandvoort-IJzerhandel Zantvoort

Irma de Jong-Katrin Zonneveld-Kroon Vis
Laurel

&

BOVAG

Max

MartineJoustra,

Administratie en
belastingaangiften

Iris

& Suzanne-Nederlof Repro

Protestantse Kerk-Ristorante Andrea
Sylvia

&

Rob ten Cate-Tom

& Thea de Roode

ontspant en

023-5427858.

tel.

www.shiatsis.nl

5730519/

Maar

06-53498304
www.tra d e-a rd n

is,

I

.

zoals de zee vol water

zo zal de aarde vol kennis

van de grootheid van de

Uw auto kopen

of verkopen

een professional

via

Ton Drommel -Yanks Saloon-Yvonne Duivenvoorden
Versteege's Uzerhandel-Zandvoortse Courant

Vitaliseert,

door veel zorgverzekeraars.

Zandvoort

en NAP.

Nieuw Unicum-Parfumerie Moerenburg-Printkiosk.nl

kleinbedrijf

door zorgverzekeringen.

Planckstraat 44,

tel.

Hardy-Magda Zegerius-Marcel Meijer

Maria Fteijne-Marijev.der Meulen-Marjo v.der Linden

voor particulieren en ondernemers

sche voet worden vergoed

werkt diepgaand. Vergoed
Autobedrijf TradeArd.

Bluijs-Het Plein-Hijman
Lid

Administratiekantoor!

023-5715921.

/

lokaiSHIATSUtherapie

FEBO-Frietplaza-Fritures d'Anvers-Gemeente Zandvoort

&

06-52461796

Diabetische en reumati-

72

Mobiel 06-54 264 259
Vooral uw behang-,

Behind The Beach Bike Rentals-Bert van Beek-

Gerard Kuijper-Gertlan

I

31

Tel.

Bilderd ijkstraat 22, Zandvoort.

CafêAlex-CaféKoper-ChocoladehuisWillemsen

Herma & GertJan

de

in

diabetischeen reumatische

Zeeliederenfestival

2010

levering en plaatsing alle glassoorten.

vernieuwen kozijnen

&

was weer een groot

!!!

voor meer informatie

Kijk

HEER

zijn.

Habakuk

2:14.

Meer info? bezoek
www.gebedzandvoort.nl

en ons aanbod op
Witte Veld 56, 2041

T 023 573 92 72

M

www.autoverkoper.nu

GB te Zandvoort

06 45 30 45 31

Te huur

of bel Patrick van Kessel

E kittywillemsei

(tijdelijk):

etage nabij centrum.
Voor jong werkend

06-55383624

stel.

Bellen tussen 17.00 en

.Paap medische

I

19.00 uur, te I.06-51 61 6497

hulpmiddelen

/

AANMETEN VAN

Mobiele Poets Centrale
Mobiel

Te huur: loods/opslagruimte

THERAPEUTISCHE

Gevulde potten en manden

professioneel auto's wassen, poetsen & polijsten
krassen en nare luchtjes verwijderen
door onze vrijblijvende prijsopgave
gratis haal- en breng service

laat u verrassen

www.moblele-poets-centrale.nl
[£

infogmoblele-poets-centrale.nl

Tel.023-«B80275 of 06-42452535 Potgieterstraat 13, Zandvoort

Wr[>oeding

Nieuw Noord. Begane

in

ELASTISCHE KOUSEN.

Bloeiende violen
Najaars- en winterbeplanting

grond 100

via zorg-

m

!
,

zolder 85 m'.

023-578954

Tel.

verzekeraar.
lid

b

j

vooreen afspraak
!huis:o6-5i 815360

n loopspreekuur:

maandag

9.00 12.30 Flemingsstraat

Te koop: vliegtuigbench.

Voor
hu

€

is.

in

de auto of

in

Afm. 48x63x57 cm.

60,-. Tel.

06-12171630

ïS (Pluspunt)

Voetenparadijs Liesbeth
Voet- en schoenkundig

Kabel-internet/adsl

ZANDKORRELS INVULBON

installateur helpt

alle

bij

PC-PROBLEMEN.

Met ZandvoortPas

korting op een zandkorrel

plaats voor

1

particuliere zandkorrel

of 06-44696001.

2

wordt geplaatst

Met

lardel

garantie en KvK.

Nagelstyliste worden??

De opleiding

5

(exrlBiw)

6

avond
in

1)

De

2)

BrunaBalkenende,GroteKrochtl8

In

redactie van de krant, Kleine Krocht

levering vóór

WIJ

maandag 11.00

Q.

;.

met

tje.

met

11

27

uur:

hangertje

goud met steen-

Route Celciusstraat

Tel.

06-24957474

SV : 't:i:

cj:i'i.
:

,'';.":

Il Al;;

2

uur betekent plaatsing dezelfde week.

Uw(bedrljfs)naam

:.';

c .'.(.: cttei
:

ofspatie

in

een apart vakje plaatsen

Te huur:

A.B. Nails

www.abnails.nl

of bel 023-5245005.
bij:

kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voorschads
o::
oni;taan door verkeerde of onjuiste in hou
Zand korrels. Zet- en typefouten voorbehouden.

/an welke saiü dan
ran

9

gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven

bij

Haarlem. Schrijf je
via

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

In

12,

maandag

de gratis introductie

7

aan de

8

Deze bon

zaterdag.

-Noord boulevard.

tot

nagelstyliste begint

niet voldoet

kettinkje

wit/geel

4

€ 5 o<

uw advertentie

vrij.

06-29205413

sept. tussen 9 en

l

Geen onroerend goed of ai

Indlen

tel.

Verloren op

023-5719666

Zakelijke zandkorrel €12,50
Met ZandvoortPas €10,-

don.

Beatrixplantsoen

Rep-it, totaal service

€5,-

onder de volgende voorwaarden:

de

nieuwe

klanten op

Ook avonden/weekend.
voor computergebruikers.

Particuliere zandkorrel €7,50

Met ZandvoortPas

pedicure heeft nog

Advies en aanleg
(draadloos) netwerk.

in

kamers voor

studenten of jongelui. Vraag
naar het speciale

tarief.

Hotel XL, tel. 06-53344660

Zandvoortse Courant-

in

dorpsomroeper. De

als

man die misschien

in

1994 begon aan

SEPTEMBER 2010
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Hoort boeren, burgers en buitenlui hoort,
Dit

Misschien dat Zandvoort een traantje wegpinkte. Zo af en toe leek het vissersdorp te

verzuchten naar de dagen toen dorpsomroeper Klaas Koper

NUMMER

Laatste officiële roep van Klaas Koper:

Dorpsomroepersconcours
teken van afscheid Klaas Koper
zijn

mijn allerlaatste roep

is

Ijjaar lang

heb

ambt

in

heb

de verpersoonlijking van Zandvoort was, en het

ging

altijd

onze bruisende badplaats Zandvoort.

in

mijn hobby voor

ik

11

met veel plezier gedaan,

het hele land wel ergens op het podium gestaan.

Gesteund door de

allerliefste

vrouw

bij

mij thuis,

mee naar de concoursen soms

zij

ver van huis

beeld kon oproepen waarbij je misschien ook nog het idee had dat het strand inderdaad

waarmee

breed en goudgeel was en een lengte heeft

je gemakkelijk naar

Haarlem zou

Met collega's door het land van noord naar zuid en van oost naar west,
maar altijd weer terug naar mijn Zandvoort, terug naar het vertrouwde nest.
Nu niet meer roepen op de Krocht of op het Raadhuisplein

kunnen komen.

en ook

bij

Mijn

de evenementen

leeftijd

Maar

in

ons dorp zal

me tot stoppen

heeft

U als mijn publiek zal

mijn collega's en

straks

ga

ik

ik

ik

er niet

doen

meer zijn

beslissen,

zeker nog

gaan missen.

met Sjaak garnalen vangen

En thuis eindelijk een keer dat kamertje behangen.

En dan nu bet allerlaatste nieuws waarvan u

Met Cré vorm

ik

straks het

zangduo Eb en

mensen,

Lieve

Vloed,

beslist versteld

de eerste boeking

me gelukkig

ik prijs

dat wij

in

van zult staan,
die

is

reeds gedaan.

Zandvoort

een nieuwe omroeper hebben gescoord,
ik

verzoek

geef Gerard alstublieft hetzelfde support,

u,

net vertrouwen draag

ik

het vaandel

over, ik

bedank u

allen, blijf gezond

en....

Zegt het voort, zegt het voort.

Aan

dit alles

kwam een

einde

De opvolger van

Klaas Koper,

vooral het contrast tussen

met verleden en

onder een zuchtende wind,

Gerard Kuijper

de huilbui van een wolk die
het misschien ook niet eens

horen. Waar Koper zijn klink
weer teruggaf aan Freek

drukking met de dance-act

was met de

beslissing van

Veldwisch van folklorever-

van ondermeer Remy van

die een flink deel

eniging 'de Wurf', daar ont-

Loon. De hippe klanken spra-

een
van

man

zijn leven

voor

zijn

dorp

heeft gegeven.

ving Kuijper

mooi moment

jaar een
zijn

om

afscheid aan te kondi-

gen en heeft
jarige

als tachtig-

dorpsomroeper nog

van

klink

nostalgie

ken

uit

de ingepakte spea-

kersvan geluidsman Jacqu es

naam

Jongmans, waarbij Klaas

klepel'. Kuijper

Koper zichtbaar genoot.

illustere

'De scheve

was

er

blij

mee. Verder was

de voormalige lange

af-

met

het

standsloper ook

blij

Het was

zijn

Zandvoort.

daarover

Op

afscheid van

de vraag wat

zich luidkeels

liet hij

Oosterend die derde werd.

omroeper

De

de

onbesproken. De deel nemers

burgerneestervan Beverwijk

hadden hetvooraloverderol

al

in

hij

was om vlak achter
podium te eindigen. De

staat

het

Zandvoortse dorpsomroeper eindigde als vierde achter Siebe van der

jury, die

Me uien

bestond

uit

uit

opzijn oude fiets gebruikte.

In

de tweede roep van

alle

omroepers, bleef uiteraard
de afscheidnemende dorpsuit

Zandvoort

niet

Buiten waaide de wind

om

het huis.

in

huiskamersfeer

Daarom besloot de

binnen
niet

in

Café Koper te houden. Hoewel het met de publieke belangstelling misschien

helemaal wilde vlotten, kregen Marcel Meijer en Ton Drommel met Leo van Beek het

uit in zijn

toch voor elkaar

om

in

een huiselijke sfeer een virtuele tocht te laten zien door de oude

Noordbuurt.

het verhaal

In

Drommel

dat Ton

vertelde,

kwam

duidelijk naar voren dat

de oude Noordbuurt van

Zandvoort veel kleine industrie

herbergde. Het oude

Wonder van Zandvoort
had een prominente plek
in

Zandvoort voordat het

in

de regenton waar een

slimmerik dacht

om

museum

roepers. Zo

mede door de

de periode van Klaas Koper

vroeger de Rozenobelstraat

presentatie zien

doorliep tot aan de boule-

gebouwen,

NiekMeijer,vond PeerWitzel

Alphen aan de Maas de

uit

beste, gevolgd door
Bijlsrna uit

Henk

Bolsward meteen

inspanningen van de vertrek-

beschreef

kende Zandvoortse dorpsomroeper een flink aantal

van de getijden.

omroepers

Onder de klanken van André

bij

het gilde te-

rechtgekomen. Het

plaats.

is

zelfs

uitslag

was misschien nog

niet eens het belangrijkste,

het

was

wellicht het aantal

meedeed.

In

in

Zandvoort

totaal

deden

ervoor over had

om

zen naar Roeselaere

om
mee

vard

de

met aan het eind de

industrie

Drommel

panden
Zoals de

liet

vooral

in

de

welke

huisjes

en

zijn verdwenen.
oude brandweer-

straat en

Het publiek kreeg een beeld

Indisch

restaurant van

bliek

een idee hoe het

ven er uitzag

In

ieder geval

om

van het oude Gasthuis met

Lock dat ooit op de hoek

geboren

daarbij de schitterende

van de Kleine Krocht en

ling wellicht

anekdote over het bereiden van de snert in het
Gasthuis. De heren die bo-

de Swaluëstraat stond.
Ook de aanbouw van
het Gasthuishofje liet
Drommel zien. Zo was
de Kousepael, het huidige

in

Zandvoortse
Tijdens hetjuryberaad

kwam

tels in

is

daar-

afgesloten, waarbij de

om roeper vier ti-

de wacht wist te slepen.

in

le-

de oude

Noordbuurt van Zandvoort.

alle deel-

stonden

bijna twintig jaar

mee

in

kazerne en het Chinees-

laat-

Koper heen. Een periode van

ste keer',

Door

omgeving kreeg het pu-

nemers deinend om Klaas

te doen.

liep.

in de PakveldSmedestraat en

rei-

af te

daar aan een concours

er

negentien tot twintig mee.

het wisselen

nummer 'Dit is

sentatie zien dat een deel

in België,

bekend dat Klaas Koper het

De

omroepers dat

als

oude watertoren.
Hazes'

Babbelwagen

beelden van winkeltjes

vangstvan burgemeesteren
juryvoorzitter Niek Meijer, die

tweede

ontdoen van sokOok liet de
in de pre-

ken en kousen.

de Swaluëstraat en kleine

het gilde

is

om

de Haltestraat

die Koper speelde

en burgemeester

de Haltestraat,

van een oud pand dwars over

zich te

Zandvoort, niet meer hoeft

van de stads- en dorpsom-

het ont-

in

soort eten, tijdens Culinair

Han van Leeuwen, Sabine

bij

Café Neuf

de plek voor vissers

te verwachten.

Huls van het Zandvoorts

geïnspireerd

uit die

regenton erwtensoep te
gaan maken. Het is maar
goed dat de Zandvoorters
nu weten dat je sinds vorig
jaar op dezelfde plek dit

werd gesloopt, en aan de
hand van het beeldmateriaal werd duidelijk dat

in

organisatie van het dorpsom-

roepersconcours om, ter afsluiting van deze dag, de diavoorstelling van de Babbelwagen

Klaas Koper nu gaat doen,

bordje 'Dorpsomroeper van

Zandvoort' die Klaas Koper

tweede roep. Koper
gaat een kamer behangen
en heeft snode plannen met
accordeoniste Cré van den
Berg om een duo te gaan
oprichten onder de naam
'Eb en Vloed'. Misschien was
de nestor van de omroepers

laten zien en horen dat

Noordbuurt

het hedendaagse tot uit-

een bijzonder genootschap

onder de
Klaas Koper vond het vorig

zijn

ook

zich

liet

ven
den,

in

het Gasthuis

woon-

kieperden hun urine

is

het idee

de voorstelnog een keer

Café Koper over te doen,

maar dan om het eerst
nog een keer on der de aandacht te brengen van het
Zandvoortse publiek.

1

Voor

alle

ZandvoortPashouders de aan

Hele maand oktober voorPashoudess:

Hetwildseizoen becintweer

Hazen bouten, Heel
kijk o

kilo

€

Voor Pashouders:

I

9,95

1

0% korting epalle rftfcan

(behalve actieritCen)

.slagerijho

023-ÖÖÖ55Ö6

nl

1

ijj.j.i'imri.LiJTi

TV

•rriT-

Officiële Pasfoto's

een 2e set
"Leuk Lachende"
Pasfoto's

DE BODE*
Wist u al dat de nieuwe
Riverdale collectie
binnen is?

Halve

5%

Aanbieding voor de maand oktober: Laniel parket - kl.
naturel en eiken wit geolied -prijs v.a. €38,95 pel % U

korting

I

«1

;Vomv)gordijnen

YTapij

Vitrages

T Vinyl

T Luxaflex

;)

Laminaat

Zonwering

Parket

tiedina-woningiiu kv

1

geGE'S IJZErh,

.i.»

Bestel

prijs!

Medina Woninginrichters

www.de-bode.nl
Pashouders

Offlcieel

nu de ZandvoortPas 2010

"oc,

SIKKENS dealer

Voor ZandvoortPashouders
is er

|

een leuke verrassing

Achternaam + voorletter(s)
BetreftiO Nieuwe ZandvoortPas (€

7.50)

O Verlenging ZandvoortPas (€5,00)

-

Pasnr

Woonadres+huisnr
Postcode

Telefoon

(Handtekening)
Betaling

HOROCfMlO

CONTANT

Voor Pashouders
10% korting op onze
met

Th
BANK

december 2010.

gekookte mosselen

wordt, tezamen met een welkoms
bij

Betaling PER

31

u thuis bezorgd.

Met de aangehechte tegoedbor
een Zandkorrel, kunt u op een

gewenst

tijdstip gratis

c

een Zand

ff*-

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

^J_

Voor ZandvoortPas houders
10

% korting op

«Week 39

special:

de kaart

Repkmken

flJKjflM met frietjes en salade €12.50
Mifinro «b-alr
JjJVWk.ll) W1
<y,

met

frietjes

.-,l

en salade€l 2,50

Open Golf Zandvoort

f

ZANDKORREL

f

Diuntjesveldweg3, 2041 TZ Zandvoort
023-5715743, www.opengolfzanclvoort.nl

+

1

biedingen van deze

Bi BI
Met ZandvoortPas 10%
op de gehele

week

*£ü*
Koene Öeaninq Service
10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

kortinj

collectie,

m.u.v. afgeprijsde artikelen

tfww.koenecleaning.nl

06-14 32 44 44

•

Lijst
j

(in

van deelnemende bedrijven

alfabetische volgorde)

Algemeen:
Autobedrijf Zandvoort

-

K.

Taxicentrale Fred Spronk

-

Onnesstraat

023-8885588

PsychologiepraktijkAbvan der

h

06-31393790

Autobedrijf Zand voort
Hét APK keurstation

Winkeliers:
Bruna Balkenende

www.autobedrijfzandvoort.nl

HOU 04

Kaashuis Tromp

-

Grote Krocht

Slagerij

Horneman - Grote Krocht

Slagerij

Vreeburg

-

Verzorging en vrije
Menno

Foto

Massage

Gorter

Rosa

bij

-

Piony's Haarwinkel

"Wij zijn gesloten van

Haltestraat

11 44 JJ* J9
irai.J.111

Voor pashouders:
2^*„j7%oi£ie
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voor €13,50 (i.p.v. €15,50)

Grote Krocht

-

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Kaan & C-a "J

Kosterstraat

-

Toerkoop Reisbureau

& @$

Mode en

zondag 3 oktober t/m dinsdag 5 oktober!"

Bibi for

-

Grote Krocht

trends:

Belli E Ribelli

Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.
Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

tijd:

Grote Krocht

-

www.massagebijrosa.nl

Kinderkleding

Shoes

Blitzkickers

-

-

-

Haltestraat

Kerkstraat

Haltestraat 61A

Graveer een keer- 023-888 jj 58
Sea Optiek

Walk

of

10% KORTING
OP TIJDSCHRIFTEN

Avenue

-

Haitestraat

Fame

Wonen

-

Bakkerstraat 2A

en onderhoud:

Living

& Giving

-

Kerkstraat

De Bode woonaccessoires

-

Kerkstraat

Koene Cleaning Service - 06-1432444

Medina woninginrichters - Haitestraat

brunq,
Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand

oktober

Mariene Sjerps Internet
Versteege's IJzerhandel
Rep-it

-

-

06-18868837

-

Pakveldstraat

023-5719666/06-44696001

Gebraden gehakt
r->-

VHEEBUHEAIn

€3 25
'

www.vreeburf.xsl.ll.ol
HaltEstraat51

T.

iruna Balkenende

Rauwe ham +
i Wijncervelaat

023 E712451

Grote Krocht 18

•

2042

LW Zandvoort

Horeca:

'

Tel.

\T.

"

•

'

023

571

6033

•

brunabalkf"

Harocamo

-

Kerkstraat

Mollie&Co Restaurant

-

Verlengde Holtestraat
estraat

Open Golf Zandvoort

-

Duïntjesveldweg

Zaras, Café Restaurant -Haltestraat

Wekelijks de krant lezen op internet?

Thai Paap

surf naar www.zandvoortsecourant.nl

Strandpaviljoen 17

jouw speelhoek

is

er weer!

houdt het strand voorgezien.

Maar ergens in
komen

Met hetzelfde
Dus graag

het dorp

wij binnenkort terug
lekkere Thaise eten.

tot ziens!

Dit weekend afccheidsbuffêt

€11,- p.p.
op = op
Thai Paap
Pdviljocn 17
IHTERTOYS ZANDVOORT
• 023-5718389

Z CIFT5&BU0UX

JMp

Jupiter Passage Haltestr. 2c

06

en Pen,

-

30047080/06

14834629

-

De informatie pagina van de sportraad
'

j*.

'

Sportraad Zandvaan

www.sportinzandvoort.nl

Sportservice Heemstede - Zandvoort
De gemeenten Heemstede en Zandvoort

willen sportbeoe-

Om

fening voor verschillende doelgroepen extra stimuleren.
dit

kenbaar te maken hebben

zij

hiervoor een sportbeleids-

in

de

leeftijd 55 jaar

en dan met

Nieuwe opleidingen

en ouder

name diegene

die vooral een zittend leven
leiden.

plan ontwikkeld.

Ook

dit

is

een project

De Zandvoortse Reddingsbrigade

(ZRB)

dingen

zwembad van Sunparks ge-

in

het winterseizoen

in

het

is

weer met de

oplei-

De jeugdleden leren gedurende dit jaargetijde op een

start.

ke manier de beginselen van het

zwemmend

redden.

Hoe

Het beleidsplan heeft

als

taakom de breedtesportaanvraag

in

houd te geven en

te voeren, en

is

uit

ontwikkeld

in

en

8,

kennismaken met een

uitgebreid sportaanbod.

kunnen

in vier

lessen

-

ligt

Heemstede

het project 'Vet Gezond' ont-

Zandvoort en wordt finan-

cieel

mogelijk gemaakt door

met een bepaalde

sport. Een
uit

4

les-

sen en kost,afhankelijkvan de

gekozen sport, tussen

€

€

5

en

de beide gemeenten en het
Ministerie van

VWS.

kan

schooljeugd

uit

bij

worden

v

-' ^

Gertenbach College

is

aanpak gemaakt

getraind.

^C

www. sport-

serviceheem stedezandvoort.

in

brevetten

brevetten 4 tot en
sen 19.15

jaar te

m

i -t

met

uuren 20.00

"

in

april

50 voor leden en

worden)geoefend,leerjebij-

draagt

leerd

zwemmen

voorbeeld een pop of bordjes

informatie contact op

Leven Model, heeft

met gewone kleren aan,
worden verschillende reddingsgrepen (waardoor

opduiken en verschillende

van Soolingen

Heemstede

als

doel

het bevorderen van een ac-

name de groepen

tievere leefstijl

4,

5, 6,

7

bij

ouderen

tel.

5740116.

om

€

te

iemand

veilig

manieren
water

in

De
het
6

62,50

voor nieuwe leden. Het

Tijdens de lesavonden
wordt onder andere ge-

of via

bij

Kosten voor het gehele seizoen

€

Het GALM-project, hetgeen

nl

8 tus-

uur.

minimaal

zijn.

staat voor Groninger Actief

bod.

in

1

sen 18.30 uur en 19.15 uur, de

examen

overgein-

plaats

van Sunparks

gezwomtwee groepen. De
tot en met 3 tus-

Zandvoort. Er wordt

men

jongste redders dienen

een plan van

om

naar de kant te

zwembad

basis-

de

en Zandvoort, en dan met

CL

zal

dan de vraag waar

Jeugd-

de Sportservice aan

project

is

de leerlingen getest en

kunt u vinden op

Ook de senioren komen
het

sportpas

Wim

vooreen aantal

formatie over de Sportservice

GALM-project

Jeugdsportpas
Via

het
zijn

wicht tegen te gaan. Meer

7,50.

iemand anders,

is

wikkelden samenwerking met

sportcursus bestaat

Sportservice

de gemeente Zandvoort

kennismaken

of organisatie

coördinatie en uitvoering

ik

veilig

De lessen vinden
het

en hoe help

antwoord op wordt gegeven en waarop
In

aangesloten sportvereniging

samenwerking met Sportservice Noord-Holland. De
bij

-Zandvoort.

Zij

een

bij

komen

vervoeren.

red

van Sportservice Heemstede
ik mijzelf

ZRB

bij

leu-

vervoerd kan

om iemand

moeilijkheden

in
is

lid-

maatschap van de ZRB be-

€ 12,50. Neem voor meer
met Ron
via telefoon-

het

nummero23-57i7448 of e-mail

ge-

via opleidingen@zrb.info.

NUMMER

Zandvoortse Courant-

mm ©PMfem IIMpgarsI
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Herfst

op volle

toeren straks
Jan Willem Groen scoort met

Vorige

rechterhanden

zijn

echte goalgetter

IEen

lem Groen scoort

is hij

nooit geweest,

vele jaren

al

bij

maar Jan Wil-

SV Zandvoort met

twee rechterhanden. Vol vuur houdt

zich bezig

hij

het onderhoud aan clubhuis, tribune en

alle

met

andere za-

weken
zo

er in feite ingerold.

Zandvoortmeeuwen
naar het nieuwe complex
En toen

in

werd gevraagd, of

derhoud wilde

het

rijtje

Gouden Helpers

in

in

Zandvoort.

hem

noord verhuisde en

ken, die een goed reilen en zeilen van een (voetbal)club

mogelijk maken. Volgens SV Zandvoort-voorzitter Hans

Hogendoorn hoort Jan Willem dan ook zeker thuis

gang en

stevig aan de

hij

is

h

het on-

ij

doen

blijven

alles

is

vernield. Intussen

is

ravage hersteld en heeft

op de weerkaarten. Want vooral

kleedkamerpro-

bleem. Ooitwas kleed kamers
in

gebruik

len- en

genomen voor

bal-

tassenopslag en was-

Maar

dat betekende

De kans

En

wijzigingen

het voordeel

in

op het veld

bij

grote drukte

niet echt

handig

was. Het opofferen van een

om

Herman
Willem Groen evenals
de fusieclub SV Zand-

In

~ort behoort

ep

hij

tot de

hij

Zandvoort-

iloed groep

meeuwen

en als 12-jarige

si

op de velden

recht.
hij

zijn

in het bankwezen teMaar van jongsaf was

vader

erg geïnteresseerd

bouw

de

in

en op menig bouwter-

dan ook rondge-

rein heeft hij

en rond het

in

feite overbodig

ging

geworden

tweede, dat toen reserve
tweedeklas KNVB speelde.

hoorde

Hij
i

de selectie

bij

af en toe

valbeurtje

was

er een

het eerste.

in

man

of als

lin-

hoewel

hij

echtsbenig was. Dat

hij

Als laatste

ker verdediger,

r

liefst

twee

anden had bleek

met de

assistent

me

voel

"Ik

bij

de
ei-

manager

onderhoud", zegt Jan Willem
Groen, terwijl

waar

hij

trots

hij

in

aan-

Naar het speeltuintje,

970

millibar.

hebben het gemunt

niseerd, drie per jaar. En daar
hij

graag een oogje op

houden. En ook op het nieuwe
trapveldje

in

wording. "Je moet

voortdurend

hebben nog altijd

de Brede rodestra at zo

jaar naast het

in liep.

vanaf het sportpark

hij

verrees en

clubgebouw

meteen door spe-

en supporters dankbaar

lers

gebruik werd genomen.

is

eigenlijk
is

geen

tijd

hem

vraagd, of

in

hij

in

1988 werd ge-

niet een en

ander

bij

stelt zich

Het gevolg

bij

Met nadruk

weergebieden

al op,

want

er

blauwe

de Benelux.

in

er

slecht-

ook een

momenten

met zon
lucht. Er

in
is

een

fel-

een kans

dat het vanaf medio vol-

we

gende week

een sterk hogedrukgebied

zuidelijke

boven het noordoosten van

wordten ookvoelbaarmilder.

Europa dat enig tegenwicht

Temperatuurplafonds tot 20

kost

moeite",

al-

door twee man.

We

kunnen

wat handjes ge-

zien

probeert te bieden aan die

al

ligt

die

Op

dit

graden

in

een wat meer

stroming droger

zijn

dan niet

uit te

sluiten.

hoge druk

en vooral op woens-

we

er

nog

Meer weer info

is

er op

www.weerprimeur.nl

even van. De woensdag was
relatief

de betere dag van

Pippeloentje

aantocht zullen de maillots en winterjassen weer opgezocht moeten worden. Voor een nieuwe

wachis

in.

Aan de andere kant

uw kind bent u aankomende zondagmiddag 3

oktober weer welkom

bij

de

halfjaar-

17

kinderkledingverkoop op kinderdagverblijf Pippeloentje.

Veel vaste klanten
ten er

wel

komen

dient gezegd te

worden dattussen de

zitten

dag profiteerden

bruiken

zit er

volgende week.

aantal goede

bouwploeg gedaan, nu maar
best nog wel

in.

dat de actiefste

is

nog steeds met een inhaal-

weken

wat water

totaal kan er wel 20-30 mil-

lagedrukgebieden steeds het-

daar

dooreen inbraak. .waarbijvan

een

krachtige 'zuidwesterdrift'

werd vroeger door een hele

slag bezig, die enkele

In

zelfde traject volgen richting

Herman

geleden danigwerd verstoord

in

de bovenlucht

moment

twee

flink

in

vrijwilligers

bezetting bijvoorbeeld

kon opknappen ging

Ook

re-

met

de Zandvoortse

soms de grootste

aan het toenmalige clubhuis

echte

niet de gehele

dag, maar een periode

limeter naar ben eden

depressieperikelen.

en

zijn er

genmomenten. Het regent

tot begin

Groen. "En het onderhoud
hij

Holland. Zaterdag deels en

ook zondag

weliswaar

zijn vrijwilligers

zeer welkom. "De kantine-

rechter-

hij

zijn."

Deze raddraai-

Noord-

het zuiden van

beïnvloeden straks dus nadrukkelijk ons weer.

weer

het best acceptabel

op het Noordzeegebied en

dus Gouden HelperJan Willem

er te doen.

Eigenlijk zijn

Toen

de pinken

en hulpverleningsorganisaties

later.

herfst

bij

Niet alleen zorginstellingen

nodig, ook

maar daar

zijn

ers

kleed-

kamers drastisch gemoder-

verenigingen

Nu kan

en de lagedrukgebieden

voornemens om ook flink
uit te diepen tot beneden

op wat anderen doen. Zo

wil

is

in

worden momenteel de

En naar het terrasje, dat dit

zo de andere duinen inlopen,

de mou-

uit

het

Ook naar de tribune,

zelf alle elektra

handen

legde.

voor, zoveel

gaan uithalen.

flink

Echte herfstdepressies gaan

leidingen, etc.

alleen de

wen, maar houdt ook toezicht

dat weer wordt opgeknapt.

en toch voordelige win teroutfit voor
lijkse

zijn

genlijk onbezoldigd

Kinderkledingverkoop
Jawel,

vrijwel

van klussen

tal

met

ten

het voor het zeggen krijgen

de

hij in

hij

de

in

de se-

is

hij

scharreld. En natuurlijk

Waterleidingduinen, waar

bij

ioren tot speler in het

rest

eens zo slecht. Ook op vrijdag

in

vanuit het ouderlijk huis aan

ond. Uiteindelijk bracht

an Willem het

maar de

van deze dag verloopt niet

Schuiten, die via de

kijkt.

het nog wat na,

zit-

met regenperikelen en

bovendien kan de wind ook

Melkertbaanregeling

rond

regelmatig opgescheept

wel eens

kendewel het omleggen van

j.l.

club werkt.

er

de oplossing, maar het bete-

dag op het sportpark te

elke

vinden

te klaren

erbij.

regen.

Donderdagochtend regende

scheidsrechterskamer bleek

Jan Willem Groen steekt niet

maart

opnieuw

oude

bruiken waren

1

zonnige momenten

Woensdagavond volgde

we ook de volgende week nog

hij la-

nieuwe onderkomen.

Op

deze week met een paar

daarom groot dat

is

nog goed te ge-

met vrienden haalde

vut en sindsdien

Jan

we

daar niet zo snel van afzijn.

hij

kwam

Een diepe zuidwestelijke
stroming gaat zich instellen
en de praktijk leert dat

mers, hetgeen

clubhuis, die

zijn, zelfs al

het aanstaande week-

Zandvoort en Bentveld.

ruimte.

ter allerlei spullen uit het

militaire dienst

in

bouwvan

van de club door te drukken.

Na

herfstachtig

een oneven aantal kleedka-

het rond en wist

in

end en ook nog een aantal dagen daarna wordt het ronduit

na te denken. Al tijdens de
het nieuwe complex

met veelal droog en

de

hoefde Jan Willem niet lang

liep hij er in

door Tom Hendriks

nog op dat we deze week een heel

leek het er

zonnig weer. Hoe veranderlijk kan het weer

hij

ook een oplossing gevonden

voor een

week

aardig weerbeeld zouden gaan krijgen
vrij

een

ruime keus aan nieuwe
kinderkledingvan bekende

populaire merken voor ten-

minstede
En

let

helft va

op,ook

in

ndep rijs.

de grootste

kinder(tiener}maten

is

er

volop keuze! Loopt u gerust

eens binnen op

3

oktober

tussen 12.00 uur en

uur

bij

Pippeloentje, Burgemeester
Nawijnlaan 101 (aan de

16. 00

Kinderdagverblijf

13

20%

65%

20%

20%

Neerslag

85%

25%

85%

80%

z.3-4

zzo. 4-5

Wind
in

18-19

12

Zon

het Kostve Horen').

x>

IMMIMIIIMIIMI
pluspunt

Marmaduke
Pluspunt Zand voort
Flemingstraat 55
023.574 03 30

Filmprogramma

www.pluspuntzandvoort.nl

30 September t/m 06 Oktober

Klussen voor vrouwen

ook een echte filmster!
Deze supersized hond,
die nooit ergens 'past',
zorgt altijd voor leven

5n

Vrijdag 13:30- 15:00

De meest geliefde Deense
Dog ter wereld was al
maar wordt nu

stripheld,

de brouwerij

Kooking 4 Kids

lie

bij

in

defami-

Winslow.Wanneerde

Donderdag 15:30- 17:45 uur

II

r

familie besluit vanuit

Ook

kids

Kansas naar Californië

in

januari

weer kooking 4

te verhuizen, grijpt

Marmaduke

fotobewerking voor kinderen

Di gitale

Vrijdag 16:00- 17:15 uur

5

november-

z

december

10

Typevaardigheid voor Kinderen vanaf 8 jaar

hond

Vrijdag 16:00- 17:15 u

park. Hij

wint het hart van het mooiste rashondje Jezebel,

maar

dat wel echt wat

is

het plaatselijke

eigenlijk pas echt

Bridge voor beginners
Maandag 20:00 - 22:30 uur

in

4 oktober-

1

nerlijk,

3 d

en niet

wil?

hij

Marmaduke wordt nu

volwassen en realiseert zich dat

al zijn

fratsen,

hem maakt tot een

zijn in-

Top Dog.

Mozaïek 3D
Woensdag

Maandag

1

mber 9:30-

oktober

6

Spreken

in

9:30

12:00 uur

het openbaar
- 22:00 uur

1

8

oktober-

!

3 d

Yo ga Actief
Dinsdag 20:00 -21:30 uur 5 oktober t/m 14 dec

Website bouwen en onderhouden
Woensdag

20:00 -22:00

II

november-

16 dec

Houding en Conditie op muziek 55 plus
Donderdag 14:30

-I

5:30 uur

Instromen kan nog, u

krijgt

23 september t/m 16 decerr

dan reductie voor de lessen

die

heeft gemist!

Intuïtief

tekenen en schilderen

Woensdag

oktober 19:30 tot

6

Pimp up your bike
Vrijdag 17:15- 18:45

5

21 :30

uur

/ fiets reparatie

november t/m lOdecembc-

Glas in Lood
Woensdag

19:30

Radio: 106.9

-22:00 uur

5

jar

Kabel: 104.;

Tekst TV:

Kanaal

Creatieve natuurlijke muurafwerking

Internet:

Dinsdag 19:30 - 21:30 uur

www.zfmzandvoort.nl

12

oktober- 23

n

Senioren Computer cursussen
Elke dinsdag en donderdag,

Word &
Woensdag

datum op aanvraag

Excel
20:00 -22:00 uur

3

november - 2

feb

Haarknippen
Maandag 14 maart-

18 april

RTV N-H
RADIO+TV NOORD-HOLLAND

RTV-NH

Volgens Iranese methode

is

de publieke regionale omroep voor de

provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland
20:00 -21:30 uur
is

bovendien de

officiële

provincie. Frequentie:

voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pIuspuntzandvoort.nl

O.

(kabel). Zie

FM

rampenzender van de
87.9 (ether) of

FM

93.3

voor programmering: www.rtvnh.nl

'NUMMER

Zandvoortse Courant

&7Mrs asm

Maak me GekBerry
Ik

heb

om van mijn

En

bedacht

Foto Reflection, een fotostudio voor uiteenlopende wensen,
jaar gevestigd aan de Zandvoortselaan.

Ik

ben

is

twee

sinds

bom

aan

mijn vriendinnen een hapje eten

gesprek met eigenaresse

in

deur

creativiteit er achter haar

ik

agenda plaatsen.
hoe

leeft?

via mijn telefoon

ik

laat

word

Ik

ergens moet

ik

Daarnaast ben

met elkaar en dat is

beperkt chatten

mijn digitale

in

aan herinnerd wanneer en

er zelfs

zijn.

verbonden met

ik

Dan kunnen we

mijn vrienden via het zogeheten PING.

al

witte paard.

kocht een BlackBerry, de nieuwste

op het internet en zodoende mijn afspraken

door Mandy Schoor!

't

drukke leventje een goed overzicht te hebben,

een oplossing:

ik

trend onder de mobiele telefonie. Zo kan

Nicole Schram. Velen onder ons rijden dagelijks langs het kleine pandje,

ook wat een

met

ik uit,

en dan ook nog eens uitkijken naar die prins op

tot eigenaresse fotostudio

zij

moet ik hockeyen, werken, komt de familie

wat. Zo

altijd

op bezoek, moet

Van hobbyfotografe

maar weten

SEPTEMBER 2010

39 '30

Column

Naast lekker uitwaaien op het strand,

met Zandvoort

raakvlakken

die deze, van

Aerdenhoutse, fotografe heeft.
ter elkaar dat

zij

Er zijn

meerdere

zijn er

oorsprong

geen twee dagen ach-

Zandvoort vertoeft. Van uit Bentveld

niet in

Zandvoort haarveel meer dan de

trekt de route richting

omdat ze er geen stoplicht tegenkomt! Ten tweede omdat ze Zandvoort prettig
vindtom boodschappen te doen en omdat ze er paard rijdt.
Haar dochter die bij Al bert Heij uwer kt, is natuurlijk de geroute richt ing

Heemst ede, als

zelligste reden

om

opeen chique ga lafeest

ooit

dat

hij

zaal.

ten tonele

Ook al kende

moment

zij

1991

is

Nicole

bedrijfje

begonnen

in

moet me

Op

moment

al

in

deze richting, heeft

zij

samen meteen ambitieuze

zij

niet

Helaas heeft deze samenwerking niet

met RamsesShaffy,

lang geduurd. Een dierbare ontmoeting
kort na haar doorstart alleen,

is

moment

misschien wel het

gina's van

En

gaan bijvoorbeeld, uiteraard met camera

vast te leggen

om

wat voor mooie omgeving

in

mee

een duidelijke boodschap

mee

voorzichtig

in

de hand,

wij leven.

te geven: laten

weer

gen computer elkaar ontmoeten

maar

in

de studio

in

om met

mannen spotten hoef

ik

mijn BlackBerry door het leven,
eigenlijk niet.

Nou

ja, in

ieder voor zich, digitale fotoboeken te

komt er

+ "Wat
in

mij betreft

uit

niet van.

Het

ik

ik

wel iedereen op de

ï/j«

Get Out!
Dames

week

ermee eens en

40%

opgelet! Het

Ditmaal kun
is

1

oktober:

vanavond Ladies Night

i5

En dat betekent... een gezellige avond
bijkletsen, een hapje en

het oneens.

met

de reacties:

mogen

Mooie

samen met

maken.

mooie toekomstplannen.

zijn

goed dat de geluidsdagen vanaf volgend jaar worden uitgebreid'

maken waar andere geluidsregels gelden dan
gewoon ergens anders gaan wonen en hebben hier dan niks (meer) te zoeken."

ze van Zandvoort één groot evenemententerrein

voor meer

uit

bij

Circus Zandvoort!

met vriendinnen,

lekker even

een drankje en natuurlijk een filmpje pakken!

genieten van het romantische verhaal 'Eat Pray Love'

je

o.a. Julia

afloop krijg

Staphorst. En de klagers, die moeten

en dan

ja

alles.

voor iets anders heb

ieder geval kan

Vrijdag

Stelling afgelopen

een greep

facebook pa-

ga nu

Elkaarkunnen inspireren en motiveren. Iedereen heeft leuke

gemaakt, maar dan, wat gebeurt daar mee? Je wilt wel,

Hierbij

tijd

ik

ei-

het

het

want

niet meer,

zijn

maar

is

beslag neemt).

de gaten houden en natuurlijk msn-

nog geen BlackBerry hebben. O

die

ook nog weleens. Deze telefoon kan werkelijk

bel ik

hoogte houden van ons samenzijn, dat scheelt.

zijn.

Of een soort inloopavond houden, waarop mensen met

allen,

m'n vrienden

met degenen

en
in

foto's

60%

is,

in

'Fotos

te

Uitslag:

positieve zin

nu ook nog eens

alle

zich

zij

kinderpartijtjes.Ziewww.fotoreflection.nl

zij

is

in

ik

Hyves berichten checken, veranderingen op

zij

heeft Nicole nog genoeg. Met groepen de natuur

blij kt

'Het

ben werkelijk helemaal

dag (wat gemiddeld een halfuur per gesprek

is

Voor een opdracht tijdens haar opleiding belandde

geweest waarop ze wist dat fotografie haar roeping
zijn.

plaats-

mooie kans konden

bedrijf opgezet. Zo'n
laten.

van opleidingen

Ik

hoppen'

om

tal

bewezen.

helemaal achter. Naast hockeyen, werken,

niet

ook bezig

Dromen

om

de fotografie te storten. Na

nog

kinderen) en zakelijke opdrachten, houdt

zij

zich

ik

betekent zo'n 40 mailtjes, 10 sms'jes en 8 PING-gesprekken per

stap maakte van analoog naar digitaal, besloot

ongemoeid

daar ben

is

maakt me gek en of dit nu

kapot. BlackBerry

heel divers. Naast het fotograferen van

Haar professie

willen

het

Helaas, het tegendeel

personen, portretten, make-over fotoshoots (voornamelijk

de over-

genoteeen

de

vereerd

24 uur per dag bereikbaar, voor werk en voor vrienden. Dus dat

zij

in

in

charismadeed vanaf dat

was overrompeld en

toch veel rust geven wanneer alles zo simpel wordt gemaakt.

familie bezoeken, uitgaan en etentjes, ben

dat

helemaal

Zij

fotograferen.

het

vanuit Canada. Fotografie was toen

een grote hobby van haar.

moment

het

er een opmerkelijke stilte

niet, zijn

hem mocht

Op

met het geven van works hops 'Fotografie' en

even langs te gaan.

Schram een eigen
luiers

hem

zij

Noordwij k.

eerste

en verzorgt
In

importeren van

kwam, viel

anders besluiten.

tegelijk dat

in

on-

natuurlijk veel sneller en

makkelijker dan e-mailen of sms'en.... Heerlijk, dat

Roberts. Kaarten:

€

12,50 (kassa Circus Zandvoort). Na

een tasje vol verrassingen voor mee naar huis! Check

je

www.circuszandvoort.nl

info:

Zaterdag 2 oktober:

+ "Zandvoort

en het

accepteren, het
-

"Ik

circuit

horen

al

50-60 jaar

bij

elkaar. Als je hier

komt wonen, moetje het

maar

12

en

zijn

lawaa

dagen per jaar."
ik

tegen het

circuit

ben

maar

het zover,

dit

te

overwinteren

kunnen

Vanaf 17.00 uur ben

Deze week weer een nieuwe

Als je

om

al

bij

omhoog

opkomt

je
zit

dat tegen een

is

Ozzie Style

stelling:

we vanaf volgend jaar ook meer betalen bij overtredingen.
om meer op de snelheid te letten maar ook andere bekeuringen gaan flink omhoog.

omdat je na een avondje

boom

worden

veel strandpaviljoens

de stalling. Ook voor Skyline

in

uit je

welkom voor een drankje en kun

je

of muurtje te doen.

En als je niet gepakt wordt dan

is

uit

nodig naar de WC moet, dan

is

is

jij

kans!

dat een duur plasje.

op verjaardagen de hele dansvloer plat? Ben
je niet

verder dan de zolderkamer van

Fame Zandvoort

ledere zondag van 3 t/m

Zandvoort 2010.
tussen

'Het aantal openbare toiletten, zoals die staan

en de Swaluëstraat, moet
U kunt reageren

via:

in

de 'verlengde' Haltestraat

flink uitgebreid

worden'

\

nog

1

is

gaan

keer

Zondag 3 oktober:
Draai

maar kom

de verleiding natuurlijk groot

Maar als oom agent even langskomt dan

de stankoverlast de volgende dag enorm. Daarom ook de volgende stelling:

je

dak gaan op de beats van huis DJ Erik!

Zoals u misschien hebt gehoord en gelezen gaan

Het eerste dat dan

jaar,

ze natuurlijk niet aan zich voorbij laten

zonder een gezellig feestje! Daarom dan ook het Eindfeest van Skyline!

Zandvoort."

bij

helaas alweer over voor dit

is

weer ingepakt om

ben falikant tegen de uitbreiding van geluidsdagen. Dat betekent overigens niet dat

dat hoort

circuit

Het
zijn

dj's

kunsten.

om
je

te

aan

Op de

draaien
via:

Vier

en worden
vijfde
in

het

je

je

een DJ

oktober kun

je

de dop,
is

dit je

op een podium!

meedoen aan de DJ contest

zondagen lang (aanvang 20.00

zij

in

oma? Dan

biedt nieuw DJ talent de kans
31

uur)

is

er strijd

door een professionele jury beoordeeld op hun

zondag vindt de

weekend en pak

infotMamezandvoort.nl of

finale plaats!

die kans
bel:

om

Win een vaste plek

door

te

breken! Meld

0624295200

stelling@zandvoortsecourant.nl

wO

.

lil
De

80 JAAP PIEBENPAC

eerste Dierendag

was op 4 oktober

1930. Dierendag

r<Tl

ingesteld als wereld-thema-

is

dag om mensen bewust te maken van het idee dat dieren rechten hebben en beschermd

moeten worden. Dieren
vinden

in

op deze dag wel een beetje extra aandacht verdienen

die

het dierenasiel

Beste mede-Zandvoorters,

zijn te

Zandvoort.

in

0ndan<s :at de wetn:
In

het ka der van Dierendag

dag. Hier kunt u niet alleen

wachten maar

er zijn

eropzondag^ oktober van n.00 tot 15.00 uur een open
kennis maken rnet alle leuke dieren die op een nieuw baasje

ook diverse demonstraties.

moment zo'n 40 katten, 15 honden

en 10 kon

ij

In

het

Graag

n en.

asiel in

in

:e-

,

ingegeven neeft dat

Zan:V y;

w'l ik

.

Leve-

aan uvoor:

o

Dit

is

Ka Tol, een

lieve en

aanhankelijke kater van on-

weer een

tijdje in

het asiel en

hij

lekker naar buiten kan

regelmatig aandacht

hij

gezin

::'<

n'j

r€70..

:ngev

g-afs "rog

f

met wat oudere

aangezien

k :pen,

n parkeren, .els w-I

en waar

past prima

krijgt. Karel

bij

anders

zij

we! "og.

rr.,

Costbuurt, Zandvoortsela-

een

wat je nu

kinderen.

niet

meen

zoals

tv ri

run eigen

in

"

,-i.

..

\: ;":,

1
..

r

her: neer ben

-es veeminierd, doe hef

1

Dat

1.

-

.5

"-aks

biggende

i|

si"a"en.

co< /;•" :e Zeei'edenb,

eldt

maa het
een jong konijntje met een

kelijk karakter. Hij

is

niet zo

lief

om hen en der

en mak-

H e.i

gewend aan aandacht

igkl

staan run eigen si"aa

1

..

vrwjk,

ver-g ..-ining

1

.

K:-ir:q'nnet-j-jH

van

€ 70

v

der

aantal pa"keerplaatsenwo"dt eerder minder
J

-rj

ve-ande-hg voej'tgang

e teeeling dat

ior,tgcng geboekt wedt. V:lger

irr :

e

mij zeker niet d:

s.

:

e"

f

zal nier-door

absoLut

het Scnelpenple.'n. Doo"

-•gev'nj

e

/ergunningparkere

verbieder

nWger

de

..-t

vrijwel de gehele kaart van Zandvoo"-i-'paa"s' te -deuren Ijk" re"
n

la-

.

a-x

-

de Zeest"aat, Hogeweg en Siali'risgeb'e: bel -Ie"; n

;

e,calgebied. .e fa"keerdruk

f

o

V:geler;t

.Je

n het T"anendal vallei

re" ca - lak axee.rp!ek-;en w:-:

is

e-

gratis hebt.

Ande"ebuu"ten

Pint O

k dal voo n de djireljkneid

/ergunning kope n

arkeren. Echte" heel wat mensen moeten zo een

heel graag een plek voor zichzelf, het

Hij wil

een huis waar

liefst

o»

v:

wedt

is
,";ri'-;g

het nu zat.

praten

wil

n parkeerdruk

pa"kerer, wao" "nen

5 te

jaar. Hij zit al

meen

niet

P die

ogen oestro

nZardvoort kan straks.

geveer 8

hij

g-acg. gkbaci, re gevrigen

eel

-

n doe

Zandvoort zitten op het

stellen wij vast enkele

maar parkeren

ten,

is

meer pa-keegelege-.r

ei-

<

-

r

.

:e bepe-k'ng n.a.v. het fiscaal parkeren.

k

et.

h

zie nie"

eo"

wie e-

ir,

deze n:ta

>an Zandvoort. Ik begrijp dal

:e

dus dat moet langzaam worden opgebouwd. Het
-

liefst

speelt

Pi

nto lekker buiten. Een hok delen

een ander konijn zouwelerg gezellig

moet veranderen, maar om

iets

met

/el

kort door de Tarzanbocht'.

e

zijn.

Mare Vensteege

Shïnta

drie jaar jong, speels, erg lief en zit vol

is

Is

men gek gewonden?

energie. Ze houdt van wandelen, rennen, aandacht

en eten. Ze kan

soms een

een consequente baas

commando's prima en

is
is

beetje

dominant

zijn

Volgende week wordt een pae"ve4ag.."ig C-'Z

de meeste honden goed om, binnen

daarom een

is

Nu het

met

circuit

-

huis voor haar alleen,

:

J

J

er;.

11.

00 tot

nemerland,Keesom straat

b

z

'j-i

-~.\A f-'a"k

ragen wca-b'i

Zandvoort;

ir

de "aad benandeld.

oplegge n van een hogere pacht

:

..

z

";

:e-l

:

j-^

veel gel

mee" extra grote "aces, maar

eden

lot

oiW

s"eilen

;

een loge-e

'.p.v.

é

gee::'

.i:ee

,lJ

"rag

;:k b-ijve"beel: g-: :lse.al'ge

een ege-e

;

cor.t v

zijn.

Merkwaa"dge punten
snel eens naar ze kijken! Dierentehuis Ken

ed

m uz 'e kevene nierren, beter

dus zonder katten en andere honden. Een gezin met

Kom

'rve i'cgen

'.

:e m:gel'ikr

.e

UBQ-d agen heeft gekregen ZOU het

zeven extra

»-ecr "v^a-digd zj-;.

het een ander

wat oudere kinderen zou voor haar prima

t/m zaterdag geopend van

'.''.

erg slim, dus ze zal met de

juiste baas snel veel bijleren. Buitenshuis gaat ze

verhaal. Shinta zoekt

dus

een must! Ze kent de basis-

5, is

maandag

1.

16.00 uur.

Eer,

genrwaa-de

zijn:

ée de a-"gel:pe

2. de erfpacht 'kan'

[in

_

..'
i

.

jaar

in

"moen

plaats van

woaee
elke

is

verm inderd.

10 jaar op verzoek van één van de

partijer

herzien wo rden.
3. Er f f

a-:r.

w-"-d" :e ee"ste 5 jaar niet

t

geïndexeerd

4. Na realisatie van een hotel 'of ander gerelafeerde intwikkelingen" wo n .t

Kledingbeurs Duintjesveld

eens iC jaar
5.

Op donderdag
weer de

e"-jae.i

geïndexeerd.

niet

De erfpacht wordt voortdurend

7 en vrijdag 8 oktober organiseert de Zandvoortsche Hockey Club (ZHC)

halfjaarlijkse kledingbeurs. In het najaar

is

dat voor modieuze (gedragen) winter

Het geheel mag de Zandv: :-"se bev:lk
na realisatie punt3: plm.

dames- en kinderkleding

in

het clubhuis op het Duintjesveld.
In totaal:

mogen maximaal

De kleding kan woensdagavond 6 oktober tussen

te

20.30 en 21.30 uur en don-

worden. De inbreng-/in-

derdag van 9.00 tot 14.00

schrijfkosten bedragen

zijn. Er

35stuks per klant ingeleverd

€

uur.

30%
de

ten goede aan de ZHC,

rest

is

voorde inbreng(st)

2.

er.Afrekenenen ophalen van

op vrijdag aan het eind van
de middag. Iedereen

is

deze kleding schoon en

en 21.30 uur en vrijdagoch-

zowel de inbreng

de ver-

zonder vlekken en/of gaten

tend tussen 9.00 tot 10.30

koop van harte welkom.

de niet verkochte kleding

in

ongeveer

£ 1450.000

;

k:sien:

-;g

e

:;

le-mijn:

:alisatie

4.

punW

5

35.C0O,-

nog eens: plm.

€ H-50.000.-

1,5 miljoen euro!;!

Van de opbrengst komt

De verkoop vindt plaats donderdagavond tussen 19.30

uur ingebracht worden,

dozen en/of zakken voorzien

van naam. Uiteraard dient

©.

é

als

Wie profiteert? Of worden hiermee verliezen van het
..'jis.1 ir

:eze

lij:

ter k:sie var de

;

^

ee

ge^eerle. Zandv

:e.

bege-s

v:

:'•

S rt
:

;

--I Ie Ie

circuit

door de burger betaald?

"ten :p -;k:msten

Ncolaas te spelen.

is

'3edetaillee"de

gegevens

zijn te

vinden op

voor
Stichting Geluidhinder- Zandvoort

site:

Nat

• J ,l l'..^zcn:v:

et.nl.

e";

-..ilgavenen niet

r,:g
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ZandvoortWi/s
door Edwin

Gitsels

als

Boeiende lezing in de bibliotheek
over vogels in onze regio
"De mens
De winterkoning

de voqels die

krijgt

heeft het heel zwaar in de winter.

De

blinde vink werd vroeger als lokaas voor vinkenvangers
gebruikt;

gebakken vinkjes waren een geliefde 19e eeuwse

hij verdient"

Zomaar

de lezing van Johan Stuart

drie losse flodders uit

van Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland, afgelopen don-

derdagavond

in

goed doen

die het juist heel

momenteel. De nachtegaal,

kauw
is

bijvoorbeeld. Die laatste

niet populair

mensen,

bij

terwijl het briljante beest-

wel

jes zijn. Misschien juist

de bibliotheek.

daarom. "De mens
vogels die

hij

de

krijgt

merkte

verdient",

Stuart droogjes op. Tot besluit

maakte

hij

een uitstapje naar

liedje

roept en het treurige

van defïtis.

meer dan 20

al

is

details over
(!)

jaar

als voorlichter.

kennis van de natuur

Zijn

fenomenaal:

hij

schudt

is

alle

de meer dan 300

vogelsoorten die

in

Zuid-

Kennemerland voorkomen zo
uit zijn

mouw.

jaar

bij

nam

Paddenstoelen hebben

iets

op even hoge gebouwen

in

is

De Zoete

de

is

ons land: 300

per uur haalt-ie!

Ook

bij-

gebruikt

Kabouter Spillebeen, en

van

in tal

In

len

komt de paddenstoel

uit

hij

de eerste

is

giftig,

als

eraf.

Het rode

en werd vroeger

de

in

griel,

meeuw,

aantal

kuif-

afgenomen

(tapuit, paapje, patrijs,

paddo's].

als

(toen

Maar bovenal

symbool van de
ze ook

in

middel: va ndaarvliegenzwam.

fazant, tortelduif, koekoek).

"Daar kan

lezingafgekomen,het meren-

over doen",

je heel

dramatisch

zei hij,

"maar dat

hoeft niet: de natuur

dynamisch gebeuren."Waarna

is

een

dat. Misschien

is

hem daaro
chen

Stockswa'i

noemen?
Elfenbankje

De Parelstuifzwam

herfst,

zijn ze

hoewel

andere seizoenen

voorkomen. Deze herfst

is

Padden op een

van de zitmeubelen. Het elfenbankje komt het helejaarvoor,

De parelstuifzwam, zo staat

De Aardster

vorm van een omgekeerde
peer. Dan denk ik: jongens,

in

de encyclopedie, heeft de

zit

anders: de peer heeft de

relstuifzwam. Als ze jong
zijn

teruggevallen, vooral door

op

stoel, elfen

een bankje: het bos wemelt

de

uitgelicht...

miljoen

2

gewone zwa-

giftige

Lekker

Gemeines

drugs (de

naar 800.000 exemplaren
is

met de
die.

dat de Duitsers

Maar

voor.

de Vogelwerk-

mus, die helaas van

makkelijk verwisseld worden

velkop", zegt de encyclope-

vliegendodend

het

leeuwerik en grauwe klauwer)

een slordige 4000 soor-

de Amsterdamse Waterlei-

ze ook als voedsel

enorm. We hebben ereen paar

2011 bestaat

Bij

vormvan een omgekeerde

(zoals

in

van sprookjes en kinderverha-

een stukje bos
19

witte stippen
vlies

liedje

waarin de pad-

vlies

de grond barstte.

de beste regenbui spoelen de

kennen allemaal het

explosie aan paddenstoelen

Inval

zijn stukjes overblijfsel

denstoel zat voordat

sprookjesachtigsoverzich.We

dat ertussen IKEA en

waar afgelopen voorjaar

stippen

van een

bileumproject wordt de huis-

of sterk

zijn al

Ook

bij!

groep óojaar, en hun grote ju-

Erwarenzo'n^omensenopde

pa-

zijn,

en "de sporen hebben de vorm

van een knakworstje", lees
Ze

zijn

ik.

gek op vergelijkingen

indenatuur. De Engelsen noe-

men de
tails",

elfenbankjes "turkey

kalkoenenstaarten.

Ik

bedoel maar!

ze eetbaar- ze ruiken dan

naar

radijs en

smaken

zacht.

Groene Knolamaniet

het gebrek aan nestplekken.

Bundelcollybia

Stuart: "Schuttingen zijn de

doodssteek voor

ze; in

hagen

voelen ze zich behaaglijk!"

voor meer informatie op

Kijk

www.

vwgzkl.nl

Stuart, die een hele reeks vo-

Een echte duinbewoner; er
zijn

maar

liefst 19 verschil-

lende soorten. Als ze

rijp zijn,

springen zeopen en buigen de
slippen zich als een ster naar

pas-

buiten, waarbij het binnenste

met foto's

-de sporen massa -zichtbaar

liet

ons land. Er

verdwenen

ren uit de duinen

deel 50-plussers.Ze luisterden

wordt. Het heeft bijna

en geluidsopnamen. Voor mij

was het

ligt

(Champignons! Cantharellen!

IKEA

stelselmatig door

in

zeven nieuwe soorten

welke soorten de afgelopen ja-

geboeid naar de verhalen van

seren, geïllustreerd

het

of schimmel.

nog paddestoel)

al vijf

schimmels,

Maar

het vruchtlichaam

is

zwam

lepelaar-paren nestelden!

Lepelaars
Stuart

zijn

gelsoorten de revue

zijn

ik altijd.

genuanceerder: een pad-

Truffels!) en

is

Noord-Holland, waar Johan
Stuart

werkzaam

iets

denstoel

van een

we kennen

km

naam

er

ze volop te vinden.

kinderen hebben zich geves-

rond Amsterdam. Het

van Landschap

Paddenstoelen

dacht

KPN-toren nestelt

zonder

uit

zijn

een paartje slechtvalken; hun

snelste vogel

De Vogelwerkgroepen maken

maand komen

dingduinen

de Waarderpolder: bovenop de

t'gd

onderdeel

ten, en elke

er een reeks soorten volgde

de aalscholver, de havik en de
snack. En de vrouwelijke zwartkop heeft een bruin kopje.

Paddenstoelen schieten
paddenstoelen uit de grond!

Het gaat fantastisch met de paddenstoelen

iets

Deze paddenstoeltjes komen
altijd

voor

in

grote bundels,

heksenkringen op

De dodelijkste paddenstoel

vogelgeluiden van elkaar te

grof strooisel van loof- en

van Nederland, die dan ook

onderscheiden, ondanks de

naaldbomen". Ze

de bijnaam 'death angel' heeft

als leek

moeilijk de

"vaak

erotisch.

in

zijn leuk, hè!

handige omschrijvingen die

gekregen. 30 gram kan

Stuart erbij gaf, zoals de pim-

delijk zijn; eerst

pelmees
bieltje,

die klinkt als een

de

tjiftjaf die zijn

mo-

lever het en

eigen

krijgt

al

do-

begeeft de

dan de nieren. Je

pas na 8 tot

12

uur buik-

krampen, braakneigingen en
diarree, en

Aanbod voor 65-plussers

om
15%

Op

oktober ishetdeDag

rand korting aan nieuwe

van de Ouderen, en daar-

leden van boven de ösjaar.

om

Een lidmaatschap

i

geeft bibliotheek Duin-

is

dan

geen €21,50 maar € 15
Het aanbod is geldig t/rr

zoals kinderen

10 oktober.

rood met witte stippen. Die

De archetypisch e paddenstoel

hem

tekenen:

De hoed van deze paddenstoel
is

eetbaar, en

radijsachtig.

smaakt

bitter

"De soort kan

je

dan

maag

is

het

leeg te

sterft na

al

te laat

pompen.

maximaal

10

dagen, degenen die het overleven

worden

nooit

oude. Afblijven dus!

meer de

e

-

Gemeente Zandvoort
Swaluëstraat

Postbus

2,

2040

2,

AA Zandvoort

ieic vvoiGt de bestaande
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we

Overlast voor betrokkenen beperken

Vergadering college

De

in

als mogelijk.

besluitenlijst van

de collegevergadering van 38 en de

week

genomen

verdere

in

38 door het college

weel. sq vastgesteld

De bes

j ten

I

besluiten zijn

ijst is in

te

1

en b

de

j

Centrale Balie en op de website.

Voor

gevv ;zigc

natuurlijk zoveel

betrokkenen organiseren wij daarom

alle

een informatieavond. Deze informatieavond vindt plaats

de raadszaal van het gemeentehuis op maansag
2010 vanaf 20.00

uur.

raadvergadering wordt tussen 20.00 uur en 22.00 uur

ZFM

uitgezonden door

op internet

via

(kabel

FM

104.5, ether

De betrokken bewoners ontvangen

een informatieLvief

De Commissie Projecten en Thema's vergadert op 6 oktober
vanaf 20.00 uur

in

de raadzaal. De deuren gaan

tweede

artikel 192,

lid,

van de Gemeentewet

liggen de beg'Oti'gsvviizigingen van de

agen Ja punten die op

oktober 2010 aan de gemeenteraad te' vaststelling worden

voorgelegd en die financiële consequenties tot gevolg hebben, vanaf
balie

heden tot en met

5

oktober 2010 ter inzage

de

bij

de vergadering van 7 september 2010 heeft de gemeen-

met het oog op het vervallen van de

Brandweerwet 1985 en de introductievan de Wet veilig heids-

De

regio -de brandbeveiligingsverordening 2010 vastgesteld.

Brandbeveiligingsverordening, die gebaseerd

veilig heidsregio's

De ve 10 'den ng

gt

I

op

i

ir et i"

is

op de Wet

oktober 2010 van kracht worden.

gang van to

een periode van vier weken ter inzage
het Raadhuis van de

Het college van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
"naakt bekend, dat

met mg.-ng van oktober 2010 ter

se pt ei" bei

zoo vooi

de Centrale

bij

Balie in

gemeente Zandvoort.

de vergadering van

7

Vaste agendapunten Alleen indien aan de orde of vooraf

met bijbehorende

Inbreng van derden

b.

Informatie col lege /burgemeester.

heeft betrekking

met de

rj.

aangegeven liggen tijdens de

e.

openingstijden vanaf

1

zijn

oktober 2010 gedurende zes weken

voor belanghebbenden ter inzage
raadhuis, Swaluëstraat

Degene, die

tijdig

2

bij

decentrale balie op het

te Zandvoort.

een zienswijze

bij

een beroepschrift indienen

bij

s

:

I

brief

gemeente ZandDe

toelichting vastgesteld.

de gemeenteraad

bij

in-

met zienswi.zen

gemeente

gebaseerd op de dertiende serie

-

In

de verordening

werking treedt op het
alle

tijdstip

is

nodig

-

Op de

oktober 2010. De verordening

ligt

in

in

dat tijdstip

1

met ingang van 30 septem-

ber 2010 voor een periode van vier

Centrale Balie

is

weken

ter inzage

de

bij

het Raadhuis van de gemeente Zandvoort.

dit schriftelijk

als

overeen eigen on-

aanmelden. Dit kan ook per e-mail. De

aan me ding moet uited
nen

zijn

maandagochtend om 10.00 uur

\k

wordt gehouden. De aanmelding kunt
Zandvoort,

t.a.v.

de

raadhuis kan ook.
7

en

Gemeenschappen

ke

Rege

mg

Postbus

u

2,

zenden aan Gemeente

2040 AA Zandvoort

Op de aanmelding moet

staan:

telefoonnummer en het onderwerp met een

septemoer 2010

een aparte Lu lage

b.

griffie,

of

per mail: griffie@zandvoort.nl. Afgeven aan de balie van het

agenda

en rot uier;

Vs-stste

bin-

voor een vergadering die de woensdagavond daarop

Loting

Ingekomen stukken en mededelingen

bepaald dat

is is

waarop de Wabo

waarschijnlijkheid

De meest recente agenda vindt u op de website.

deze commissie kunnen burgers het woord voeren. Dit kan

Opening

-Vaststellen

serie wijzigingen

verband met de inwerkingtreding van de Wet algemene

oktober 2010.

5

staat:

bepalingen omgevingsrecht (Waboj en de daarop gebaseerde

in

In

moet

De gemeenteraad vergadert dinsdag
agenda

van Nederlandse gemeenten. Deze

uitvoeringsregelingen.

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd
zijn.

zowel over onderwerpen op de agenda

Raadvergadering

-

deze

Rondvraag

-Sluiting

eg

de sector Bestuursrecht van de

worden vergezeld met het

-

werking treedt. Naar

VNG onderwerpen

boulevard

Rechtbank, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het beroepschrift

wijzi-

in

Stand van zaken l&A

Kennismaking met beoogd beeldkwaliteitteam Midden-

-

-

de gemeenteraad heeft

rgediend kunnen gedurende de termijn van de teiv

ging op grond van artikel 6.13 Algemene wet bestuursrecht

gingen van de modelbouwverordening van de Vereniging

zijn

Informatie projecten

c.

bijbehorende tekening waarop de aan de openbaarheid te
onttrekken weggedeelten

derwerp. Degene die over een eigen onderwerp wil spreken,

wijzigingen ten opzichte van de "bouwverordening

Zandvoort 2009"

8

ingebracht:
a.

gedeelte van de Cornelis Slegersstraat en de Louis Davids-

dient te

september 2010 heeft de gemeente-

raad van Zandvoort de "bouwverordening

september20io

Besluitenlijst

-

opeen

gediende

In

van

-

1

Bouwverordening Gemeente Zandvoort 2010

voort 2010"

-Vaststellen agenda

vis:e ligt

het besluit van de gemeenteraad d.d.7 september 2010 tot

onttrekking aan de openba.vheid ingevolge de Wegenwet.

met de inwerkingtreding van de

veilig heidsregio's, zal tegelijk

Wet

19.30 uur

-Opening

straat (ter hoogte van het Postkantoor). Het besluit

Publicatie inwerkingtreding

brandbeveiligingsverordening 2010
In

deWegenwet

De onttrekking aan de openbaarheid

van het gemeentehuis.

teraad van Zandvoort

om

Op de agenda

open. De entree vindt u aan het Raadhuisplein.

5

live

lo6,g) en

Commissie Projecten en Thema's

Onttrekking aan de openbaarheid ingevolge

Begrotingswijzigingen

Op grond van

FM

de gemeentelijke website.

in

oktober

;8

Veiligheidsregio Kenne-

merland

liefst

-

Ontwik keistrategie Middenboulevard

Beleidsplan Veiligheidsregio Kennemerland 2010-2013

naam,

adres,

toelichting op

niette uitgebieid

worden afgesloten met een concrete

>

z

|n

vraag, oproep

Raadscommis-

Inbreng en meepraten) of op te vragen

De commissievergadering

-Wijzigingen erfpachtvoorwaarden Circuit

mag

te lezen op www.zandvoort.nl (Bestuur

sies >

e.a.

toe ichting

of iets dergelijks. Naast deze regel gelden extra reges. Deze
zijn

-

I.'eze

is

op internet

live te

bij

de

griffie.

volgen via de

gemeentelijke website.

-Verwerving gronden Kostverlorenstraat voor aanleg rotonde

Informatieavond hernummering ivm wegvallen van

de schuine streep

("/") uit het

De gemeente Zandvoort
basisregistratie adressen

is

Klein Chemisch Afval

-Vergaderrooster 2011

huisnummer

Op zaterdag

-Sluiting

aangesloten op de landelijke

en gebouwen. Door de invoering

2

oktober haalt de ecocar van Sita weer Klein

Chemisch Afval

De vergadering begint om 20.00 uur inde

raadzaal.

De entree

De deuren gaan om

19.30 uur

op.

Vomano.10-11.00

Schema: Dirk

uur,

Tolweg

v.d.

Broek 9.00-10.00 uur,

11.10-12.00 uur

van de wet BAC en de eisen die daarin gesteld worden aan

vindt u aan het Raadhuisplein.

de adressering verdwijnt de schuine streep

open. De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen.

Schoonmaak GFT-containers

U vindt de meest recente agenda op de website. Van de

Van 4 oktober t/m 8 oktober worden de GFT-rolemmers
schoongemaakt. Dit gebeurt op dezelfde dag als het legen

lui is 'Ui ir ir

er B voorbeeld hu

leidt tot o-ncuic.el

s

nu ir

kheid voer cndei

beioig ng en hulpdiensten.

Met

mogelijk ernstige gevolgen.

Ir d e

« lenvtvi de sch.< re streep

in

me

r

12/1

("/") uit

het

wordt 121

Dit

neer bewoners,

post-

geval van een calamiteit

gevallen waarbij het

eidt tot

genoemde

weg-

tnd.iidel

<-

finitieve

agenda

S'esc"i-:S'Sai

zijn tijdens

zijn

de-

de vergadering ook exemplaren

Agenda, raadsvoorstellen en zorces.tbes uiter

liggen tijdens openingstijden te' inzage

en

bij

de Centrale Balie

tevens tegen betaling algemeen beschikbaar. De

van

uw

rolemmer. Laat

na 17.30 uur

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand

en zee, maar vooral dicht

bij

uw rolemmer

totdat de schoonmaakploeg geweest

mensen

zijn.

is.

na het legen staan
Let op: Dit kan

ook

Gemeente

Zancfvoort

Ingekomen vergunningenaanvragen

te!

;

'.iKltzevjen gevel, verzond er 22

making

sepiemoer ico. :o 10-

-

Zand voort:

Boulevard Paulus Loot,

besluiten liggen

bij

De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen

dit

de publicatiedatum. U

uw

het

de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze

inzien tiidens openingstijden.

is

met vermelding van "bezwaar"

bovenhoek van

schorst

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen

2010, 2010-204RV

liggen

de verzenddatum van de vergunning. Indien het

bezwaarschrift

brief

en Wethouders, Postbus

Bezwaarschriften
paal 67, geheel oprichten van

bij

een nieuw permanent paviljoen, ingekomen 22 september

Let op.

verzonden 23 september 2010, 2010-188 Lv.

ingekomen 20 sep-

tember 2010, 2010-202 Rv.
-

Prof Zeemanstraat 6i, vergroten en verhogen van een ga-

rage,

-Tollensstraat 67, plaatsen toiletruimte,

is

geen vergunning betreft

II5RV,

Bouw-, sloop- en redameaanvragen

in

van spoed kunt
bij

u

een verzoek

uw

2003 BR Haarlem. Een

een

gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-

van een afschrift van het bezwsarschi

dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan
f:.

de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien

bij

zienswijze over deze aangevraagde

Centraal

bouwplannen

telefoonnummer

Alle afdelingen zijn

kenbaar kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen

berekb^arv

Toliensstraat
a ',Q2V S74 01 oo,

vrijstelling

Bel

met de Centrale Meldlijn

verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk gepubliceerd.

website het digitale formulier

Deze publicatie betekent ook niet dat

klachtencoordiratci.

u

een bezwaarschrift

kunt indienen. Mocht de vergunning of
verleend dan

vrijstelling

8

00 uur

u via

in

het

u het collegelid wilt spreken.

Het kan

óf stuur een brief naar de

zijn

erwezen

dat u eerst naar een vakafdeling

wordt.

Vragen over een bouwplan?

Openingstijden Centrale Balie

Verzonden besluiten

-

Een afspraak maken met een collegelid doet

(023) 574 02 00, óf vul op de

worden

worden gepubliceerd en pas dan kunnen

zal dit

belanghebbenden bezwaar indienen.

ooen tussen 08.00

centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover

Melding of klacht?

kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het

jze

r cagelijks

ij

Collegelid spreken?
uur.

van het bestemmingsplan of bouwvercden ng

kan worden verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een

z

maandag t/m

donderdag 8.30-17.00 uur en vrijdag 8.30 -16.00

Ziensw

om

de voorzieningenrechter

van ce Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621

durende een termijn van zes weken na bekendmaking een

tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat

u

uw

beginsel niet de werking van het besluit waartegen

gericht. In geval

is

richt

de rechter-

2040 AA Zandvoort. Het bezwaar

voorlopige voorziening indienen

Belanghebbenden kunnen ge-

in

aan het college van Burgemeester
2,

Maandag t/m woensdag: 08.30

-

16.00

uur

Donderdag:

08.30

-

20.00

uur

Vrijdag:

08.30

-

12.30

uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u

Voor vragen over concrete of gewenste bouv plannen
is

de werkeenheid Vergunningverlening op

w erkdagen

telefonisch bereikbaartussen 08.30 en 16.00 u

maar voor

Op zoek naar werk

jr.

of aanbieden

een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewij-

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen
zen

e. d.

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik var

Zand voort:

-Weimarweg

6,

gedeeltelijk vergroten

woning en

tuinhuis,

verzonden 20 september 2010, 20io-iÖ2Rv.
-

Oranjestraat 4 t/m

10,

Openingstijden begraafplaats

www.werkeninzandvoort.com.

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de

Voor het vinden of aanbieden van banen

in

Zar

d voort.

vergroten van de entree en gedeel-

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand

en zee, maar vooral dicht

bij

mensen

Jeugd Vakantie Sportweek op herhaling
In

de herfstvakantie

Sportweek plaats

in

is

het weer zover. Dan vindt voor de tweede maal de Jeugd Vakantie

Zandvoort. Tijdens deze week organiseren Sportservice Heemstede-

Zandvoort en de gemeente Zandvoort

in

samenwerking met verschillende Zandvoortse

verenigingen en andere sportaanbieders elke dag leuke sportcursussen. Kinderen tussen

de 6 en

12

jaar

kunnen

zich hier

het strand en het water

op? Dan kun

opgeven

je je

voor de cursus 'Redder

in 3

herfstvakantie, van zater-

dag
Spectaculaire afsluiting

timate frisbee/frisbee

Een echte straatvoetballer

bestaat

leert je

uit

maarliefst

13

sportcursussen. Voor een

wat

De

in

golf!

de voetbalkooi

van Zandvoort de nieuw-

opgeven voor het kickboksen

Op de

of het schermen. Het tafel-

Jeugd Va kant ie Sportweek

tennis viel vorig jaar erg

oktober)

de smaak

bij

in

de deelnemers

isdusookditjaarweer

laatste

ber.

dag van de

wordteen

ste trucjes. Profwielrenner

en

Sebastian Langeveld van

te doen! Een van de vele

de Rabobank wielerploeg

nieuwe spectaculaire

verzorgt een gastles tijdens

viteiten

het rope skipping

nisvelden neerleggen. Naast

de cursus mountainbiken

(touwtjespringen). Hiermee

de normale tennisoefenin-

op het nieuwe parcours
rondom het circuit. Erg populair is altijd de middag
ponyrijden/verzorgen. Wie
nog meer actie wil, kan zich

train je kracht, acrobatiek en

gen die

uithoudingsvermogen. Wie
meer van dansen houdt kan

er een 'freestyle tennis' pro-

meedoen aan streetdance

om

of capoeira. Wil je graag

coolste

er

heid

om

wils!

kennis te

met sporten

die je

maken

normaal

gesproken niet zo snel zult
doen. Zo kun je bijvoorbeeld
inschrijven voor golf of ul-

is

acti-

de

zondag 31 oktoDe meeste cursussen
verdeeld over meer-

23 tot

€

5

Deelname

kost

per cursus. Bekijk het acti-

viteiten

program ma op www.

sportserviceheemstedezandvoort.nl (klik

op de banner

Jeugd Vakantie Sportweek).
Inschrijven kan ook via deze

website.

georganiseerd. De KNLTB zal
op het Burgemeester Van

ac-

vinden verspreid

is

in

straatten nisevenement

tis

een uitgelezen mogelijk-

is

plaats

(31

door Zandvoort plaats. De

ieder

vindt

groot, gra-

Jeugd Vakantie Sportweek

tiviteiten

dere dagen.

de cursussen
De Jeugd Vakantie Sport-

week

Reddingsbrigade.

vanaf nu voor inschrijven.

Het aanbod tijdens de
Jeugd Vakantie Sportweek

Informatie over

dagen' van de Zandvoortse

Fe

mema plein een aantal ten-

je hier

kunt doen

gramma, waarbij
tricks

&

is

alles draait

trucs en wie de

move

heeft!

JS>

ZAALVOETBAL

BASKETBAL
Pak op de broek voor Lions heren

Sterker Zandvoort Noord

Afgelopen zaterdag hebben de heren van The Lions een pak

was. Halverwege het vierde

op de broek gekregen van mede-promovendus SVU. Vorig

kwart was de achterstand

jaar

was

er

een

felle strijd

tussen onze plaatsgenoten en

maar4 punten

nog

gezien Lions

SVU om het kampioenschap
eindelijk

de Rayon 3e klasse, die

in

door Lions werd gewonnen.

biters die (te) veel toelieten,

uit-

combinatie met

In

ar-

zouden de gemoederen deze

keer hoog oplopen.

in

en aan-

een'flow'zat

leek het op een overwin-

kreeg dezelfde Van der Meij

terug
alle

gevolg niet nog maar

aan Lions-kant hoog

liepen

maar ook

niet

we

herpakken
neder-

pijnlijke

Pierik.

als

gastheren meer grip op het
spel dat

gaandeweg van

bei-

blijven basketballen.

kwart escaleerde de situ-

len

atie

hiermee

de wedstrijd na

Wesselsdoor middel van een
rugbyactie vastgepakt werd

"Het

is

in

weg

dat onze aanval

tweede kwart, we
scoorden als team slechts 12

was

in

het

toen spelverdeler Paul

door
der.

zijn directe

tegenstan-

Met de tussen komst van

snel

lich-

Wim

in

de plaats gekomen. Dat de

ritme zat, bleek

duel tegen FCL De bezoekers

hadden binnen de minuut

het belangrijk

het Zandvoortse doel gevon-

nog

week donderdag

ziek was, speelde

Hij

gewoon

hand was.

alsof er niets aan de

was verantwoordelijk voor

de eerste treffer. Pas
te Bas

laat

6-3. "In

competitie

om

is

punten te pakken", merkte

aanvoerder Michel van

Marm

na afloop op.

niet

in

in

het

het thuis-

den. Toch wist de jonge ploeg
zijn

huid duur te verkopen.

werd het

Uiteindelijk

1-4 en

dat was veel draaglijker dan

maak-

Lem mens, ondanks

ploeg nog niet helemaal

de eerste wedstrijd
is

met een

dubbele

cijfers

met

die

tegen

ZOG

verloren ging.

HANDBAL

maals

moeten doen, willen

ze

zijn.

Mooie zege handbalsters
De handbalasters van ZSC hebben zondag een

fraaie over-

winning geboekt tegen het bezoekende RKDES. Zandvoort

was op

oorlogssterkte en dat scheelt een slok op een borrel.

Top scorers: Ron van der Meij:

punten; Marvin Martina:

een aantalteamgenoten aan

16; Paul

beide kanten werd de boel

bert ten Pierik: 10 punten.

andere ruststand op het

gesust. Na de schermutseling

in

verdwe-

deze fase van de

Ze zul-

bord gestaan", aldus Robert

Na

afloop stopte het scorebord pas

bij

19-6.

Wessels: 14 en Ro-

Komende zaterdag

Zandvoort dicteerde

bei-

in

de helften het spel. Al snel
werd een groot gat geslagen dat bij rust opliep tot
10-4. In de tweede helft zette Zandvoort door en werd
Schilpzand slechts

2

keer

spe-

gepasseerd. De Zandvoortse

20.15 uur
in

aanval produceerde nog 9
doelpunten. Toch zal met

Landsmeer tegen Brothers

gemengde gevoelens wor-

len

de heren

om

was

mars onder aanvoering van

in

het voor-

Ron van der Meij die onder
het bord niet af te stoppen

&

den teruggekeken worden

ten Pier ik. De ruststand

dan ook 30-43

zijn

de 2e Rayonklasse

punten, anders had er een

begon Lions aan een op-

i

met

hele wedstrijd door

een titelkandidaat

17

1

een

noeuvreren en gewoon

team de

werd. Halverwege het derde

een moeizame eerste kwart.

in

negatieve spiraal laten

de kanten harder en harder

lukte niet

ze toonden

wel vechtlust en bleven

1

een jonge

ervoor te

moesten

in

is

Bud Water, Marcel

gen United/DAVO enigszins

compleet nieuwe ploeg aan-

zorgen dat ze zich niet

dat

Bak ka

met onder meer Cas de

verloren onze plaatsgenoten

Daarmee poetste Zandvoort

om

El

nen en daar

Meijer en Sven Bonn erna voor

weg. Tegen de Haarlemmers

Haar-

vastzittende veters, er 2-0 van.

direct vanaf het begin scherp

maar

van de eerste wedstrijd te-

uit

ziet dit

voor het team

Ismael

Strijder,

Ku ijl, Pat riek Koperen

I

kansen nodig. Daarbij werkte

het ver beter punt

Coach Kroder

dan ook

M icha e

de wedstrijd, maar had veel

SV Zandvoort
SV Zandvoort

laag van 68-82 op", zegt Ten

Smit met Christiaan

tegenstander DS5

die tot vorige

en liepen zelfs tegen een

van bijvoorbeeld de broertjes

Vries,

gelopen vrijdagavond een goe-

namen

getreden. Vertrouwde

ting

Noord het slechte resultaat

der."Dezefrustraties hebben

konden ons

het bijna

uit

jaar.

af-

lem niet echt mee. Nigel Berg,

onnodige en

zijn. Dit

Luiten,

Zandvoort Noord

tweede klasse maar bestaat

diezelfde

ZSC'04 spelers van het afgelopen

Zandvoort Noord speelde

naarelkaaren de tegen sta n-

ons de wedstrijd gekost,

helemaal,

in

is

2

op, niet alleen richting de

scheidsrechters

Nu

standers behoorlijk lastig maken.

geven technische fout met

van 6 punten. De frustraties

vorige week, was Lions als
team gewaarschuwd dat ze

meer Robin

Rob Smits, Arthur Paap en Alex Verhoeven, kon het tegen-

een wel heel makkelijk ge-

punten achter maareen gat

Het derde kwart kregen de

de tweede klasse

in

speelde. Dat team, dat bestond uit onder

ning af te stevenen. Echter

als

Dankzij de uitwedstrijd van

wint met klein verschil
Ooit had Zandvoort Noord een team dat

deel van SVU.

het Indoor Centrum

5isters.

naar deze wedstrijd. Een

blij

gevoel vooreen schitterende

BASKETBAL

overwinning maar ook

-dames

gen omdat er
niet

Dames

Lions

winnen eerste wedstrijd

Desnelheid,het handelsmerk

van de Zandvoortse dames,

was weer helemaal terug
De dames van The

Lions zijn het

nieuwe seizoen met een

werd duidelijk wat Kroder
van de dames verwacht,

ten opzichte van vorige

van de nieuwe

coach Dave Kroder werden de dames van het Amsterdamse

snelle breaks en als dat niet

SVU Basketbal met

mocht lukken, georganiseerd en rustig opbouwen

Kudelstaart geweten ook.
De ene na de andere break

out kregen ze

mooie overwinning

Vooral de start
Direct

werd

er

gestart.

Onder

leiding

59-51 aan de zegekar

was goed.
een

klein

gebonden.

ballen voor Lions. Martine

Loos

week

en dat hebben de dames

om

uit

de oren

door het zonneklaar

is

hoe

in

Daphina van Rhee:

Zandvoort aan deze mooie

Daniels:

gekomen.

Martine

overwinning

is

Vaak startte de break out
Schilpzand die

met

bij

precisie

zor-

heel veel ballen

gingen. Topscores ZSC:

5;

6;

Romena

Laura Koning:

Balk:

2;

4;

Martine Balk

en Chris Gazenbeek ieder

2

doelpunten.

haar snelle medespeelsters
als

Romena

Daniels,

Daphina

van Rhee en Laura Koning

Maar ook

Komende week

spelen onze

plaatsgenoten de op een na

wed strijd van de eer-

tot de kans zich voordoet.

en het

snel-

Een mooie overwinning

Zandvoortse kant vaak niet

de Zandvoortse verdediging,

ste helft van hetveldseizoen

plaag voor de

voor de basketbalsters, die

op scherp stond, anders was

met een

sterke Lucia van der

thuis

volgende week om 14.00
uur in de Callandthal in
Amsterdam spelen tegen

er een monsterscore uit de

Drift in

het midden, stond

bus gekomen.

op

haar mannetje en zorgde

de topvorm van doelvrouw

voor vee! balverlies aan de

KRAS/Volendam waarna op
n oktober de laatste wedstrijd in Zaandam tegen

Harlemlakers.

Angela Schilpzand waar-

kant van RKDES.

Zaanstreek volgt.

was met haar

gaatje geslagen dat de hele

heid een

wedstrijd bleef bestaan. De
Zandvoortse aanval was
weer als vanouds en onder de borden waren veel

Amsterdamse dames

en

Sabine Dijkstra had het
vizier op scherp vanaf de
driepuntslijn.

In

het spel

is

dat het vizier aan

Tel

daarbij

wist te bereiken.

laatste

om

12.00 uur tegen

-

Zandvoortse Courant-
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Weer geen punten voor SV Zandvoort
Opnieuw heeft de hoofdmacht van SV Zandvoort geen
punten kunnen behalen. Na een beladen thuiswedstrijd
tegen de nieuwe fusieclub Haarlem/Kennemerland, gin-

gen de gasten met de

drie

punten aan de haal door een 0-2

overwinning. Hierdoor staan de Zandvoorters voorlopig op

afstand De Vet wist te passeren,

was

rek

binnen de Zandvoortse

speelde

om

de spitsen te be-

reiken veel te veel de lange bal
die

op het spiegelgladde veld

meters doorschiet

de laatste plaats

in

de ze klasse

A.

Winst voor café Oomsteel

deze samenstelling voetbalt,

werden vooral de automatismen gemist. Zandvoort

als hij niet

met de

het gedaan

gelederen en was de nederlaageenfeit.Nu

zit

Zandvoort

De gasten daarentegen

Teveel voor de start van een

goed

in

hiel-

de ploeg

een 5-6

bij

aanvang van de tweede ronde, wonnen onze

plaatsgenoten uiteindelijk nipt met

11-10.

12

punten werden

leer

derdag de thuiswedstrijd tegen Aanleg nipt gewonnen. Na

met eengroot probleem want
van de maximaal haalbare

gecontroleerd kan worden.

den het

Het eerste driebandenteam van café Oomstee heeft don-

er

gemist.

11

nieuw seizoen.

en hadden twee bloedsnelle

menig keer

vleugelspitsen die

voor on rust

in

de Zandvoort se

je

viel

na een

doelpunt. Zandvoort stond
en keek ernaar, niet

erbij

machte

maar

aanwezig
operatie,

wegens een
maar hij was niet
zijn

basisspelers van
ste elftal:

het eer-

Boy de Vet en Bas

de enige afwezige. Ad-interim

coach Sander Hittinger had
de grootste moeite
dit cruciale

om

voor

duel een repre-

Al

was het
maar een
was om te
was niet

van quitte af aan

duidelijk dat er

team

in

staat

sentatief elftal op de been

voetballen en dat

te brengen. In de basis ston-

Zandvoort.

den zegge en schrijven twee

normaal gesproken nooit

In

de ploeg die
in

reserves

konden geen potten breken,

hoe kan het ook anders

van die counters

half uur spelen het eerste

Trainer Pieter Keur kon niet

Ook de Zandvoortse

verdediging zorgden. Uit een

Na

in

iets

rust

bij

de eerste helft nog

een

elftal

bij

als

elkaar gesprokkeld

de wei

Het derde

in

elftal

moet

sturen.

van dezater-

won

simpel

Komende zaterdag

speelt

dagtak van Ajax

met

0-4.

Kopman Henk van der Linden

terug te doen.

was Zandvoort wat
aanwezig

de hoofdmacht

nadrukkelijker

uur

maar de afmaker (Michel

afgelopen

de Haan) werd erg gemist.

1-1

om

14.30

tegen Voorland dat

uit

zaterdag

gelijkspeelde

bij

deze middag niet

bij.

25 beur-

in

hem

en dan wel eens opbreken.

Overige uitslagen 2e klasse
A:

cre-

maar het net vinden
er

een moyenne van

caramboles

AFC.

Een aantal kansen konden

ëren

Hij speelt

ten en dat kan

onze plaatsgenoten wel

was

had het duidelijk moeilijk.

17

met

Aalsmeer- Amstelveen: i-i;

Hij

had vooral

de eerste

in

partij niets in te

zo nu

brengen te-

TOB-Castricum:3-2;ZOB-

gen de kopman van Aanleg

Monnickendam:

Dick Schoenmaker.

i-o; Hellas

Overbos: 2-0 en Jong Hercules

tweede

Roberto Molina ook nog van

- DVVA:

ging naar de Haarlemmer.

partij

van de titan en

Uitbater Ton Ariesen

wel op

twee

Seizoen

is

Dames

voorbij

blijven

ongeslagen

dreef. Hij

keer van

won

Frits

partij

eerste

zijn

tegen Leo Jansen ver-

maar was in de tweegoed op dreef en
maakt deze winnend uit.
Vandaag speelt het eerste
team om 19.00 uurthu is teloren

partij

gen Westerhout.

Ook de

Toen oud-lid van Zandvoort

1-2.

van de avond. Henk

partij

Kinneging had

de

was

in stijl

Poppell

Het tweede team wacht

nog op de eerste overwinning.

Nadat de eerstethuis-

wedstrijd tegen Martinibar

werd

verloren,

moesten de

en zorgde zo voor een hoop

Zandvoorters ook

punten. De beslissende pun-

van Heemstede hun meer-

ten

kwamen

uit

de laatste

in

het Hof

dere herkennen.

-

De softbaldames van ZSC hebben de op een na
wedstrijd van deze competitie verloren.

gingen

zij

In

laatste

Haarlem Noord

met 6-4 onderuit tegen Onze Gezellen

Voor de nog

prille

competitie hadden zowel Kraaien

als

ADVERTEERDERS

Zandvoort nog geen puntverlies opgelopen en beide teams
Administratiekantoor

(OG).

de eerste inning werd

slag.

gelijkspel.

Algemene

tot de gelijkmaker leidde.

Auto Strijder

Mobiele Poets Centrale

Opnieuw was

Autobedrijf Ka riMo

Motor rijschool Goede

Kraaien was

De inning daarna
Wilma van

en Van Riemsdijk werd het

snelle openingstreffer en

nog 4-4 maar daarna was
het eind voor OG, dat alsnog twee punten aan
hun totaal kon toevoegen.

zette behoorlijk druk

Omdat woensdag de

kwam

pitcher

Riemsdijk onder druk te
in

gelijkmakende inning

de
als-

nog twee punten toestaan.
Echter Van Riemsdijk was
deze wedstrijd in goeden
doen en hield in de derde
inning de Haarlemse dames op slechts twee punten die ook haar eigen team
op het sheet konden laten
noteren, 4-2. In de derde

ste wedstrijd

die

vanwege

is

laat-

gespeeld,

het drukken

Noltee

Beach Club Tien

Pluspunt

OuintyFashion

Jef&HenkBluijs
Breeze byWalter

het eerste doelpunt aan

aan de arbiters van dienst

Café

de andere kant. Na
llja

8

minu-

Noltee, uit

Julia Buchel,

de 0-1 aantekenen. Kraaien
bleef behoorlijk druk zetten

Wilma van

en scoorde na 23 minuten

Riemsdijk gooide 5x3 slag,

toch de tegentreffer en vlak

2x4 wijd, kreeg 9 honksla-

voor rust

gen tegen en haar veld
maakte 3 fouten.

na de pauze had

zelfs

de

die

de hard werkende dames

lekker lieten spelen

waar-

P.van Kleeff

Beter Mobiel

Bloemsierkunst

stand. Via een snelle uitbraak
viel

Radio Stiphout

Richeaan Zee

Oomstee

Shanty

Censeen van Lingen

Pippeloentje-Pluk

Club Nautique

Stox

een leuke wedstrijd was

Confetti BV.

Thai Paap Strandpaviljoen 17

naar te kijken.

De Salon

door het ook voor het publiek

om
Komende

zondag spelen de dames

Uitvaartcentrum Haarlem

Van Aacken

Dierenarts Dekker

van coach Cees van Deursen

Dorsman Assurantiën

Direct

thuis op Duintjesveld tegen

Grand Café Restaurant XL

Purmerend. Deze wedstrijd

Greeven, Makelaardij

langdurige aanvalsgolf die

Festival

SKiPSt.Kdv.

Circus Zandvoort

ZHC een

2-1.

van Rijnland
Intertoys Zandvoort

met kansjes aan
beide zijden. Complimenten

Draijer tot een ieders ver-

rassing als eerste een honk-

llja

Alhoewel er daar-

meer gescoord werd,

wedstrijd

inning sloeg invalster Inge

voorbij. Pitcher

na niet

bleef het een enerverende

plaatsgenotes hield keurig

een voorzet van

de Zandvoortse dames nu

trefzeker.

hechte verdediging van onze

meegenomen

het softbalseizoen voor

op het

Zandvoortse doel, maar de

ten spelen kon

is

op een

uit

van deze krant niet meer
kon worden,

uitvaartbegeleid ng

Zandvoort

Laura Koning, Marcel la Balk

staan en moest ze

diensten

Hoogheemraadschap

ongeslagen blijven na een 2-2

Door honkslagen van

van beide kanten niet gescoord.

Fin.

wilden dat graag zo houden. Uiteindelijk zouden beide ook
K.Willemse

In

begint

om

10.30 uur.

Groenestein

&

o.g.

Schouten

Glaszettersbed rijf

Van der Valk&Swart
Notarissen

Wander&

Karin

^D

Jhr. P.N.

Quarles van Uffordlaan 2

2042 PR Zandvoort

Tel:

023

-

5 71 5 71 5

TOffiiTk

NWVV

HUIS

BÏ3

WWW.Cvl n U

'

(verjkoop, (verjhuur, beheer, taxatie

.

Il il

VOORAANKONDIGING:

ZATERDAG 9 OKTOBER

as van

LANDELIJKE

12.00

-

15.00

UUR

NVM

PEN HUIZEN DAG

Sara Roosstraat 52
Ruime en zeer

•

Woonkamer met

•

Landelijke

•

•

WWW.CVL.NU

B

in

v.v.

inbouwappaiatiiur

slaöp<arcis, bac<a~ic-, '..asruimtc

Zonneterras op het zuiden

•

Station, strand en

•

Vraagprijs

•

Woonoppervlakte

is

centrum op loopafstand

ind. parkeerplaats

€

ca.

106

m!

in

de parkeerkelder

(exd. balkon)

269.000,-

"

.

Gasthuisplein 8
t

leuke charmante huisje

zellig plein

2

midden

in

is

gebouwd

in

1900 en

ligt

het historische centrum van T,

slaapkamers

Woonkamer met deur naar woonkeuken
Badkamer met ligbad/douche
De ruime werkplaats biedt

vele (hobby) mogelijkheden

I

Besloten palioop het zuiden
Doorkijkje

in

de Swaluëstraat

Woonoppervlak

Vraagprijs:

ca.

80

rn

2

De

(exd. werkplaats)

€ 240.000,-

56 £

ideale combinatie

interesse?

®

het hart van Zandvoort

*
1^
-»._~>1

f'lirftfl
-UU

in

lichtkoepel

woonkeuken

Vraagprijs:

Modem wonen

4-kamer maisonnette
woonomgeving.

lichte

kindvriendelijke

VOOR MEER INFORMATIE EN FOTO'S VAN DE DEELNEMENDE
WONINGEN VERWIJZEN WIJ U GRAAG NAAR ONZE WEBSITE

van rusten levendigheid

Meld uvasi «n op onze

site.

IOC- WOlien.r

"

6 e jaargang

*
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Het wekelijkse nieuwsblad

Courant

voor Zandvoort en Bentveld

www.zandvoortsecourant.nl

rtirtuiiPark
Zandvoort

Actueel

rtCTUEEL
Nieuwe vergunning
voorcircuit

nog

VLOEREN

niet rond

i3

Udo Geisler
nieuwe voorzitter
BKZandvoort

'Begroting

inéén

J oogopslag'

KEUKENS

&

Veel kijkplezier

KunstKracht

bij

Raadsvergadering was
weer eens een lange zit

12

BTDX
80%

TOT
GOEDKOPER!
Amsterdam-C ruquius

STDX.NL

De dertig leden van BKZandvoort en de twintig gastexposanten kunnen met trots terugkijken op een grandioos

werd

kunst- en cultuurweekend. Letterlijk en figuurlijk

KunstKracht

12

op 23

locaties in het 'Voetlicht' gezet

waar

honderden kunstminnaars van hebben genoten.

een aantal voor het voetlicht.
In

het oude

gebouw van de

Houdt rekening
met bewoners.

zijn

Verlichting

SEA OPTIEK
zichtbaar beter

Ondanks dat op zaterdagavond het weer plotseling

zeer succesvol

door heel Zandvoort

om

de locaties aan te ge-

was het thema

kwamen

haar

in

ruim

liefst

2

uur!

dat gebruikt zal gaan wor-

strategie Middenboulevard

den

de mooie beelden van Noor
Brandt, die
king

aan, ook het hogetechnische

als 'werkkapitaal'

en de Nota Herontwikkeling

ondersteuning ten aanzien

in samenwermet de bloemsier kunst

en werving waren daar debet

van de Kustontwikkeling,

van Hanneke Voit een een-

gehalte van de beide nota's

heid waren. Een opzienba-

maaktedediscussie

was the

Flying Gallery

De raad wenste

in

moeilijk.

het

licht

onderdeel van het project

Middenboulevard, en voor
het Stimuleringsprogramma

Badplaats.

Menige

fractie

zwembad

van beide nota's ook nog

van Bouwes Palace). Waar

eens, als extraatje, inhoude-

maar projectwethouder

op de grondexploitatie

Wilfred Tates wist ze uitein-

(voorheen het

vroeger de kinderen

zwem-

kregen stonden nu

lijk

in

vroeg zich af of dat wel moest

ven, dit keer

Voetlicht en waren kunstig

discussies zijn niet (helaas?)

het krediet te krijgen

versierde lampenkappen,

en grafische en acryl kunst-

openbaar maar vinden ach-

dan wel

bijzondere

voeten en voetstappen de

werken. Ook

tergesloten deuren plaats.

wegwijzers naarde kunste-

Zand, de BuzzzzHalte, de

Na
nog enkele toezeggingen
van Tates werd het collegevoorstel in meerderheid
aanvaard dus inclusief de
nota Ontwikkelstrategie
Middenboulevard en de
nota Herontwikkeling en

Om

les

5

kunstenaars met beelden
atelier

in

't

het gebied

in

te gaan en die

atelier

Haven van Zandvoort en
Akwaaba toonden

instantie een zevental pun-

beidedagen nodig. Gelukkig

diverse kunstenaars geza-

ten voor waarvan

verden de dansers, begeleid

waren op diverse locaties
meerdere kunstenaars
aanwezig zodat de route
beloopbaar was. Er werd
menig kunstwerk verkocht

menlijk hun kunstuitingen.

besloten gedeelte, nog

De openingstijden van de
Zandvoortse bibliotheek
was voor de Haarlemse

over waren. Een daarvan was

Kalligrafen Kring een strui-

ten laste zou moeten

Voetlicht'.
bij

Langs de

strandpaviljoen

door muziek en
ten, het strand

lichteffec-

om

tot een

natuurlijk theater.

Nieuw

dit jaar

was de pole-

Nieuwe

Eglantier'

waaron-

Mandy

Schoorl en Else Dudink.

Zij

droegen, onder leiding van

naars.

alle locaties te

bezoeken had men

beslist

en enthousiaste bezoekers
liepen
gidsje

met het handige
in

de hand langs de

locaties. Iedereen

was

zeer divers en

maar deze

expositie

was van

een uitzonderlijke kwaliteit.

in

er,

eerste

na het
vijf

een aan de raad gevraagd
krediet van

meerderheid achter

uit

Dichter

bij

€ 110.000 dat
komen

werving.

Alle kinderen

KunstKracht

editie 2010,

12,

diverse locaties hun gedich-

Voetlicht

kunstzinnig op de kaart ge-

Om

zet.

iedere kunstenaar te be-

dat zeker voor herhaling

noemen isonmogelijk,maar

vatbaar

bij

is.

deze brengen

we er toch

maar

Reserve

ber nog te bezichtigen.

De organisatoren van BKZandvoort hebben met

ten voor. Een leuk

initiatief

'pot'

van de algemene reserve en

mee kunnen
In

de gemeenteadvertentie

moeten
doen!
leest u er

de badplaats Zandvoort

Zee Ada Mol, op

de

tot aan het eind van okto-

het er

over eens: het kunstaanbod

was

kelblok
is

Het college stelde

delijk in

Stedelijke Vernieuwing.

de Haven van Zandvoort to-

der de Zandvoortse

op de grond hè'

voor

Lodewijk een

den van de dichtkring 'De

met beide voetjes

li-

Niet alleen de Ontwikkel-

kleurige kunstwerken en

'

nu weer gewoon

een

tot zijn recht. Net zoals de

en vurige voorstelling 'Ode

ezieroute van enkele

'En

hij

miet tot 23.30 uur, dat de raad ternauwernood haalde.

lo-

aan de Hogeweg goed

Dance
onder leiding van Conny

aan het

Kunstweekend

fers

Daarna was het voor voorzitter

burgemeester Niek Meijer welletjes en stelde

kleurstelling zeer bijzon-

slecht werd, gaven 30 dansers van Studio 118

vloedlijn

De Mannetjes

kof-

het agendapunt

sievergadering volledig gevoerd. Het agendapunt duurde

maar

ring

Stonden vorig jaar de

Ook

deolieverfdoeken van Corine

catie

door Nel Kerkman

bij

Herontwikkeling en Werving de discussie van de commis-

gerecy-

de Biase-Hogendoorn waren
der en

m

de gemeenteraadsvergadering van

over de Ontwikkelstrategie Middenboulevard en de Nota

qua

Zie adv. Pag. 20

zit,

afgelopen dinsdag. Opnieuw werd

BKZandvoort-lid Kees

clede kunstwerk opviel.

Natuurlijkzandvoort.nl

Het was een lange

Mariaschool stonden 5 kunstenaars waarvan het nieu-

we

Juffermans met

Voor

foto's

Kracht 12 kunt

u

Gemeente Zandvoort

van Kunstterecht op

www.robbossink.nl

ïïi

meer

over.

:

FAMILIEBERICHTEN
Afscheid neme

Algemene Uitvaartbegeleiding Zandvoort

Ik

dit

wem allen

- Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~ Verzorging van overledene -

jherlere

maar steeds zien we elkaar
Ditmaal is

mijn

waterstanden
aai geopend

die mij lief zijn

-rd,w,,z.

Blut ïsnight

MjLfe

ZONDAG

anuinrison

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

ieeivehik, ^:zo}idhs;d en roora!
liefde op iitilie levenspad.

opzijn

Evert H. Schweitzer

mgc-g-un, seven wij u kennis

Vooreen

stijlvol ie

verzorgde uitvaart

ei\

©

Cluli Nautiq ue

- Begeleiding voor nabestaanden ~
- Persoonlijke aandaelit voor U en Uw dierbare ~

weer.

laatsre afseheid
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Dag en nacht bereikbaar
.„,„.„.».„„',....,»„.,,.,.

Anna Gesina van Dam - Heimens
-

Ara-

BEACH CLUB

TIEN

DéboraenSylv:
Jeffey

Shirky
Tïffany

2oktober2010

2041
Kr

VC

Wij bedanken iedereen
voor weer een

Zandvt

.- gr.c-jir:i:".r.J i..;[ ,.t ,; c:ir:.".:.riiic[i cii

co n Jolt ren o:1

7 oktober van 18.30 uur toe 19.15 uur

in

W

DO

7

VR

8

ZA

9

zo

MA

A

0326
0409

T

R

E

13.21

15.50

14.16

16.33

00.25

04.55

23.35
12.40

17.15

10

01.04

05.36

13.35

17.56

11

02.04

06.21

14.26

18.39

Dl

12

03.04

07.08

15.10

19.21

wo

13

03.54

07.51

15.55

20.05

do

14

04.46

08.39

16.46

20.54

J' /.'.Ici'.l.r-:

fantastisch gezellig jaar!

Uit

Haarlem, Parklaan 36, 2011 KW" HaarleE

De crematieplechtigheid zal plas
om 1 5.30 uur in crematorium Ha

clubnau iqueGgmail.com/teiefaniich: 023 - 571 57 07
Hooc Laag Hoog Laag
Hoog
OKT

kerkdiensten

inden op vrijdag 8 oktober

-

Protestantse gem. Zandvoort

m,Vergierdeweg271,2026

Vanaf

BJ Haarlem-Noord.

10.00 uur

ds. mr. J.W.

Verwijs en Pastor D. Duijves

www.kerkzandvoort.nl

Na

de plechtigheid

is

er

eind februari 2011

ge.lc.gi

RK Parochie St.Agatha

bentu weer van

10.30 uur

Oecumenische

viering

ii

ï

Protestantse ke><

www.aap-parochies.nl
lil

harte

liefdevolle herinnering

welkom
RK Parochie Antonius

&

Paulus

10.30 uur Pastor G. Zaal

Johanna Termes
(Weduwe vnu Rokns Tenues

t)

COLOFON
*

30

november 1916

t 28

september 2010

Pieter Termes
Comelia Freeling-Termes
en kinderen

Tel.

C. Freeling

2

2042 JN Zandvoort

info@zandvoortsecourant.nl

06-4342 9783

advei

24,

Kleine Krocht

023 - 5732 752

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00
Over ge dagen op afspraak.

-

17.00 uur.

Advertentie acouisitie: Lettyvanden Brand-Kinderdijk

C orre sp ond entie a dr e s
Mevr.

Kantooradres:
Tel

ie:

Bladmanager:

Mutzig, 67190

Tel.

06

-

heeft inmiddels plaatsgevonden.

Gillis

460 460 26

MAG
OPENGEKNIPT WORDEN
HINDERLIJKE KLEDING

2

Tollensstraat 67,

Druk: Dijkman

-

Verspreiding: ZVO

Oplage: 9.250

B".ll!ll||:|

e^F HaristkhtTng

e

2011

KW

Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
Verspreiders

Uitgever: Zandvoort Press

06-1139 1478

Parklaar. 36,

Diemen

Tel.

!sn ds

Uitvaartcentrum Haarlem

offset

Visseringsweg 40

REANIMATIE- EN AED-CURSUS.
je moet doen bij een
hartstilstand. Meld je aan op
www.6minuten.nl

www.uzn-nederland.nl

Design Zandvoort
2042 JN Zandvoort

IR
-

WATJE AL NIET LEERT OP EEN
Weet wat

Zandvoor*

2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.

gillis@zandvoortsecourant.nl
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06 - 1448 2685 joop@zandvoortsecourant.nl
Kleine Krocht

in

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort

Kok

Tel.

Vormgeving:

uitvaartondernemer

ourant.nl

France

De begrafenis

Sinds 1992

uw

letty@zandvoortsecourant.nl

SP: in

Ave du Gen. de Gaulle

nhaarlem.nl

www.zvo-verspreiders.nl
RV.

Tiplai

)|
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e o o

fan advertenties en/of teksten uit deze uitgave

>nder uitdrukkelijke

toestemming van de

uitgever.
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BURGERLIJKE STAND
25

SEPTEMBER

-

1

Nieuwe vergunning Circuit Park
Zandvoort nog geen gesneden koek

OKTOBER 2010

Volgens

Geboren:
Giann-Luca

Félix,

zoon van: Alt hu isius,

Félix Pierre en: Mocci,

Jeannette.

dochter van: Sattar, Dunia Sa mi en: Hussein Abdelamir

Ayna Nader

UBO-dagen voor

Zandvoort en Zandvoort als gemeente een grote sprong voor-

Circuit Park

Aangifte Partnerschapsregistratie:

aanpassing van de vergunning ontvangen van Stichting

mail naar de Zandvoortse

Geluidhinder

Courant waarin

Beide aanvragen

ontrustheid

Noorman, Ma rtijn

Mus, Char lotte.

en:

Ondertrouwd:

ver-

hij zijn

uitte:

"De pro-

zijn in be-

wonen
600 meter,

een radius van

een brief over de nieuwe

is

naar mijn mening

niet zo dat de

is

provincieeen soepele vergun-

Geluidshinder Zandvoort en

ningverlening zou willen be-

van Zandvoorter Armand

had ze natuurlijk op Schiphol

door

achter kunnen laten maaral-

lemmeren. De aanvraag van
het Circuit Park Zandvoort

is

ingediend dan verwacht,

later

13.30 uur het

bekende Rondje Dorp
kan een of meer-

dere team(s) inschrijven die vervolgens

bij

de andere deel-

nemende zaken een opdracht moet volbrengen. Die opdrachten kunnen zeer divers

vindt dat er

ik

luisterd dient te

in

worden. Daar

de provincie heeft echter de

zijn!

Wapen van

Zandvoort, café

Alex,

super gezellige kroegentocht

café de Lamstrael, Chin Chin,

door Zandvoort, waar

je als

niet-deelnemer ook van kan

neemt

je dit jaar

Oomstee,

café

Wiliams Pub, café

Fier,

café

Gezellig, café 2B, café de
Piripi,

café Biuys,

De provincie Noord-Holland
ziet dat anders. In

tijd ter

inzage te

leggen. De provincie

weegt

Fame, café de Scharrel,

een reac-

woordvoerster van de

provincie Lotte van Hees: "Er

bij

hebben € 10 inschrijfkosten
betaald waarvoor ze tevens
t-shirt krijgen.

Kerkstraat.

is

een aanvraag tot

wij

de

grens, het

maximum

boek-

altijd

advies

te geven over hun aanschaf.

meet- en controle-

Mijn boekentik achtervolgt

systeem voor geluid, het nor-

me want

de kasten puilen

met boeken van vroeger

meren van UBO-dagen en het

uit

publiceren van geluidniveaus

zoals Pinkeltje,

van geplande en uitgevoerde

Snuf de hond en vele nieuwe

voldaan door de ontwerpver-

gunningte publiceren, echter
heeft dat

zij

gedaan

in

regiokranten

die nauwelijks of niet

Zandvoort worden verIn

de ontwerpvergun-

n ing staat o.a.:

"Gedeputeerde

Staten van Noord-Holland

van plan deze vergun-

zijn

activiteiten.

GS van Noord-

Arendsoog en

boeken. Niet alleen

maar

ik

van plan het

ook mijn kinderen en klein-

verzoek deels te honoreren.

kinderen zijn besmet met

Holland

zijn

Op wat voor manier

GS die de knopen doorzullen
moeten doorhakken. Wordt

werden
maar nu de
kleinkinderen zelf kunnen
lezen, heb je geen kind meer
aan ze. Ze zijn trouwe klan-

ongetwijfeld vervolgd.

ten van de bibliotheek en

nog

niet

bal ligt

is

echter

bekend gemaakt. De

op dit moment dus

bij

het leesvirus. Eerst

ze voorgelezen

de kinderboekenweek
groot feest met

VERVOLG

de

in

vond het

Ik

om mensen

geluid-

het economisch belang."

spreid.

UBO-dagen en daarnaast

hebben

geluid,

bij

handel Van Petegem

geweldig

bij

De provincie heeft aan de wet

het Circuit Park Zandvoort

tal

- p>s"

is

allerlei

activiteiten. Toen

een

leuke

de oudste

kleindochter nog klein was,

VRK

Beleidsplan

'Jiek.'Vieijerdeeldediezorgen

Het Beleidsplan Veiligheids-

Kennemerland (VRK)

regio

kreeg ook de nodige tongen

Zowel

Nico Stammis (PvdA) en

Ellen Verheij

Astrid v.dVeld (GBZ) vroegen

hoe het kon komen

ondanks dat
collegelid

Bestuur

hem

lid

er

dat,

een Zandvoorts
het

in

Algemeen

zit

en een collega van

is

van het Dagelijks

Bestuur, de Zandvoortse raad

opeen
nis

heel late dat urn

beloofde beterschap, waarna
het beleidsplan

in

meerder-

heidwerd aanvaard.

in

ken-

werd gesteld van hetfïnan-

Verwerving grond rotonde
Een andere netelige kwestie,
die van

deverwervingvan

ticuliere

par-

gronden ten behoeve

de rotonde Haarlem-

van

merstraat /Kostverlorenst ra at/

Tolweg,

voor
zich

was wel even

alle fracties. Zij

naar het geld ter beschikking
zal stellen

van de Zandvoortse

gemeenschap

bijvoorbeeld

voor het Zandvoorts

(WD)

los.

als

zich af

KIMDËRBOEKENWEEK

toetst milieubelangen en

houdt daarbij ook rekening

met

met betrek-

king tot de vaststelling van
tonaliteit (klankgehalte)

je 'eigen' café

rond 13.30 uur. De deelnemers

CARTOON

af,

in

Harlekijn,YanksSaloon,Laurel

Starten kan

belangen tegen elkaar

alle

een aanvraag ingediend door

SïHardyenXL

een

bepaalde

de brief"

voor uitbreiding van het aan-

doet een record aan-

talvan 18 bedrijven mee. Deze

Ik

niets te

Eén van mijn leukste banen

een

wordt echter geen melding

tie zegt

ik

lezen had, gaf de doorslag.

was verkoopster

in

ook naar de voorstanders ge-

om

leen het idee al dat

Park Zandvoort en gaat over

echter

een groot aantal

start gaan. leder etablissement

betalen voor 7 dikke boeken.

de vergunning voor Circuit

van gemaakt
bij

is

betreft een

voorschriften

democratie en

10 september, zal

persoon

wettelijke procedure te vol-

We leven

jaar.

Zondag Rondje Dorp

in

GS ontvangen. Het

gen en de aanvragen een

nen tegen devergunningverlen ing.

d'Hersigny

verzoek tot aanpassing van

weergegeven

sluitend wordt

waar men

horecabedrijven

heb

protest kan indie-

vooral negatief, daar er uit-

Komende zondag,

kof-

genomen binnen

Hulst, Michel Franciscus en: Schepers, Ylene.

Overleden:

Op

sta-

pels

neem ik liever
boeken mee dan een

ik€ 70 overgewicht moeten

de

buurt van het circuit

Vos,Gerardus,oud 62 jaar.

het

in

je fantasie

gangetje laten gaan.

fer vol kleding. Een keer

Kuch Ier, Maria Adriana.

Termes geb. Termes,Johanna,oud 93

Gewoon

z'n

vakantie

uur."

Het verzoek van de stichting

(in

Klikspaan,

heen ver-

je

geten en je verdiepen
verhaal.

UBO-dagen vergund worden

Verzoek tot aanpassing

red.)

mee naar

om

ning te verlenen, met dien
verstande dat de zeven extra

van 08.00 uur tot 19.00

mijnen. Het

de brief
en:

handeling

Zandvoort.

de daarvoor geldende ter-

in

vergunning. De tendens van

Hen d rik Justus

genieten,

mij...

een echte boeken-

de de Zandvoorters die

Gerard en: Bodewus, Leoni Sophia Maria.

Dit jaar

ik

een stoel wegzakken. Alles

vincie Noord-Holland stuur-

Koper, Edwin en: Schoen, Anja.

Gehuwd:

weer van

in

bus

lem Burger stuurde een e-

Klijn,

ben

wurm. Lekkerlui meteen boek
en iedereen

Zandvoorts ingezetene WilJa co

Natascha Daniëlle.

en: Kuiper,

Vijvers,

Zandvoort erop dat juist een stap achteruit wordt gemaakt.

Ali.

Mackenzie, dochtervan: Boekei, Johannes

Lily-Jane

Circuit Park

waarts willen maken op de wereldkaart, lijkt het met de huidige vergunning voor de extra
zoon van:Yffj Pieter Frederik emWissink, Anika.

Ties Yeshé,
Lina,

Daar waar juist
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slikken

voelden

metderugtegendemuur
omdat de verwerving al

gezet

Museum

stuurde

ik

een keer perweek

een verhaaltje met aan de
voorkant een tekening. Het
ging over

Wouterde kabouter.Ze maak-

mee zou hebben.

"Wij zijn

ten van alles mee. Het grappi-

om

het terug

ge was dat het verhaaltje ging

niet

bij

machte

te draaien", aldus V.d. Drift.

Een niet alledaags gebeuren

was

er voordat er

gestemd

over wat Steffïe die

week had

meegemaakt. De tandarts,
dokter, vakantie,

zwem les

De kaarten werden

Een raadslid kan voordat

hij/

fotoalbumpje geschoven en

stemt een stemverklaring

zo ontstond er een surrogaat

afleggen. Toen de voorzitter tot

stemming over wilde

boekje. Mijn

in

maken

voornemen om

De

gaan, staken

alle

raadsleden

je te

het eerste

vraag die centraal stond was

hun hand op

om

een verkla-

op mijn verlanglijstje.

samenwerkings-

hoe het kan komen dat een

ring af te leggen. Meijer for-

dat

ik

muleerde toen een algemene

dan

zal heel

verband van de VRK. Volgens
de beide raadsleden was er
in
lijk

de communicatie duideiets

niet

goed gegaan.

Verantwoordelijk wethouder

m

3

is.

grond voor de eigenaar

1.700

v.d. Drift

ooit

staat nog steeds

meer

boekje

5

£

Zeg

^

verklaring, die door de leden

mijn

werd onderschreven, waarna

met eigen

het voorstel schoorvoetend

van de pers

werd aangenomen.

nooit, nooit.

(VVD) was er

klaarover.Hij

klip

en

hooptdatdeeige-

Stel

tijd krijg

(!)

misschien

illustraties

circa

moest opleveren. Jos

van Kostverlorenstraati3i

€

een

van het verhaal een echt boek-

een uitgemaakte zaak

negatief bedrag

in

etc.

kon worden over deze zaak.

zij

cieledebacle,een substantieel

jaar van het

en

elfje Evelijntje

waar de eigenaar connecties

eerste

rollen.

-S

wO

h

vrijdagmiddag

Bel

06-1139 1478

of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Groenestein
f

i

n

ft

n

c

i

f

t

i

Vrijdagavond

S£0!

Schouten
difnsifh

1

5 oktober:

Verre tering en

Goed voorbereid voor de Open Huizen Daq op 9 oktober ?

Weet wat uw budget

.<n

is!

Shopping
DinnerNight

wat u kunt betalen, maar ook wat u wilt betalen,
rekening houdend met uw toekomstplannen

Niet alleen

*f

Exacte berekening van waar u maandelijks aan toe bent

"*

Hypotheekadvies door Erkend Hypothecair Planner

Gak op 9 oktober open vp
Zandvoort
R. Ketel
|

www.gsfinancielediensten.nl

bij

1

9 bedrijven in de

Haltestraat (nrs.

1

t/ml 4)

Van 18.00 tot 22.00 uur
Bent u op zoek naar een vertrouwd, diervriendelijk en
gezellige plek voor

Dan bent u

bij

De

Wij bieden u een

-Honden
-

bieden 1 9 bedrijven u
diverse aanbiedingen en acties

uw trouwe viervoeter?

Blijde

full

Hond aan het juiste adres.

time en

Iledige

honden

servict

uitlaat service

Live

Complete dag- en vakantii >pvang
Ophalen en wegbrengen

-Dierenartsbezoekjes

Let op

de krant van 1 4 oktober

MOTORRIJSCHOOL GOEDE

HET WORDT WEER KOUDER,

DAAROM JUIST

moTomumiusm&i?

NU:

• In

Cranberry
,

+ D-Mannose

0>
\

•

'
1
1
1

Tegen inlevering
van deze
advertentie
€5,- korting!!

•

Ook bromfietsexamens

www.goede-rijschool.nl
•

Met D-Mannose
werkt nog beter.

VERSSLAGERIJ

1
|

Spoedopleidingen

blaas.

'
'

Zandvoort opstappen

•

023 5714420

Voor een

gezonde

muziek

Hou deze avond dus vrij!!!

-Borstel en, wassen en föhn

•

Zéér sterke
formule.

1

|

.

Deze advertentie geldt voor woensdag 13 Oktober op de markt

1

1

Elvitaal

Cranberry

+ D-Mannose

in

Zandvoort!!

Runder kogel biefstuk,

1

Entrecote of Rib-eye

100 gram

1.75

Schouder karbonade

kilo

3.95

|

60 vegi-caps€ 14,95

^J

Voor de boterham
100

gr.

Gebraden Rosbief

100

gr.

Gebraden fricandeau

2.95
Hele Srilltvorst Vers

uit

de oven'

per stuk

2.95

Feestelijke
Met een groot
dagavond

feest

in

opening met een smetje

De Haven van Zandvoort werd

vrij-

oktober het startschot gegeven voor de cultu-

i

Na de sprekers werd

KunstKracht

12.

Twee

sprekers, voorzitter

Gert Toonen, verzorgden de officieële opening van het

de 9-mansformatie The

in

de eerste speech

viel

een aantal

toen

los

Bouncers ten tonele verscheen. Deze groep muzi-

doende uitspraken op

grote ergernis zorgde

bij

te tekenen,

wat voor

enkele aanwezigen.

kanten

uit

de omgeving van

Amsterdam maakt muziek
in

de trend van de groep

om

te

wintertijd.

Bouncers tot het eind toe

bezweet van het dan-

daarin hun grieven richting
de voorgaande sprekers.
Door ingrijpen van Geisier
werd een verhitte discussie
in de kiem gesmoord maar

werkten

als

stier bij

kunstenaars Marga Duin en

De dames

Rebel.

kregen van BKZandvoortvoorzitter

Udo

Geisier na

om

langzaam op voor de

De

het dan ookvoorgezien.de

honden mogen weer het
strand op,

de bioscoop

in

roepen

om

vormen

naam waarin

en nog een paarweken en

herkent. Een

het weekend. Een bijzonder

de klok gaat weer terug

drie

geslaagd openingsfeest dat

naar
tijd.

de organisatie uiteindelijk

de kerstboom

zijn

oorspronkelijke

Voor je het weet staat
er al

weer!

georganiseerd kon worden.

Hulde aan BKZandvoort en

een dag laterwaren de beide

de organisatie voor deze zeer

dames nogfurieus.

bijzondere openingsavond!

Voorzitter af

nieuw

politieteam. Een

draait een Sinterklaasfilm,

door stug volhouden van

naam

een goede

te verzinnen voor dit
te

zich voor

op de zaken van

sen naar huis

landelijke politiek van spre-

staat tot 16 oktober de

zich

te bereiden

ker David Polak

gemeenten worden opge-

wordt het wel heel

duidelijk:Zandvoort maakt

Een grote groep bezoekers,
en zeker niet de jongsten,

volgen en ging uiteindelijk

Marianne

meeste

strandpaviljoens houden

zocht,

dansen of mee te bewegen.

flink

kunstenaars. Na een gezamenlijke groepsfoto en

een vismaaltijd

zijn

Raadhuisplein heeft opge-

ska-mu ziek van The

politieteams Duinrand en

Zandvoort fuseren tot één

team. Dit nieuwe team
gaat de politiezorg voor de
gemeenten Bloemendaal,
Heemstede en Zandvoort
voor hun rekening nemen en
wordt ondergebracht op drie
locaties, één in eikegemeente. De bewoners van de drie

de oliebollenkraam

men

bleef de

een rode lap op een

De eerste pepernoten waren al gesignaleerd in de
Nu ook

diverse winkels.

vertrouwde plekje op het

wel gedwongen werd

Toonen het woord en uitten

DOOR

Winterklaar

Madness en wel met een zo
aanstekelijk ritme dan

Een aantal uitspraken over de

OOR

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

geschonken.

Het feest barstte

niet ter zaken

OOG
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•

geserveerd en werden

er drankjes

van de stichting Kunstweek David Polak en wethouder

kunstweekend. Vooral

NUMMER 40

Iet
en
DE BADPLAATS

er voor

de genodigden een buffet

rele manifestatie

Zandvoortse Courant

u uw politie
naam die alle

de gemeenten met hun

specifieke eigenschappen
eer aan doet. U kunt

uw

kwam

bericht

ons ter

ieder zijns
belofte

om

strand-

weegs met de
het oven o ja ar

nog eens over

te doen.

Kinderboekenweek
In

de bibliotheek Duinrand

Kinderboekenweek cenHet thema van

traal.

jaar

is

'de

dit

grote tekenten-

toonstelling'.

In

deze week

kunnen de kinderen leuke
Zo is er
op 13 oktober om 14.00
activiteiten doen.

in-

uur voor kinderen van 8-12

vol-

jaareen schilderworkshop:

gende e-mailadres: nieuw-

Schilder je (ver)beeld(ing).

pol itieteam@polken.nl

Wat

Reünie Mariaschool

met

zending sturen naar het

Een toch wel opmerkelijk

bij

paviljoen Thalassa ging

zie

jij

als je

een ver-

haal hoort? Laat het zien

verf en papier. Een

De voorzitde com-

ore.

ter van

Wim
Het

Wim

Gertenbach College
Dunamare

om

zoek van de gemeente Zandvoort

gevierd.

missie Projecten

viert feest

Gertenbach College heeft afgelopen donderdag met een groot feest de

sing van de Raad van Bestuur van

&

Thema's, Nico

Stammis
beslis-

De Raad besloot op dringend

ver-

het Wim Gertenbach College voort te laten bestaan.

meld dat

meer
Ouders, leerlingen, mede-

je

werkers en genodigden, met

om

name

van hogerhand te klinken,

uit

werden donder-

politiek,

dagavond

Wim

de Zandvoortse

in

de aula van het

Gertenbach College

ontvangen en van

'een nat-

en een droogje' voorzien

op de

blijde

boodschap

door een uitstekende band,

com-

missie wil functi-

oneren. Stammis

prettig

in

hetoor liggende muziek produceerde. Een terecht feest

nopjes

als voorzit-

ter van deze

band Adinda, die

Directeur Fred van Zanten
in zijn

niet

hij

de Haarlemse funk en soul-

was

duidelijk

(PvdA),

heeft burgemeester Niek Meijer ge-

Wim

Gertenbach

en heette iedereen welkom,

dat het

Heffeest werd opgeluisterd

College groots vierde.

voort,

bemerkt dat hij bepaalde
onderwerpen die in deze
commissie besproken wor-

hem

meenle

JTanrivnort

B

al

sinds een

SCHOON!?

snackbar Het Plein
is

ie

Swirls Ne-

onderwijs gingen. Een groot

een nieuw soort

aantal van hen had gehoor

koop waarbij de klant

hij

meer schoon, ook al zijn ze vrij toegankelijk.
De paden worden in de praktijk bijna uitsluitend gebruikt
door zogenaamde 'aanwonenden'. Neemt u met de buren
uw pad regelmatig onder handen? De gemeente zal de paden wel behandelen in de periodieke spuitronden tegen het
onkruid. Op deze manier houden we samen ZANDVOORT
aantal jaren niet

in

geworden van

commentaar mag voorzien.
Het een en ander heeft

wens om Zandvoort Schoon!?
houden en dragen hun steentje bij. Woont u aan een ach-

terpad of brandgang? De gemeente houdt deze

aan het Kerkplein,

in

derland. Swirls staat voor

tie

Steeds meer inwoners delen de
te

seiiotrtu?

tigd

reünie van oud-leerlingen

1970 naar het middelbaar

hart liggen, niet van

ZANDVOORT SCHOON!?:
ook achterpaden en brandgangen

geves-

Afgelopen zaterdag was de

van de Mariaschool die

na aan het

den en die

uitvoerig

met

besproken.

zijn frac-

Hij zai in

gegeven aan de oproep,

maar een aantal woont
in

andere werelddelen en

de commissie Projecten

waren

&

één na, die

Thema's op termijn de
plaats van buitengewoon
commissielid Pim Kuijken
gaan innemen diezich dan
volledig op de commissie
Planning & Control kan
concentreren.

niet

gekomen op
zijn verblijf in

Nederland kon combineren. De oud-leerlingen werin het oude gebouw

den

1

het

zelf

hij

of

aangekleed
De organisatie

ijsje

wil zien.

gaat niet over een nacht
ijs.

Aangekondigd en on-

aangekondigd werden
bezoeken gebracht aan
alle

65 Swirls winkels

in

van de Mariaschool aan de

Nederland en België met

Koninginneweg ontvangen
en waren verbaasd dat er

voor de Zandvoortse ves-

eigenlijk niet veel

Verzin een goede naam
Met ingang van januari 2011 gaan de twee

kan aangeven hoe
zij

ijsver-

was

ver-

het schitterende resultaat

tiging die pas sinds een

anderd aan het gebouw,

maand

dat nu dienst doet als ate-

ijs

lierruimte voor een zestal

ment waard.

of zes dit heerlijke

verkoopt. Een compli-

wü

;

[vrije
Vrijehuizenmarkt
mee; vooravt

Tjerk Hiddesstraat 79 Zandvoort
Starters opgelet:

1

living (zuidoost ligging)

met toegangsdeur naar ruim

1

balkon,

modern

met

toilet

H De Favaugeplein 23-2

•

direct

Zonnige woonkamer met

o.a.

4-kamer appartement verbouwd naar 3

Woning beschikt over ruim balkon op het zuidoosten meteen

Afzonderlijke berging

balkon aan zeezijdi

gelegen op de 2e (hoogste) verdieping!

aan de boulevard van Zandvoort;
grenen vloerdelen, airconditioning, toegangsdeur naar

balkon op zuidwesten, nette seml-open keuken, nette badkamer,

fontein;

Zandvoort

\n gewilde lokatie, direct aan de bi
boulevard gelegen, voormalig
p een

zeezicht en panora-

Gelegen op ds 13e itsvsr; hoo;;ts.' ïs^isilng v;- hst utïtsks- : onderhouden app.

complex "De Rotonde",

moderne

open keuken vzv Inbouwapp., badkamer vzv doucheruimte en wastafel,
2 slaapkamers,

Op zoek naar een prachtige woonplek met fenomenaal
misch uitzicht over Zandvoort?

fraai duin- en zeezicht!

Gelegen op de 5e etage, op steenworp afstand van strand en duinen;
Zonnige

De Favaugeplein 21-76 Zandvoort

I

goed onderhouden 3-kmr appartement met balkon

op het zuidoosten en

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

ra

huls.'

1

n- ir"

slaapkamer, berging

;;

t

wijd! iritdchi ov
•

Complex beschikt over

•

Garage eventueel separaat te koop voor

•

Een

de onderbouw;

In

20.000.-

Complex beschikt over

llftlnstallatle;

een keuken,

i

idkamer en

k.k;

Volledig vooi lenvan dubbele beglazing;

•

Woonopperv

appartement met fantastisch

heerlijk

uitzicht over geheel

Woonoppervlakte
Inhoud

ca.

135

m

ca.

i

centrum, duinen en boulevardl

J

In

eer l;:ndv
o.a

=
i

;

•'
I

;

ï

',V3;<0

!":av":

m

•

Een

dlv.

ca.

1

50

Vraagprijs:

[

k.k.

Doctor

3-kmr appartement met riant zonneterras op het zuid en

luxe, sfeervol

I

appartementen)

Begane grond;

o.a.

2e verdieping:

o.a. sfeervolle living

trapopgang en

is

gelegen

HUIS

Deze 80-er jaren eengezinswoning met voortuin en beis

en 2e

op het zuiden met zitgedeelte, eetgedeelte,

toilet

de afgelopen jaren gerenoveerd

bsvT

ft

toilet

:

i

;vi- ssr,

mode'rs

badkamer vzv

i:ijl

ca.

€30.000.-

fraai

ssi]

klnd'/iendslljke buurtl

Martinus

gr.: o.a.

N ijhoff straat

61 Zandvoort

I

Doctor

rr

st o.s

'.'.'

="-

ile

"::ii

t-sii jcl=,

x.

keuken,

opensl. deuren naar de tui

•

moderne open keuken vzv

1everd.:3slaapkamers,m derne

60 m'.

11

achtertuin

-ist

is

ca.

In

105 m', perceel 107

zonnige

woning met

Zandvoort
o.a. royale living,

badkamers, 4 slaapkamers, loggia en balkon, voor-

1

auto op eigen terrein;

living (ca. 9,6

X

3,7 mtr)

met

o.a.

schouw met open haard.

inbouwapp.;

div.

adkamervzv douchecabine, modern wastafel

meubel en 2e
(ca.

2

.gelijkheid voor

^brander en

lyale.

Voortuin op zuidoosten

stijl!

:ms-

ten achtertuin op het noordoosten!

tl j c- ij

.

CA Gerkestraat 75

derne, half vrijstaande 7 O-er jaren

met achterom!

riante living

'

inbouwapp.,

Vraagprijs:
€ 339.000,- k.k.

k.k.

Moderne tussenwoning met o.a. riante uitbouw aan de achterzijde, royale
living, moderne keuken moderne badkamer, S slaapkamers, voor- en achterBeg.

dlv.

gerenoveerd woonhuis

Een

Woonoppervlakte

tuin op het zuiden

vzv

gslegsn op het zuidoosten metstenen

k.k..

76 m'.

€269.000,-

•

een moderne

;:its '.,33

speelvoorzisnlngen voor kinderen;

Vraagprijs:

•

in

-;s-

ondergelegen garage)

(In

afzonderlijk te koop voor

Woonoppervlakte

"...

r';;sl;;s

De onderhoudsvrlendelljke

dubbele wastafel en ligbad;

ie,

Een privé parking

r.r.kis.

sn 3 slaapkamers;

div.

is

?':

;sul;sn

vzv fontein, moderne badkamer vzv doucheruimte, wastafel meubel

Ds achtertuin van dszs woning grenst aan sen autoluw woonerf met

schuifpui naar balkon en modern-landelijke keuken vzv dlv. inbouwapp.,

2 slaapkamers, moderne

Zandvoort

Direct verhuizen?

modern

llftlnstallatle;

Vraagprijs:
249.000,- k.k.

€

|

G. Mezgerstr.1 00

opensl. deuren naar de tuin.

het centrum van Zandvoort

In

J.

sloten achtertuin
[;s:s t.o-;s: v;.;:-.iv

(totaal 13

i"

inbouwapp..

OPEN

I

28-07 Zandvoort

2002);

=:«nhouten vloerde-

ar patio, moderne open keuken vzv

inhoud

.

Gesitueerd op de 2e verdieping van het appartementen complex "Phoenlcië"
(bj

Zendwoort Zuid (parkbuurtj;

tfssrïolls e" lichts _-vornlgs vv; ;•; -ar ?r '"st

m!

50

ca.

€179.000,-

Hogeweg

I

ZÉÉR SCHERP GEPRIJSD! Een moderneen gerenoveerde 4-kamer vrijstaande

Begane grond:

Woonoppervlakte

-:f0PEN

Sint Aldegondestr. 13 Zandvoort

woning met een voortuin op het zuiden en sfeervolle patio op het noorden!
Selegen

'ifèrlè*

.

Vraagprijs:
€1 59.000,- k.k.

v.

belde slaapkamers

zee, strand,

70 m'.

5

•

M.

Zandvoort

2 slaapkamers;

•

2 Ifftlnstallaties er

een afgesloten parkeerterrein voor bewoi
•

toilet

(wandel o set);

pi

2e

mtr dlep| sp

fj

verd.: 2 slaapkamers;

Voortuin op noorden en achtertuin op het

-

zuiden met achterom en stenen schuur;

Woonoppervlakte

ca.

120

perceel 127 m'. Inhoud

i

•

*

1

"

E

Vraagprijs:
€ 349.000,- k.k.

',

,

ENRO UTE

V:o":|jps- v ;-k»

,

inhoud

JJJJJ^

,

ca.

325

ms

::;

1

25

i~-".

:;srcssl

W-

~

.

.

Vraagprijs:
€ 369.000,- k.k.

Vraagprijs:
€ 398.000,- k.k.

023 - 5 731 999
Nick ten Broeke

Vrijehuizenmarkt Zandvoort neemt met een aantal woningen deel

aan de Nationale Open Huizenroute welke

a.s.

zaterdag 9 oktober

Emmaweg

21

NT ZANDVOORT

F.:

023 - 5 732 007
- 13 03 65
info@nicktenbroeke.nl

M.: 0655
E:

wordt georganiseerd. Tussen 12.00 en 15.00 uur kunt u de op deze
pagina afgebeelde woningen zonder afspraak en vrijblijvend bezichtigen.

ONS MAKELAARSKANTOOR IS A.S. ZATERDAG DEELNEMER AAN
HET WOONCAFÉ IN CAFÉ NEUF AAN DE HALTESTRAAT 25.
TUSSEN 11.00 EN 16.00 UUR BENT U VAN HARTE WELKOM
VOOR EEN KENNISMAKING MET NICK TEN BROEKE MAKELAARDIJ

www.vrijehuizenmarkt.nl of
www.nicktenbroeke.nl
Aanbod

Vrijehuize
ik

op Funda!

m

!
.

NUMMER 40

Zandvoortse Courant

Dinsdagochtend heeft wethouder Gert Toonen het
sein

gegeven voor de Brandpreventieweken

Kennemerland.

Hij

in

van Nederland
start-

de regio

deed dat door het brandalarm van het

Huis in de Duinen handmatig af te laten gaan, waardoor

een ontruimingsoefening van start ging.

8

Oomstee jazz - Boogie Woogie

8

Zeemansliederen - Smartlappenkoor in 't
Wapen van Zandvoort, aanvang 20.00 uur

9

Wooncafé-

in

De grootste straattekening van Nederland
Van Fenemaplein en

is

ooit ligt

café

Special

Oomstee, aanvang 21.00 uur

op het

onderdeel van de Kunst Biënnale

van de provincie Noord-Holland. Drie weken lang

07 OKTOBER 2010

•

EVENEMENTEN AGENDA

Grootste straattekening

Start Brandpreventieweken

zijn

kun-

stenaars van Buro Boulevard, inwoners en passanten bezig

2e editie

café Neuf, 11.00-16. 00 uur

in

geweest met deze gigantische tekening.

9+ioFormido Finaleraces10 Rondje Dorp

-

Circuit Park

Zandvoort

Kroegentocht met op-

drachten. Aanvang 13.00 uur
19

Bingomiddag -georganiseerd door ANBO
Zandvoort Gemeenschapshuis, aan vang 14. 30 uur

24 KRIM kamerkoor
Concerts

in

-

Kerkconcert van Classic

Protestantse Kerk.

Aanvang 15.00 uur

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!
De Nationale Brandpreven-

Nationale Brandpreventie-

tieweken

weken, de zorginstellingen

is

een

initiatief van

onze regio te benaderen

de Stichting Nationale Brand-

in

preventieweek. Het doel van

en hentestimulerenomeen

de Brandpreventieweken

ontruiming te oefenen. Het

is

de aandacht van het Neder-

is

voor

alle zorginstellingen,

met

om

de

dit jaar, tijdens

ontwikkelingsplannen die

Wie
doet wat, waar wordt er
verzameld, blijft er niemand

woners en bezoekers over de

ven

beleving van het gebied. De

gerealiseerd zijn of

afbeeldingen werden gecom-

verdwenen

niet

ieder jaar te oefenen.

zijn

Open Huizen Dag

in

de afgelopen twintig ja ar door
of voorde

Brandweer van de
Veiligheidsregio Kennemerkozen

ver-

kenmerkende

van Buro Boulevard met be-

bewoners, belangrijk

land (VRK) heeft er voor ge-

bineerd met citaten uit de vele

gemeentelijke rapporten en

beeldt de meest

voorstellen uit de interviews

om

zeker

ventie.

De speciaal voor de biënnale

gemaakte plantekening

zelfredzame

lands publiek te vestigen

op brandveiligheid en -pre-

gemeente geschre-

en die nog steeds niet

zomaar

zijn.

Komende zaterdag wordt weer een
zen

Dag georganiseerd. Ook

in

landelijke

Open Hui-

Zandvoort doen de Zand-

voortse makelaars die aangesloten

zijn bij

Vereniging van Makelaars (NVM) mee.

de Nederlands

Op deze dag kan

achter, enzovoorts.

een ieder de huizen die te koop worden aangeboden

vrij-

blijvend bezichtigen.

Veel geld voor CliniClowns

Aanmelden Bar

Al jaren zijn de leden van

Battle 2011
Een groot deel van de opbrengst van de sponsorloterij van

om

Zandvoort kan niet meer
clusie

de Bar Battle heen. Die con-

meldde de Zandvoortse Courant

de voorgaande, eerste editie

in

al

aan het einde van

het voorjaar van 2010. Dit

schitterende fenomeen, dat plezier en vermaak
ter brengt, krijgt in 2011

in

de win-

de Duinroosschool
rectrice
al in

vorige

is

week overhandigd aan de

di-

van de stichting CliniClowns. De sponsorloop was

het vorige schooljaar gehouden maar door

allerlei

omstandigheden hadden de leerlingen het geld niet

in

is

vanaf nu

geopend. De Klikspaan, Fame
en Laurel

& Hardy nemen

andermaal de organisatie op

maken bekend dat

het

zich.

Zij

gaat

om teams van maximaal

5

deelnemers en

die

kunnen

bindingen met elkaar

allerlei

hebben. Het team verzint een
leuk

thema, draait lekkere

muziek en schenkt een
drankje.

Dejury
tal

Maar dat
let

is

lekker

niet alles.

op een groot aan-

zaken en daaronder va Hem

denkt dat u en

Als u

tigd zonder afspraak.

anderzijds

ken,

wordt
in

kunnen mauitgenodigd

te schrijven. Als u dat

niet kunt

wordt

uitgenodigd
bij

u

om

u

eveneens

gast te

bovengenoemde

reclame te maken

kunt bezoeken.

zijn

niet

daglicht. Niet

ie-

makelaarskantoren

open en dus

is

niemand

beschikbaar voor bezichtigin-

Om

bezoeken zoveel mo-

gelijk te

bundelen wordt het

gen.

op-zaterdag- zonder- afspraakhuizen-kijken dan ook op één

zaterdag
In

in

oktober gepland.

de diverse advertenties van

de Zandvoortse makelaars

in

de Zandvoortse Courant van

deze week, staat een groot
aantal huizen dat u

komende

zaterdag kunt bezichtigen.

is

bijvoorbeeld T-shirts en dergelijke.

De organisatie

is

nog

zover. Bijna alle leerlingen en

was hoogstpersoonlijk naar
Zandvoort gekomen om het

het onderwijzend personeel

geld

Vrijdag

was

het dan eindelijk

op zoek naar een goed doel

en

waar de totaalopbrengst van

hadden

de fooien, die door de dr ie on-

een rode neus geschminkt

drag bekend gemaakt: niet

dernemers verdubbeld wordt,

en wachtten vol ongeduld op

minder dan € 750 wordt

vakkundig een drankje schen-

aan geschonken gaat worden.

de clowns die zouden komen.

door de Duinroosschool over-

de muziek-

Aarzel dus niet, zorg dat usnel

Helaas bleken

clowns

gemaakt naarde rekeningvan

keuze en misschien wel het

bent want er

druk bezet die dag, maar de

CliniClowns die daar veel goed

belangrijkste: sfeer creëren.

teerd plaats!

ken; afrekenen;

zijn veel

via

promotie voor jullie Bar Battle

bedrijf;

is

kopers te helpen

bij

zen bekijken, maaropzaterdag

hettevens een mooie manier

om

advertenties; de gastvrijheid;

deaankledingvan het

het beste

dereen kan doordeweeks hui-

cafés/

dancing. Voor bedrijven

avond

via posters, flyers

om

hun woonwensen zo concreet mogelijk voor ogen te
krijgen. De beste manier om
dat te doen is veel huizen te
bekijken en de Open Huizen
Dag helpt hierbij, omdat u
opeen dag meerdere huizen

soort zaken

dit

tot een kunst

Deze

publieksvriendelijke actie

col-

vrienden, familie of

lega's,

om

uw

koop staande

woningen worden bezich-

bedoeld

De inschrijving

heel Nederland be-

kend vanwege de landelijke
Open Huizen Dag. Komende
zaterdag kunnen van 11.00
tot 15.00 uurte

Het bekijken van huizen gaat

eer-

der kunnen overhandigen.

dan ook een vervolg.

NVM

de

is

niet ongelimi-

zich

directrice van

met minimaal

alle

de CliniClowns

in

ontvangst te nemen.

Uiteindelijk

werd dan het be-

Op zondag 10-10-10 geven

er

Corrina Kortekaas en Ton Slinger
elkaar om 11.00 uur het jawoord in
het raadhuis van de gemeente Zandvoort

werk van kunnen verrichten.

jt

U kunt

niet

altijd alert zijn

Woon
ZANDVOORT- HOGEWEG
Nog

Veilig

^

30-32-34

2 appartementen te koop!

Appartement A6 118 m', balkon op zuid ca 10 m 2
Koopsom 439.000 euro v.o.n.
-Appartement A7 105 m 2 balkon op zuid ca 10 m 2
Koopsom 390.000 euro v.o.n.
-

SENTINELW ALARM

.

B.V

,

-

Privé parkeerplaats € 30.000 v.o.n.

-

Oplevering reeds geschiedt.

-

Tevens nog mogelijkheid

lot

Locatie:

Remo De

24 uur 365 dagen services
www.sentinelalarm.nl

eigen keuze tegels en sanitair.

OPEN HUIS ZATERDAG 9 OKTOBER
TUSSEN 12.00 EN 15.00 UUR
Biase Architecten

Adres:

Ly&fsé^»

Hogeweg

023 5291987

201

UBrraVfci

Q

^ycMvaxHw

!

:

••

te

koop

aterdag 9 oktober 20
2e editie WOONCAFE
www.sevenforlife.nl

II

2 of 3

m2,

terras

vanaf 12 m2.
t

Koopsommen vanaf € 425.000,- v

Met de bouw

is

april

1

route

reeds gestart,

geplande oplevering

weekend van 9 oktober 20
Zandvoort in het teken van

staat

WONEN. Tijdens de

inclusief parkeerplaats.

zijn

openhuizen

er diverse Zandvoortse

experts op gebied van

2011

wonen

Lanwezigin hetWooncafe

CRISIS ? PROFITEER ER VAN!

toiletten,

vn^cl«riiigïnn*aEtt:happijtti

^™^*__

1

woonop pen/lakten vanaf 114

tot 186

Koop nu uw
waarde van

Nederandu:

1

Appartementen met

Bruto

dl

WOONCAFE

Nog enkele
appartementen

•

door

c-Vtrii

34, Zandvoort

luxe appartement in hartje Zandvoort en profiteer van de gratis extra's met e
ca. € 50.000,complete keuken naar keuze, luxe sanitair in de badkamers er
vloerverwarming, eikenhouten vloer, lichtarmaturen, geheel geschilderd en gesi
:

Mis deze unieke kans

Deze dag

is vrij

r

toegankelijk voor

iedereen die informatie wenst over

Aan- enVerkoop woning
Verhuur woning of appartement
Samenlevingscontract testament

Iai

;dek

uw voordeel

en

kom

of schenkingen
Belastingzaken

op deze unieke

informatiedag.
Interieur- en stylingadvies

Verkoopstyling woning
alle

voorwaarden en details te weten van deze spectaculaire aanbieding, maak een
023 5714165 of kom langs op 9 oktober tussen 12.00 en 15.00 uur - Hogeweg

rraak

e actie eindigt 31 oktober 2010.

ledere bezoeker krijgt
30.

GRATIS

Financieringen voor aankoop of

een schitterend
herfinanciering van

pakket met woonbladen.
bestaande hypotheken
Voorjaarsbeurt voor
Locatie Café Neuf.

Vanaf

I

1.00 tot 16.00 uur

tuin

Verbouwing of Renovatie
Beveiliging woning, hang-

CL

uw

of een geheel nieuwe tuin

en s

Zandvoortse Courant

Nationale Traploopweek 2010:

Ook

Vrijdag
Ve g ' zingen ontgroening
:

lei-

den de komendejaren tot een

te

waren

nemen

in plaats

er acties

van de

op touw gezet om de trap

Ook

lift.

in

Zorgcentra Huis

in

de Duinen, De Bodaan en Meerleven was het personeel

opgeroepen

om

nemen aan deze

deel te

Nationale trap-

loopweek.

toenemende schaarste aan
arbeidskrachten. Daardoor
lijkt

verhoging van de arbeids-

participatie een belangrijke

doen, omdat

De personeelsleden van de

gende taken

genoemde

uitvoeren.

in

zorgcentra werden

len

stickers, pij-

en voetstappen, naaren op

gebruikte maken van detrap.
Een fruitbox vol verfrissend

dag

is

In

heel

oktober was het

1

Pluspunt waren

de Ouderendag, een inspan-

komen de

ning die van harte werd toe-

risico's

gejuicht. Inspirerende toe-

spraken van de directeur van
Pluspunt,Albert Rechterschot

grote groepen werknemers

en burgemeester Niek Meijer

ieder geval

gaan

de meesten nu toch bewuster

om met deze wetenschap.
Gezonde productieve werknemers behouden en bevorderen, heeft hoge prioriteit

bij

een grotere kans

is

waren

op vermin-

de overheid en verdient

gebied voor

dit

dekomendejaren
grijzing en

zijn:

de ver-

ontgroening van

de beroepsbevolking en de
ontwikkel ing van diabe-

snel

Ie

tes,

overgewicht en obesitas.

r
Etos-vestiging

in

heren met een warm en welgemeend applaus. Zij werden
uitgebreid

om

bovenstaande

uitval

willen

pen

te geven.

is

Want

der van Stralen, willen u graag kennis laten

traplo-

gezond en voorkomt

diabetes type

II.

Traplopen

is

één van de beweegvormen dat

gemakkelijk

is

in

te passen

in

het dagelijks leven.

bij

is

ingevuld. Vooral de natuurlijke pro-

ducten van bijvoorbeeld Weleda, een natuurlijke huidverzorgingslijn, en de natuurlijke

werd gestart
tea

met

dag bleven de vele
ligers

vele

De gehele midvrijwil-

de tafels bedienen

met hapjes

er duidelijk uit.

half eigen zaken, red.) biedt

Zandvoortse
te

andere merken, samen-

gesteld

in

diverse groepen,

voor gegaan", zegt Jolanda

is

een zaak die beter
inspeelt.

De

meer dan

prijs/kwali-

dag nog hun eigen

aan.

Zij

staan namelijk

hoge

eigenlijk

andere producten

en dat hebben

we

in

tijden

mooi meegenomen.

onze

wennen

oren geknoopt. De Etos-

Prijsvraag

aan jeklanten.Vaakwillen ze

organisatiejhalffranchiseen

Om

moet

je

is

deze economisch zware

het een en ander on-

kunt

u

een spaarkaart

halen waarop

bij

af-

beste-

ding van € io een stem-

stempels heeft gespaard,

in de winkel kunt
hoeveel produc-

raden, of
tellen,

ten de Etos verkoopt van

hun voordeelselectie, een
selectie

hoogwaardige

producten voor werkelijk

pel

komt

krijgt u

te staan. Als u 10

€10 terug!

deze actie

Let wel:

alleen geldig

is

in

Zandvoort en loopt tot

31

december aanstaande.

Alleen volle spaarkaarten

worden omgewisseld.

bodemprijzen, dan maakt
u

kans op een schitterend

pakket met Etos-producten

in

er direct ingestapt,

vanwege

kunt

u

ter

kwaliteit verkopen en dat

we

publiek

georganiseerd. Als

aanbiedt, dan past Etos die

prijs

Natuurlijk

is

brengen, heeft Etos
Zandvoort een prijsvraag

ten een product goedkoper

ste producten van

koop werd aangeboden,

der de aandacht van het

een aantal mogelijkheden

garant dat ze de goedkoop-

zijn

te zingen en dat

om

zelfde

te

elke ie vrijdag

8 oktober.

ineens een drogisterij of ke-

Overveen

middag (op

van de maand)

schoven naarmorgen, vrijdag

uitstekende

in

De geplande dans-

de 'Dag van de Ouderen' ver-

drankjes,

teitsverhoudingen mochter

hoorden dat de

de belangrijkste gasten

een grooten oergezelligfeest

gebeurde

Etos heeft een

we

om

van Zandvoort feestelijk toe

tijd

om juist

de 'Dag van de Ouderen' tot

te maken.

dan ook uitgebreid en met

en

met twinkelende ogen. Het

"Wij kochten

had extra geoefend

veel enthousiasme. Vele be-

gevolg

Zandvoortse vestiging

Gemengd

Koper Ensemble was aanwe-

een lekkere verrassing. Ook

op het publiek

onze eerste Etos-zaak en

het Zandvoortse

zig en

Voor velen was dat zeker

te verkopen en daar zijn wij

toen

graag hun

beschikbaarstelden
14.30 uur

lekkernijen.

Etos Zandvoort

maken met hun nieuwe assortiment dat

door puur luisteren naar de klanten opnieuw

verwend door vrij-

willigers die

doelstellin-

gen te behalen hun bijdrage

de Kerkstraat, Jolanda de Groot en San-

voedingssupplementen van Aricocaps springen

De 85

plussers bedankten de beide

(DF)endecampagne3ominutenbewegen van NISB

derde productiviteit,

Prijsvraag

De nieuwe eigenaren van de

te beluisteren.

en

verzuim. Het Diabetes Fonds

met een high

te

speciaal geschre-

het behoud van welvaart.

Om

om mee

zij

vooral obesitas, waardoor er

leveren door gezamenlijk de

hun mening

Zee Ada Mol droeg

bij

van de snelle ontwikkeling

4e Nationale Traploopweek

in

Dichter

van diabetes, overgewicht en

vorm

beeld het kantoorpersoneel.

meegezongen.

nioren werd

een zeer toepasselijk gedicht
voor dat

dagelijks

bij

De andere medewerkers van

de theater-

de verzor-

dreigingen op

de tehuizen waren verdeeld

in

kende melodieën werden ten
gehore gebracht waarop vaak
volop door de aanwezige se-

behoorlijk

zij

werknemers. De grootste be-

vooral bedoeld voor bijvoor-

25 vrijwilligers

gastvrij ver-

zij al

die

aandacht van werkgevers en

is

werden

ven had ter gelegenheid van

het zich smaken.

liet

de 'Dag van de Ouderen'.

van Pluspunt.

zaal

gezond) stond klaar bovenaan

Deze manier van bewegen

officieel

inwoners van Zandvoort en Bent-

welkomd door een team van

detrap of inde kant ineen menigeen

alle

gezellig feest. Bijna zeventig gasten

zijn bij

om

de trappen gestimuleerd

fruit (2 stuks per

beweging

In

veld van 85 jaar en ouder persoonlijk uitgenodigd voor een

voorwaarde te worden voor
Daarbij
door Aqaath de Goede

door middel van

07 OKTOBER 2010

•

Zandvoort werd trapgelopen

in

Afgelopen week was het Nationale Traploopweek. Door
heel Nederland

NUMMER 40

Pluspunt viert Dag van de Ouderen

waarde van maar liefst
€ 30! Tot 20 oktober kunt
u

uw

kel in

ven.

oplossing

in

de win-

de Kerkstraat afge-

Op de

21e oktober

worden de prijswinnaars
bekend gemaakt. Naast

Etos

Zand voort, Kerkstraat
dagelijks geopend.

31, is

Maandag vanaf n. 00 uur,
zondags vanaf 12. 00 uur
en de rest van de week
uur. De sluidoordeweeks
in het week-

vanaf 09.00
tingstijd

is

18.00 uur en

end 17.00

uur. Tel. 5732268.

deze prijsvraag heeft Etos

Meer informatie over

Zandvoort nog een specide inwoners
van Zandvoort. Bij de kassa

terende

ale actie voor

Etos,

bijvoorbeeld over de schitacties, vindt u

www.etos.nl.

op

NUMMER 40

Zandvoortse Courant

OBOOOOMDGM

Dat Jesse van Ruller de beste jazzgitarist van Nederland
staat als een paal boven water.

is,

Nieuw bestuur BKZandvoort heeft

Met

zijn

kwamen

Krocht van afgelopen zondag

optreden

vuurdoop goed doorstaan

in

De

den van het muziekstuk.
Het bleek een bijzondere

kwaliteiten

goed ondersteund door het Trio Johan

Clement.

ter,

van de nieuwe voorzitter, Udo Geis-

heeft het bestuur de eerste grote manifestatie van de

nieuwbouw van

warm

aanwezige jazzliefhebbers.

Maar wij

Onvoorstelbaar hoe je klan-

bestuur kunnen dat niet

ken en akkoorden tegelijk

Louis Davids Carré.

alleen doen, daar

vereniging, KunstKracht

pauw

liep Geisler bij

goed doorstaan. Als een trotse

12,

de diverse ateliers binnen en consta-

teerde dat er veel belangstelling

was en dat

ook goed

er

is

de hulp

kunt aanslaan. Hieruit bleek

nodig.

datVanRullerechttotdein-

is al groot maar
hebben wij hulp noOok zouden we andere

ternationale klasse behoort.

van de leden zeker

bij

Die inzet
hierin
dig.

verkocht werd.

met de wethouder van

zeer bescheiden opstelt.

Met hem

is een compleet
nieuw bestuur aangetre-

den, waarin HerbertWillems

verantwoordelijk

waar de

lerie

leden

in

toer-

moe-

niets heeft

is

voor de

communicatie en PR, Ada
Mol secretaris is, Margreet

hij les

gehad van

de bekende Nederlandse
tarist

cul-

doof

Lier.y.e

Timmermans

Brugman

(contrabas) en,

voor de tweede keer

helpen", zei Geisler die zich

beurten en veranderende
beurte

ge-

al

vooraf zijn gegaan. Niet voor

gelukkig een goed contact

fotograaf

er

ten jarenlange studies aan

king

de regio kunnen. We hebben

Amsterdam gedurende de

maar

gitaarspel

zijn

in samenwermet verenigingen in

den. Dit zou

tuur Gert Tocwien en dat kan

in

presenteert zoals

Hij

zegd schijnbaar moeiteloos

cultuur moet gaan aanbie-

Geisler, van huis uit

applaus van de

het

de
als

enthousiast reageerde.

Regelmatig kreeg Van Ruller

en het begeleidende trio
een

stuur. Onderleiding

07 OKTOBER 2010

combinatie waarop het pual zijn

bliek

duidelijk naar voren,

Kunstenaarsvereniging BKZandvoort heeft een nieuw be-

•

Jesse van Ruller: integer, puur en subtiel

In

nieuwe seizoen,

een goed bezette zaal van

De Krocht verbaasde Van
met zijn
Ruller het publiek

Erik

in dit

Kooger

(slagwerk) een ijzersterk trio

vormden

die de klanken

van

gi-

Wim Overgaauw.

Na

nummers

als

de pauze, met
'Pichole to a

was

'Stella',

kiss',

om

te snel tijd

maken aan

'Sandy' en

het alweer veel

dit

een eind te

grandioze op-

jazzy klanken. Schijnbaar

het gitaarspel van deze be-

treden. Jesse van Ruller kreeg

moeiteloos beroerden

gaafde

van

zijn

vingers razendsnel desnaren

van

zijn gitaar. Integer,

en subtiel

publiek een ovatio-

zijn

neel en verdiend applaus.

puur

woorden

zijn

on-

gitarist perfect

dersteunden.

die

Bij

het

nummer

'Con Alma'

Het volgende concert

op

is

laatste 20 jaar, wil vooral de

samenstellingen

nog tekort schieten voor wat

was de samenwerking van

exposeren.

kunnen
"We hebben nu

Ras over de financiën gaat,

komende

Nelleke de Blauw de evene-

deze jazzgitarist

horen.

gitaaren slagwerkgrandioos

Menu

weliswaar de BuzzzzHalte

menten onder haar hoede
neemt en Xandra Algera algemeen bestuurslid is.

Het begon

de

op elkaar afgestemd. Kooger

John Engels (slagwerk). Meer

waarbij begeleiders

bespeelde slechts met twee
handen de begin akkoor-

tijd

bewerkstelli-

gen dat BKZandvoort, samen

met de gemeente,

gaat

zich

inzetten voor een eigen ga-

maar

die gaat

verdwijnen

in

op termijn

verband met

Zoekplaats

~°"

maar één echt bruikbaar was. De familie
zijn

nu

3

Kiefer

van de

5

kwam meteen MULO

Johan Clement

bij

(piano), Eric

klassefoto uit 1935

personen geïdentificeerd.

Boogie woogie-spektakel
Op

crème de

vrijdag 8 oktober staat de

la

crème van de

Nederlandse boogie woogie en blueswereld

Oomstee.

Pianist Martijn

in

in

jazzcafé

Schok heeft de beschikking over

één van de meest swingende bands binnen de internatioHet meisje geheel
als

links

is

onbekend maar het

meisje, half achter haar verscholen,

is

Con StVerdonckin de Leidsest raat te Amsterdam. De zaak

Haag maar behoort nog steeds
Nederlanden

is

niet

is

in

middels verhuisd naar Den

tot één van de bekendste Oosterse tapijtenhuizen van

van naam veranderd. De jongen met sigaret werd geïdentificeerd

Gebhard (Geb) van der Werf/ Werff waarbij we moeten vermelden dat de exacte

geschreven gaat worden, gaan

Laatste

met
niet

opmerking over de man

pijp

van een paar weken

Deze hebben

rug.

we

kunnen

we

te-

totnogtoe

identificeren. Kees de

ongetwijfeld horen.

nale jazz, boogie en bluesscene.

uit

Martijn Schok, Rinus Groeneveld (saxofoon), Greta Holtrop
(zang),

Hans Ruigrok (bas)en Menno Veenendaal (slagwerk).

informatie kunt

afronden van

zijn

7 jaar door

de onder meer met Georgië

Fame, Johnny Meijer, Bolle

drummers

regel-

podiumuitstraling vormt

heeft de afgelopen 25 jaar

matig gevraagd voor jazz- en

zangeres Greta Holtrop de

gewerkt met ontelbare musici

in

zijn

optredens

Nederland wordt

bluesfestivals

in

is

in

misschien wel

Nederland.

Hij

Europa en de

perfecte vocale aanvulling op

en

kenmerkt

het swingende pianospel van

geweest op diverse jazzfesti-

VS. Zijn speelstijl
zich

hij

door veel swing, een

ste-

vige 'groove'en grotevirtuosi-

wordt dan ook gezien

Schok. De

uit

Amsterdam

af-

komstige Rinus Groeneveld
al

is

jaren een van Nederlands

is

vals

vaak te zien en te horen

in

binnen-en buitenland.

Veenendaal

is

grammeuren

coördinator van

Eventuele aanvullingen

van de authentieke boogie

saxofonisten. Metzijn herken-

worden op

woogiestijl. Daarnaast heeft

bare speelstijl zorgt

voor

vrij

toegankelijk

Schok een uitgebreid en ge-

een unieke mix tussen jazz,

tijd

want

varieerd eigen repertoire op-

blues, boogie en r&b.

www.oudzandvoort.nl

Menno

één van de meest allround

kwaliteiten en schitterende

en blues. Naast

woogie

meest vooraanstaande tenor-

zullen gepubliceerd

1986

Wil Salden. Hij speelt en speel-

een van de beste vertolkers

nader inzien toch

in

West Europa met

Veenendaal

als

bij

studie aan

het Conservatorium

toerde bassist Hans Ruigrok

Jan en vele anderen.

teit. Hij

het

vinden op

Oomstee

gebouwd met veel swing en
Met haar zang-

een begrip cp

is

het gebied van boogie

maar

is

u

www.jazzinzandvoort.nl.

café

virtuositeit.

Martijn Scio<

Mandemakerlijktereen beetjeop

niet.

De band bestaat vrijdag

als

schrijf-

naam nog niette achterhalen was. De vrouw daarnaast, in de witte jurk met
zwarte knopen, werd herkend alsMarietje(Mieke) van der Mijeof Meije. Hoe het precies

(baritonsaxofoon) en

het Glenn Miller orkest van

herkend

Hannah(Hannie)Verdonck, wier vader mede-eigenaar was van de Oosterse tapijthandel

wijze van de

zondag 7 november met Jan

r

Het zoekplaatje van twee weken geleden heeft enkele reacties opgeleverd, waarvan er

en aan de hand van deze foto

intro,

liet

direct

al

hij

Na het

tevens pro-

diversejazzpodia. Het spektakel start

al

rond 21.00 uur en

café

te groot.

is

maar kom op

Oomstee

is

niet

5

"Sport

Uitnodiging Algemene Ledenvergadeiing
van de
Ondernemers Vereniging Zandvoort

goed voor

is

lichaam en geest"

Sp«r;riiart

ElOtfVMfl

www.sportinzandvoort.nl
Datum:

startkorting tot

65%

Vrijdag 8 okt. Aanvang: z
21i:uu
:00 uur.
:

Boogie Woogie Special!

Martijn

ü

Schok
ottofi

Greta Holtrop

«^*j

Boogie Woogie Zang

Rinus Groeneveld
Saxofoon

Hans Ruigrok - Bas
Menno Veenendaal

-

5,

Zandvoort

Agenda

Café Oomstee
Boogie Woogie Piano

Hotel Hoogland, Westerparkstraat

Locatie:

DORSMAN.NL OF 023-5714534

OOMSTEE

donderdag 14 oktober 2010

Aanvang: 20.00 uur

Autoverzekering
vanaf € 6,- p/mnd
*

1.

Opening/mededelingen

2.

Vaststellen

agenda

3.

Notulen ALV van 20 mei 2010

4.

Peter den Boer,

5.

Gillis

6.

Maarten van Duijn, Hoofd Bedrijfschap Detailhandel update KVO

7.

Muziekpaviljoen

8.

gemeente

reiniging,

schoonmaken

straten

centrum

Kok, website Zandvoort in Bedrijf
,

Financiën
Jaarrekening 2009

9.

Update OPZ

10.

Overige

11.

Rondvraag

Drums

|0|V|Z|H|
Leden en niet leden
Ton Ariesen

-

Zeestraat 62

-

Zandvoort

-

023 573 87 27

HUGOOS
restaurant- café
BY CHRIS KUIN

van harte welkom

Mito Kïr-

BcacttClub

Take FÏVE

Beachclub Take Five
Boulevard Paulus Loot,

wwwtfaz.nl

/

U kunt het zo gek niet bedenken!
Ook de

sausjes en frites
7,

14, 21

n_j.numiH.n_*
Kerkstraat :i 20iü je Zandvoort

Geopend van 9.00 tot

22.00 uur

€

7,-

12,50

Quizz
vrijdag 15 oktober 21.00 uur

algemene kennisvragen

€
elke

2,50 p.p. leuke prijzen!

maand andere digitale quizz

Let op: Wij bezorgen gratis!
senioreiunenu's a

€

& 28 oktober

info@tfaznl

Wij bezorgen voor ieder wat wils, zoals broodjes, saté,
spareribs, diverse visgerechten of een uitgebreid diner.

met Marjet

3

donderdag

Geenzin om te kokkerellen? Gewoon Harocamo even bellen!

Dinsdag gesloten
023-5736680

v»™»™, ^..«t

pav.

HAROCAfllO

www. resta u ra nth ug o os.nl

„,™,„

MosseCen
met

JKiipi

Zeestraat 36, 2042 LC Zandvoort

( >„,i, r

4Copefi-

Scholieren/studenten
gevraagd voor
bediening en afwas

Zaterdag 16 oktober

Live muziek tijdens diner

zijn

-

en de daghap a € 10,—

Bel: 5712102
kijk voor meer info:
lVWW.harocamo.nl

Wekelijks de krant lezen op internet?

surf naar www.zandvoortsecourant.nl
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ZandvoortWi/s
door Edwin

Gitsels

Een greep uit de
Overlast van uitgaansjeugd houdt

ingezonden reacties

bewoners uit hun slaap

Natuurlijk heb

van toe-

nemende

nachtelijke overlast van uitgaande jeugd. Wij

vroegen u

uw

grieven aan ons te mailen.

Nog voor we de

konden plaatsen, verraste Bas Lemmerts van

reacties

theek Chin-Chin

in

disco-

de Haltestraat ons met het organiseren

van een bewonersoverleg over

dit

onderwerp.

voor horecagelegen heden

ties

die zich niet aan de afspra-

zogenaam-

ken houden. De

de Kwaliteitsmeter Veilig
Uitgaan (KVU)

geroepen

(zie

is

in

zodra de piketwacht

Bas hier

is

men waardeert het iniBas Lem mensen de

is samenwerking
met Sunparks, een piketlijn

de

gaan, er

geluidsoverlast, en een speciale horecatelefoon.

dialoog tussen Chin-Chin en

omwonenden

Kommer

neemt vervolgens hetwoord.
ben nuachtjaarwijkagent,

om
'5

het

weekend ben

nachts

pen met vier

in

touw.

We

man op straat,
we het

Negentig uitnodigingen had
Bas

Lemmen5

verstuurd, en

op donderdag 30 september

bewoners aan-

zijn er zo'n 15

wezig

in

hemeen
in zijn

Chin-Chin. Dat valt
beetje tegen, zegt

hij

open ing. Ook aanwezig:

namens de
gemeente, wijkagent Henk
Pascal Spijkerman

Kommer

er niet?

Lemmens:"lk heb ze

ingelicht,

zelf

met

maar

ik

wilde eerst

heb

jullie praten. Ik

heeft op een

flip-

maar

niet overal tege-

die

openstaat waardoor de
naar buiten

herrie

heid heeft en steken laat val-

word je door de

het gezelschap zich

portier

elkaar geramd. Het

komt,

zowat

len, richt

tegen Spijkerman, Van Raan

ze precies

&

en Kommer.Erklinkteen luide

gecontroleerd wordt, want

brom-

oproep tot harder optreden

de bezoekers, wildpiassen
braaksel, agressiviteit,

mers

&

&

scooters, en zwerfvuil

glas.

knikken

De buurtbewoners
instemmend. Bas

dat de

mobiele nummer
omwonenden altijd

mogen

bellen als ze overlast

geeft

zijn

en het terugdringen van

zes,

is

veel te slap.""Er

is

een klacht indienen,
niets terug".

we

je hoort

dit vol

mondig: "Kleine

schreeuwen. Het
'Ik

bepaal...'

is

en 'Dit

je te

een en
is

al:

mijn...'

Ze eisen alle ruimte voor zich-

zonder enig oogmerk

We

hadden de

Wakkere Ouders, waarbij
belden

om

worden

in

gegooid. Wij

dan

is

om

dan word

je

rustig te zijn

bedreigd en

politie

komt,

is

in de nacht word je alsnog
ramen wordt gebonkt of ze
als het regenten stormt, want

lijdt

hieronder. Terwijl

mensenrechten
(A.P.

je

zijn blij

De gezondheid van ons hele gezin
ongestoord woongenot en nachtrust

het rustig op straat.

zijn.

van Seventer, mede namens de families

v.d.

Hoff,

Driehuizen, Keur, de Wit, Paap en Koper uit de Willemstraat,

Schoolplein en Schoolstraat.)

dacht je dat ze zeiden: we zullen ze

morgen een

lesje leren?

Nee, ze richtten zich tegen

Hoe we het in ons hoofd
Waar we ons mee

Zeuren, zeuren, zeuren. Je

woont in Zandvoort, we moeten
De kermis is al verdwenen door

het hebben van de toeristen.

de zeurders. Het

lijkt

of

ons.

weten wanneer

er

haalden.

is

bemoeiden."

(Hans Halderman)

circuit

is

bijna

weg door

de zeurders.

Er

slechts één oplossing: zeurders, rot op, ga naar Drenthe.

Reactie burgemeester
Burgemeester Niek Meijer
reageert positief op de

avond

in

is

ik

ervan heb

dat het con-

structief was.
Pascal Spijkerman geeft een

uiteenzetting van de maatre-

verbindingen

gelen die de gemeente sinds

zullen

legenheden

zijn die

veroorzaken.

Waarom

is

genomen.

Er

Ik

bestuurder heel

ander consta-

vorig jaar heeft

maar een eerste voedingsbodem is gelegd."

Chin-Chin. "Het

beeld wat

meer horecagezijn die

het perkje achter het

verzoekt

je

iedereen snel verdwenen. En later

teert dat er

overlast

in

en krijsend zitten ze te zuipen

een vechtpartij. Als de

teruggepakt doordat er op

gekregen

maar: "een hoop klachten

jouw bevoegd-

beaamt

opdonders staan tegen

in

slui-

geen en-

Ook

heid, Bas." Een

hun drank
lallend

er kleine kinderen slapen,

zeven uur."

"Het beleid van de gemeente

voor niet-directe klachten.

vallen buiten

in de avond. Als men ziet dat er licht
eropde ramen gebonkt. Dus gaan we maar

en gooien de flessen kapot. Als

na drie uur voorbij, nu duurt

de overlast tot

kele terugkoppeling als

waarderen de buren,

van Etteren)

tingstijden:"Vroegerwas het

ervaren, en zijn email-adres

dit

in

nachts door de stra-

dus moeten weer maar mee leren

vroeg

het ontaardt gelijk

bureau te komen halen. Maar

lawaai van

al

omdat

Hij

van de deur

alvast gecategoriseerd: geluid

Het begint

Gemeenschapshuis en

samenleving?

hun dronken kinderen van het

een grote verantwoordelijk-

niet wekelijks voor,

van een verhufte-

daar niets van aan trekken:

van de Chin

zelf,

is

ring van de

we ouders wakker

zijn die zich

aan wijk-

agent Kommer: klopt het dat
er sprake

gelegenheden

lijk zijn.

"Als je iets zegt

komt

leven, of anders misschien verhuizen? (C.

brandt, wordt

actie

een buurtbewoner erop

's

daar stoer een vuilnisbak of autospiegel stuk. Maar ja, het

dealers. Ze verstoppen
ik

voor anderen.

een verantwoordelijkheid."

Het jeugdige uitgaanspubliek scheurt

ten, of loopt al lallend over straat en schopt of slaat hier en

vroeg naar bed. 's Nachts gaan jongeren opzoek naar drugs-

Na afloop vraag

zelf op,

het

is

mee

geopend.

"We nodigen u van harte uit
mee te praten in ons overleg-

en geeft aan dat er horeca-

ik blij

genotsmiddelen

van de mens. (Anne-Miek Kol-Vergers)

orgaan."

Schoolstraat reageert direct

den. Daar ben

wijst dat vooral de overheid

Lemmens

over de overlastproblemen

er

de boel onder

controle te houden,

we kunnen

jongeren die op een
de doorgang van de

diep. Spijkerman:

na-

punt

drukste van Zandvoort gewor-

Als

om

doen

zit

maar het schept ook

ooit gedraaid. Dit

en Willem van Raan

van Handhaving.

aan

in

er allerlei

Maar er zijn duidelijk nog wel
wat slagen te maken; de

Daarom moeten we
het samen met de horeca
doen." Een bewoner van de

deze zomer het beste seizoen

tuurlijk,

alles

We

is

ik

lo-

en daarmee zullen

moeten doen.

Ook worden

flink

frust rat ie

hier

dat steegje.

rest."

tiatief van

en

10.

in

genuttigd. De restanten laten ze achter, ook het inwendige

een voorbeeld voor

Dat isalvastdewinstvan deze
avond:

neel heeft trainingen onder-

"Ik

is,

het leven

de website van

de gemeente), horecaperso-

Wijkagent Henk

weg

gaat het volume weer op

de

overlast, vooral van

Gasthuisstraat naar het Achterom. Dit geluid weerkaatst

enorm
is

ik

verdekt plekje met elkaar praten

"We kunnen het alleen samen ovlossen"
Onlangs bereikten ons signalen dat er sprake

zijn

ben

blij

Volgende week op deze
pagina een gesprek met

als

de burgemeester en Pascal

dat er

Spijkerman, beleidsadvi-

gelegd. Er

nog wel meer bijeen-

komsten moeten komen,

seur openbare orde
ligheid, over

&

vei-

de uitgaans-

overlast.

een stappenplan met sanc-

JS>

PltBlNPM

XAtfOKO
U werkt met de

Deze dient

u

te vu Hen.

in

vakjes staat
je naast de

Indien u

in

in

cijfers

i

de witte

t/m

9.

Open

vla kjes

De optelsom van de
in het don ke re vla k-

rij

Afgelopen zondag

of boven de kolom.

een donkervlakje

asieldag zonovergoten succes!
3

oktober hield het Dierentehuis aan de Keesomstraat open huis ter

gelegenheid van Dierendag.

bij-

Mede

weer was de opkomst groot

dankzij het schitterende

en de sfeer optimaal!

voorbeeld 4A8 ziet staan, betekent dat u vertikaal op 4

moet

uitkomen en horizontaal op
Let op: er zijn

daar Edwin

Gitsels

8.

1

soms meerdere

oplossingen mogelijk.

Er

was door de medewerkers en

heerlijke

Je Oplossing staat elders op deze pagina

mix van

for Anima Is

was

vrijwilligers

van het Dierentehuis Ken nemerland weer een

activiteiten georganiseerd. Vooral voor kinderen
er,

er

waren

poffertjes en patat, ze

konden

den knutselen, ma ar vooral natuurlijk kennismaken met
in

AA

Breinbreker

asiel.

De bezoekers mochten de hokken

in

was

zich laten

alle

het een feest: Kids

schminken, ze kon-

honden, katten en konijnen

en konden zo desgewenst een asieldier

ACC

AGG

uitzoeken en reserveren.

F

ACH

De leden van de Kynologenclub Kennemerland gaven een wervelende demonstratie,
waarna men zijn eigen hond het parcours mocht laten uitproberen, hetgeen voor veel

+

Op de dag zelf mochten de

meegenomen worden.

dieren niet

Opvallend veel bezoekers hadden hun eigen hond (en)

+

De bedoeling van de breinbreker
is de rekenkundige som op zo een
manier op te lossen dat hij klopt.

het

bij

zich: die

konden tegen geredu-

ceerd tarief gechipt worden, of gefotografeerd door een professionele dierenfotograaf.

ACC

hilariteit

zorgde!

Gelijke letters zijn gelijke cijfers.

AGG

Maar bovenal was

ACH

AJ

het

eengenot

om tezien wat een

kat,

hond of

konijn natuurlijk veel beter uit

wachten
elders

tot u eindelijk

R£C£pt

Recept

Gegrilde zeebaarsfilet

met mosterdglazuur

ons

Hoofdgerecht voor 4 personen

Benodigdheden:
(ca.

200

gr.

2 el olijfolie,

per stuk),

versgemalen zwarte peper,
versgemalen zeezout,

grove mosterd,
citroensap,

el

el

1

2 el

2

bruine

basterdsuiker,

enkele takjes

trostomaten ingekruist.

iel dille,

|

Bereiding:
Bestrooi dezeebaarsfüets rnet

peperen zout.Mengolijfolie met mosterd, citroensap,dille

en bruine basterdsuiker. Bestrijk de
zijde

vis licht

met

dit

mengsel. Leg de zeebaars met de huid-

op het rooster van de barbecue of ge brui keen

grill

pan. Rooster de vis 12-15 minuten

met de mosterdglazuur

afhankelijk van de dikte en bestrijk deze tijdens het roosteren

Leg als de

vis

te donker wordt een stukje aluminiumfolie onder de vis op het rooster. Leg

de trostomaten ernaast op het roosteren

Oplossing Kakuro

laat ze garen.

Oplossing Breinbreker

£9

1

=
1

Z£9

I

669

=

J£9

|=|

L

-

££9

+

|

££9

+

669 =
|

zzzzzzzzz
CL

dat

thuis.

medewerkers van
uiteind el ij kis elke

Dus overweegt

uw droomdier

u

er zit te

kwam?

de collecte van de Dierenbescherming

zaterdag. Zand voort heeft een

Kook eens anders

4zeebaarsfilets rnet huid

Wedden

op deze pagini
O, en niet vergeten,

;

asiel!

al Ie

maar

uit,

met een liefhebbend

een huisdier te nemen, ga dan eerst naar het

De oplossing stoot

geweldig werk

het Dierentehuis doen.Alleszagerschoonen goed verzorgd

-

|

99

naam hoogte houden

asiel als lichtend voorbeeld.

als

is

nog tot en met aanstaande

dierminnende gemeente met

Dus geef gul, ze verdienen

het!

m

NUMMER
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HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

Megablokkade zorgt
voor fraai herfstweer
Het weer tapt de komende pakweg

de afgelopen weken verdwijnt straks vol-

De

De Haven van Zandvoort

de vegetariërs onder ons. Zo ontdek

alweer aan het afbreken, dus het

zijn

€

buffel kaas) voor

weer

is

ik

voor hen crostini met

bospaddenstoelen en gesmolten provola kaas (een gerookte

De strandpaviljoens

voorbij.

Het komende wintersei-

bergines, rode

zoen zullen er drie jaarrondpaviljoens blijven staan op ons

houdt

mooie strand en een daarvan

en een soepje

is

de Haven van Zandvoort,

gelegen vlak naast de rotonde. Een mooie aanleiding

om

eens een gesprek met Chris Steensma, een van de drie

ei-

geitenkaassalade met gegrilde au-

komen

en balsarnicosiroop (€

ui

11,50). Ais u

van

krijgt u

dan voor € 5,50 geserveerd. Ook de dun

weer eens wat anders en

is

van de hogedrukmas-

Europa te liggen en er vormt
zich zelfs een

niet te

versmaden net

druk. Die blokkade houdt

dat oceaandepressies er niet

meer aan te pas kunnen

spinazie,

walnoten bospaddenstoelen en crèmefrafche (€
de Haven van Zandvoort wordt geser-

bij

veerd met rucolapuree, haricots verts en truffeljus (€

Verder aan devleeskanttagliatella met gerookte

16,75).

kip,

met een keuze

de visgerechten
vis die

De naam

is

haven maar dat

'eigen'

Zandvoort een

niet zo verwonderlijk. Al jaren wil
zijn

nog steeds alleen maar toekomst-

plannen. Dit motiveerde de drie ondernemers deze

gaan geven aan hun paviljoemeen haven
van veiligheid en waar

men

is

naam

te

narnelijkeen plek

zich thuis voelt.

uit rijst

in

de corvinafi let op. Een baarsachti-

de Middellandse Zee en het Kanaal maar

heeft van onze zeebaars.

wordt geserveerd met

risotto,

is

het bijna een 'must'

om

zakenpartners Theo

zijn

uit

en

vis

in

deze

tijd

van het ja ar

de Haven van Zandvoort kunt u

kiezen uit de klassieke manier van bereiden of de oosterse,

Hans

twee ook

met frites

halt

overdag

met

is

het dan kouder

wellicht

maar 13 graden.

Zo'n droge, heldere en koude

kilometer ten westen van

oktobersfeer hadden

Daar liggen ze

wachtkamer om

de

in

later in okto-

in

2003. Er

is

we ook

overigens geen

verband tussen oktoberkou-

nog wel eens aan wal

komen

in

te

de met nachtvorsten en de
daaropvolgende winter.

West-Europa.

Op woensdag was het weer
nog niet helemaal zuiver,
want kleine regengebiedjes
schampten met name onze
westelijke regio's. Ook op

ten echt kouder worden. De

donderdag zou

nog

combinatie droog weer met

regen kunnen val-

koude nachten staat namelijk

er eerst

wat

lichte

temperatuur

goedgevuld met vis, scha al- en schelpdieren (€18,50).

horecaexploitanten waren en de derde horeca leverancier was.

Voorde kinderen

Ook had Steensma strandpaviljoen Lidoophet Bloemendaalse

de kelner of serveerster daar maar naar (€

Zandvoort. De middag-

tet

ook eens op het verkleu-

ren van de
ken.

bomen

en strui-

Volgende week gaan

dat goed zien

als

we

ook de nach-

bijna altijd garant voor fraaie

in

(€16,50). En als

klapper kan ikdeZarzuela aan bevelen. Een Spaanssoepachtig
gerecht,

wel dege-

zijn er

maar worden een

toegeroepen zo'n duizend

len in

Gaat u mee?

Miedema

het Haarlemse, waardeeerste

koud

sende oostenwind. De nach-

mosselen, dat heerlijke Zeeuwse

Bij

beide gevallen worden ze geserveerd

Steensma en

Jochemus komen

De filet van deze

basilicum en beurre blancsaus

(€16,50). En het kan bijna niet anders:

zeebanket, aan te bieden.

zelfs vrij

gaat worden met die heer-

spinazie,

kip,

ons land vaakvanuit Griekse kwekerijen wordt aangevoerd

weg

gende week

of f rit es, atja ren kroepoek (€14,75).

valt direct

voorkomt

mogelijk dat het vol-

wat nachtvorst geven en ook

ber

en die wat

is

ten gaan dan waarschijnlijk

bijons en

Ierland.

bosuitjes en balsarnicocrèrne (€ 15,50) en saté van de haas of

in

ko-

Het

we dus mogen

men

11,50).

de hoofdgerechten een vegetarisch gerecht: vegapasta

De entrecote

al-

lervriendelijkst herfstweer in

onze contreien.

rekenen op een langdurige

lijk,

bij

met

12,50).

aandeel zon beduidend gaat

toenemen, dus het wordt

stabiele herfstperiode. Die

depressies

Ook

Bij

in

een koude pasta sa lade met gerookte zalm, zongedroogde

tomaatjes en basilicummayonaise (€

ge

indrukwek-

vis

het trio van vis aan te bevelen. Een coquille, wat zalm

is

(€ 9,50)

spil

todont komt boven Noord-

volledig aan zet.

kende blokkade van hoge

getrancheerde eendenborst met salade en balsarnicosiroop

als

genaren, aan te gaan.

5,25 of

een heel

uit

we gewend waren. De voortdurende wis-

selvalligheid van

ledig en 'vette'hogedrukgebieden

zomerseizoen

dagen

tien

ander vaatje dan

blijft

eerst

nog

wel goed met een waarde

herfsttinten

in

de natuur.

Okergeel, scharlakenrood en

rond de 18-19 graden, zeker

roestbruin

op vrijdag.

twijfeld

dan onge-

zijn er

weer

als fraaie

bij

ook een aantal mogelijkheden, vraag

zijn er

kleurschakeringen.

strand en

is

7,50).

Vooral tijdens het aanstaan-

dus bekend met het strandgebeuren. De Haven

van Zandvoort

is

mooi

strak aangekleed en ruim opgezet

een oppervlakte van 2800

!
.

op

Rustige kleuren steil ing en gro-

Voor de gerechten van de bescheiden maar zeer smakelijke
dessert kaart

moet

u

echteen plekje over houden. Wat te den-

de weekend zoekt de wind de

Meerweerinfo

oosthoek op en neemt ook

www.weerprimeur.nl.

toe.

te

ramen

die uitzicht

geven op de

beweging

altijd in

zijnde

Noordzee. Een groot loungegedeelteen mooie robuustetafels
die

summier ingedekt worden. "Wij

willen een grand café

op het strand. Heel laagdrempelig, zodat iedereen
thuis voelt en zich niet
Een goed drankje

in

gedwongen

de namiddag

evenals een lekker bittergarnituur

Maar dat doen we

voelt

om

te

zijn

zich hier

gaan eten.

uiteraard dik voorhanden

is

in

diverse samenstellingen.

niet alleen. Wij zijn

geopend voor het ontbijt,

de lunch tot en met het dineren de keuken gaat pas dicht
het kan", vertelt de amicale horecaondernemer.
kijken

wat

er zoal

op de kaart

Ik zal

als

eens gaan

ken van een kaasplankje (eindelijk!) met diverse kazen, truffel

Ben

en

zijn

fruit,

5,50),

chocolademousse

& Jerrys, dook ie of Chocolat

Tezamen met een

lichte

(€ 5,50) of

twee soorten

Fudge (beide €

11

kan het later zelfs wat schraal

Weer koude winter?

Ik

is

wel dat het

zou

het een en ander

weg

te spoelen (zeer oneerbiedig ge-

zegd) heeft de Haven van Zandvoort een
kaart

in

vrij

uitgebreide wijn-

de prijsklasse tussen €19 voorde huiswijnen

en€ 90

42 *

Weer

vooreen Ruinart Blancs des Blancs.De Haven van Zandvoort

staat.

moet gemeld worden dat 'haven meester' Steensma

medewerkers regelmatig de kaart

dan de seizoenen zullen volgen. Zo staan

zullen wisselen en
er binnenkort

wat

en 12 oktober gelanceerd.

gaan aanvoelen buitenshuis.

Voornaam punt
4,75)?

De winterprognose wordt op

daling van de temperatuur

noten en vijgen brood

Of een tiramisu van aardbeien, slagroom en mas-

erop

hetwel weten!

Om

is

Allereerst

honing, corn poteva n gedroogd

(€ 10,50)?

carpone (€

is

zeker de moeite waard

om

eens te gaan dineren of voor

feesten en partijen tot maximaal

500 couverts

(zittend).

800 personen

Voor kleinere groepen

is

Temperatuur
(staand) of
er

18

een zeer

flexibele oplossing.

19

Mm

12

12

10

8

Zon

40%

75%

85%

90%

Neerslag

35%

10%

10%

10%

wildgerechten opde kaart, maar ook Hol la ndse wintergerechten

als

erwtensoep zullen regelmatig buiten de kaartom aan-

De Haven van Zandvoort, strandpaviljoen 9 direct gelegen
is dagelijks geopend van 09.00 tot 23.30 uur.

geboden worden. Steensma zegt ook dat de kaart van de Haven

naast de rotonde,

van Zandvoort internationaal getint

Reserveringen graag via

De voorgerechten bieden voor een

is

en dat

ieder

blijkt

wat

zonneklaar.

wils,

ook voor

tel.

5718888.

Meer informatie kunt

u

vinden opwww.dehavenvanzandvoort.nl.

.0

NVM OPEN

HUIZEN ROUTE

ZATERDAG 9 OKTOBER 2010 VAN
De deelnemende panden

12.00

TOT 15.00 UUR

in Zandvoort zijn o.a.:

B

1

Zandvoort

w*.
C&gp|
Vraagprijs:

€

285.000,=

k.k.

Vraagprijs:

€

289.000,=

k.k.

Vraagprijs:

€

509.000,=

k.k.

Vraagprijs:

€

509.000,=

k.k.

Vraagprijs:

Vraagprijs:

€

289.000,=

€

559.000,=

k.k.

k.k.

Vraagprijs:

€

299.000,=

k.k.

Vraagprijs:

€

598.000,=

k.k.

Greeven dé actieve makelaar van Zandvoort!
Zie

onze website voor

alle

deelnemende

panden, informatie en plattegronden

$

GREEVEN
makelaardij

o.

Louis Davidsstraat 15

2042

LS

na

Gekozen tot de meest creatieve ondernemer!

jj-

Zandvoort

Telefoon: 023-57 39 2 34

www.greevenmakelaardij.nl

OPENHUIS.Nt

IMMMM
Rob Greeven

Cleo Waterreus

Timo Greeven

Suzanne GreeVen

llllllllllllllllll
pluspunt

Dinner for Schmucks
Pluspunt Zand voort
Flemingstraat 55
023.574 03 30

is

Filmprogramma

www.pluspuntzandvoort.nl

07 t/m 13 Oktober

Carrell

personage Barry

zijn

eerder aandoenlijk dan

dom.

"Hij

is

een treurig

personage, maar

heeft

hij

nooit zelfmedelijden en

Klussen voor vrouwen

verwacht ook geen me-

5n

Vrijdag 13:30- 15:00

Volgens acteu r Steve

delijden van anderen. Hij
bekijkt het leven en zich-

Kooking 4 Kids
Donderdag 15:30- 17:45 uur

Ook

in

januari

II

weer kooking 4

zelf

r

november- lOdecemb

5

Barry

28

is

aanstekelijk

een belasting-

ambtenaar
tijd

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

met een

plezier."

kids

fotobewerking voor kinderen

Di gitale

Vrijdag 16:00- 17:15 uur

die zijn vrije

doorbrengt met het

opzetten van dieren.

man Tim, die

jar

zaken diner.

U kunt nog instromen!
Maandag 20:00 - 22:30 uur

in

4 oktober-

hij zelfs

wordt door zaken-

etentje

is

het echter de bedoeling de groot-

mee te nemen ter vermaak van de mannen

pakken. Na een

gaat

3 d

1

Hij

pas een dag kent, uitgenodigd vooreen chic

hij

Bij dit

Bridge voor beginners

ste mislukkeling

om

tijdje krijgt

Tim gewetenswroeging, en

de maffe Barry geven.

Yo ga Actief
Dinsdag 20:00 -

21

5 oktober t/m 14 dec

30 uur

^n
J

20:00 -22:00

november-

II

Intuïtief

tekenen en schilderen

Woensdag

9:30

1

-21:30 uur 2 maart - 30

2042 LN Zandvoort

"

Website bouwen en onderhouden
Woensdag

Halteetraat3B

)

TeUFax (023) 571 50 OO

'

16 dec

uit

Het is er weer
de keuken van Fleur

m

verse uiensoep
Pimp up your bike
Vrijdag 17:15- 18:45

/ fiets reparatie

november

5

t/m

met gemalen kaas

lOdecembe

Deze week

Glas in Lood
Woensdag 19:30-

inclusief een gratis stokbrood]

22:00 u

Dinsdag 19:30 - 21:30

12

oktober - 23

ox

:«i

Creatieve natuurlijke muurafwerking
n

Senioren Computer cursussen
Elke dinsdag en

donderdag 10:00 - 12:00 uur

Onderhoud en

datum op aanvraag

reparatie alle

Occasions

Word &
Woensdag

in -

merken

en verkoop

Excel
20:00 -22:00 u

Curiestraat

Haarknippen

F.

0,

1

2041

023-5733793

E.

CD

Zandvoort

T.

023-5733792

autobedrijfkarimo@planet.nl

Volgens Iranese methode

Maandag 14 maart-

18

a;

Dansmiddag voor senioren
Vrijdag 8 oktober (daarna elke

I

ste vrij

14.00-16 00 uur
Bijdrage:

€

3

per keer inclusief consun

OOK Samen
oor ouderen

is

een

die behoefte

ptie.

da gbestedingsproject
hebben aan contact met anderer

Elke donderdag

.

voor meer informatie en inschrijf formu tieren:
www.pluspuntzandvoort.nl

O.

De enige SCHOENMAKER
van Zandvoort is
te vinden op:

CROTE KROCHT 23
Tel :023-573 5002

dit/m

vrijj

9:00-11
9:00-18:00
za 9:00-17:00

NUMMER 40
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Doordenk vragen
woont ons 4e pleegkindje

Sinds kort

om

Ron

Rondje van
siert hij

is

het straatbeeld

met

snel uit

bij

uitspraken 'kip op stok' en

&

zijn café Laurel

Hardy,

hij is

ook de oprich-

weer veel mensen naar maar

zal

het

ook

denken. Stelt

Elf ja ar

geleden begon Ron samen met

Laurel

&

naam van

hij

vrouw Gerda,
was al snel geis

man om

zich

en

Ook de brand van twee jaar

gele-

gegaan werden snel vervangen door

andere verzamelobjecten, opgestuurd door verzamelaars
uit zijn

werkzaamheden om,

is

omgeving.

Ron ook deze pe-

riodeweer druk bezig met het organiseren van 'Rondje
Dorp'. Dit initiatief heeft

hij

opgezet

vijfjaar geleden

de mensen wat bekender te laten worden met

om

alle ca-

fés en natuurlijk

om

kroegen die

uitpakken met hun opdrachten die de

de gezelligheid. En

er zijn heel

opdedag

zelf.

Want voor

het 'Rondje Dorp'

moet

deelnemers moeten vervullen. Bezigheden
stier,

zijn

boomstammen

de revue

al

kwam

als

bolletje voelt

in zijn

in

alle

geboren? En weet
wijsheid van 38

jaar,

een greep

is

te winnen. Manlief en

zo'n

hoe weet
kijkt

uit

ik.

hebben wildplassers

is

33%

is

net

Donderdag 7 oktober t/m zaterdag 9 oktober:
Voor

alle

bierliefhebbers

het feest deze week, want het ware

is

eindelijk naar

Oktoberfest een volksfeest

in

Amsterdam! Oorspronkelijk

MUnchen, waar voornamelijk

bierfestival ter wereld en wordt jaarlijks

op de bon geslingerd worden, geen excuus meer"

"Oneens, kost handenvol met geld en ze plassen toch wel tegen een gevel aan"

ja,

€

MUnchen

is

ook zo

als

het

dus hebben een aantal briljante

bier, wijn, fris

meer

is

bier en bier

het grootste

door meer dan 7 miljoen mensen

ver,

het feest naar Holland te halen! De kaartprijs

65 per persoon voor diner,

18.00 tot 00.00 uur. Check voor

is

all-in

en entertainment van

www.oktoberfest-

info en kaarten:

amsterdam.nl

mijn tuin"

Zaterdag 9 oktober:
-Partygangers opgelet! Eindfeestje

Deze week weer een nieuwe

stelling:

de Zandvoortse Courant van 30 september was er een artikel te lezen over de aanleg van de

rotonde Haarlemmerstraat/Kostverlorenstraat/Tolweg. Hierin stond dat de kosten

grond van particulieren gekocht moet worden door de gemeente. Dit

zijn

bij

Rapa

Nui! Dat betekent:

nog even

vol genieten

van strand, cocktails, dansende mensen op de beste beats

met

een lekker zonnetje

hopelijk

om 15.00

held. Het feestje begint

er

Ze

bij jullie

leren,

een heel slim

is

het oneens.

"Misschien isdat de preventie van de stank

omdat

dan

hij

ook allemaal dingen

en ook nog bier geschonken wordt. Het geldt hiermee

-

In

in koor.

heel slim plai

(i

worden"

+

in

we

bA.0M\dl±

mensen bedacht
die

hij

Een glimlach siert onze gezichten. Dat
dat

om

een goed voorbeeld geeft,

ons nadenkend aan. Misschien moet

komen wonen, dan kan

meis,

begon wat te lachen

keken elkaar aan en dachten
dief

dan dat het anders kan, zeggen

hij

opgebouwde

je

Get Out!

week

de reacties:

eens, zo

niet. Ik
ik

iemand de

hetzelfde. Als nooit

dan met

sta je

met je mond vol tanden. Ik dacht...

gekke vraag nog

dat

vanaf

+ "Helemaal mee

Daar

tijd

bezocht! Maar

Hierbij

je?

of haar

kroegen, heel veel plezier!

de Verlengde' Haltestraat en

flink uitgebreid

ermee eens en

het

fiets

dieven. En dan ineens de vraag... hoe wordt een dief eigenlijk

Oktoberfest komt

is

rijdt,

leggen hoe de

maar waar men ook een grote glimlach aan
is het dan weer zover.

Namens Ron en

Stelling afgelopen

67%

uit te

over houdt. Aanstaande zondag

"Het aantal openbare toiletten, zoals die staan

de Swaluëstraat, moet

om

Tijd

moest. Natuurlijk kun je direct de allesomvattende

de ideeën waar Zandvoort echt van opleeft en

waarbij de meesten de volgende dag het

de rodeo-

Ook dit jaar belooft het weer
de deelnemende zaken.

rijden en links

maken voordatje een heuvel op

daar de rustpauze.

slot

als

Dit zijn

bij

Uitslag:

kijkt.

apetrots.

is

de grond en

bij

vraag 'waarom' gaan beantwoorden. Je begint een relaas over

wat

zagen, kop van Jut en joints draaien,

gepasseerd.

een spektakel te worden

elfjes.

de fietspad poortjes door te

zich al moeiteloos tussen

inhalen... tot snelheid

op

5,

flink

de dui-

in

heel

wat werk verzet worden. Iedereen krijgt een T-shirt en
een stempelkaart waarop afgestempeld wordt welke opdrachten men heeft gedaan en dan moet er nog gekeken
worden welk team het beste heeft gepresteerd. Dat zijn
allemaal zaken die in het begin natuurlijk wat stroever
verlopen omdat er altijd nog mensen op het laatste moment zichwillen inschrijven. Daar kan hij nu rekening mee
houden en heeft altijd wat extra shirts achter de hand om
toch zoveel mogelijk mensen deel te laten nemen aan
deze Zandvoortse kroegentocht. Al met al veel geregel
maar Ron vindt het meer dan de moeite waard.

den kon geen roetin het eten gooien want de vele spullen

al zijn

grote(re) fiets. Ze

met haar voetjes

manoeuvreren. Naast wijze lessen over rechts

heen

verzameld die hem bijstaan tijdens de voorbereidingen

de hele wereld en natuurlijk

we

Toen

eens voor. Een meisje van 6 jaar, onlangs

u zich

gekomen van een

het bezit

weet
Ron heeft inmiddels een team van 20

van deze

Op deze manier kon hij zijn privécollectieook
zijn aankomende stamgasten en toeristen.
Kortom, dit dranken spijs lokaal is niet meer weg te den-

die verloren zijn

fruitig'.

maar hoe je naar de dingen

is

zijn

het café

een groot verzamelaar

komieken.

ken uit de Haltestraat.

en

'fris

op Droomvlucht, maar dan zonder

En ze kan als ze stilstaat net

tonen aan

Buiten

hier net

een avontuur, het

is

Maar vorige week zette een vraag van haarmij echt aan het

in

uit

lijkt

Alles

kroegen sturen.

liefst 18

door Maxim Roos

Hardy. De

huis. Heerlijk

in

nen een stuk aan het fietsen waren, ineens de opmerking:

en organisator van het bekende 'Rondje Dorp'. Aankomend weekend

vonden aangezien

ons

weerte mogen aan-

En de betekenis willen weten over de

als zij zicht inspant.

Ron Brouwer. Niet alleen

het alweer de zesde keer dat dit evenement plaatsvindt en het

dit jaar

bij

die kinderlijke verwonderlijkheid

schouwen. Vragen over zweet en waarom ze warm wordt

Wie aan ondernemen denkt, komt al

ter

07 OKTOBER 2010

•

Column

via:

erbij...

De dresscode

uur en de entree

is

alter

is

€

15.

ego

/ anti-

Kaartverkoop

www.rapanui.nl

€ 345.000 bedragen

hoge kosten

in tijden

-

waar

Zaterdagavond nemen we afscheid van het spectaculaire tuinfeestje

'Backyard'

het woord bezuinigen veelvuldig gebruikt wordt. Daarom de volgende stelling waar u op kunt reageren:

is

in

het Patronaat

het voor organisator Sven

in

Haarlem. Na meer dan twee jaar vol gas

tijd

om

een andere weg

in

te slaan. Als

duo

Sven £ Tettero gaat het momenteel zo goed, dat Sven zich volledig op het
draaien gaat storten. Maar nog één keer kunnen we helemaal

'Ongeacht de hoge(re) kosten,

is

U kunt reageren

het van groot belang dat deze rotonde er komt'

via:

stelling@zandvoortsecourant.nl

i

plaat gaan, dus

kom

Spool en uiteraard

los

zijn

vloer!! Tijd: 23.00 tot

met househelden

Brian

S,

Sven £ Tettero ook van de

04.00 uur, kaarten

www.paylogic.nl of www.patronaat.nl

zijn

uit

onze

Victor Coral en Fredy
partij.

€ 14. Check

Voetjes van de

voor meer

info:

f jeF 8- Henk

ZANDKORRELS

Houdt rekening met de
bewoners van Zandvoort

jij
51uiis

Behang- en schildersbedrijf

Wijziging vergunning Circuit.

Iets let*ks?

officiële

Bloemen!

tijd

Tel/Fax 571

race-dagen en overig circuitgebruik

(plm 300 dgn

van 07.00u

p.jr.)

tot

en help de vergunde

23.00u terug

31

Na

Specialist voor al

tel.:

Reageer nu op:

OZ>-?7 120 éo

meiden
Van

wit-en schilders-

v.a.8 jaar.

6 tot 10 personen.

M.A.G.I.C.Nails Studio

Claudia Derogee-Lohman

www.arnoldnijkamp.nl

www.natuurlijkzandvoort.nl (SGZ)

Hw blo e inwerken.

Maak

-Art party!

een feest! Voor hippe

werkzaamheden

naltestraat é$ landvoort

il

van jouw verjaardag

72

Mobiel 06-54 2^4259
Vooral uw behang-,

brengen.

te

Verjaardagsfeestje?

Arnold Nijkamp

Help met beperken overlast tussen

023-5720311

/

06-46443309

Autobedrijf Trade Ard.

BOVAG

Lid

VAN AACKEN

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

GLASZETTERSBEDRIJF

APK KEURING

levering en plaatsing alle glassoorten.

Alle

merken vanaf €

Max

&

Uw auto kopen

29,-

Bij

Kijk

grote beurt gratis!

een professional

voor meer informatie

Ervaren huishoudelijke
hulp,

heeft

Paap medische

5chelp.
Tel.

CS53HE3H!

i.d.m.

Ga vooreen goede

vergoeding via

voetverzorging naar

Pedicure Carla.

zorgverzekeraar.

Administratie en
belastingaangiften

Bloeiende violen

voor particulieren en ondernemers kleinbedrijf

Najaars- en winterbeplanting

Bel

voor een afspraak

Meer dan

bij

u thuis: 06-51815360.

Gevulde potten en manden

Inloopspreekuur:

Pro-voet

maan-

Ekittywillemse@planet.nl

Schoonheidssalon Chez
Ans. Weleda-behandeling

I

Sul •» fl'i

.

ö

Uuiaïa-ja 5-jifaiiii

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas
Een particulier zand

;oi

Het Pakhuis,
alles te

korting op een zandkorrel

gratis tasje

glaswerk tot meubels

52,

op don-vrij-zat

Er

De

1)

In

Te huur:

3_

info:

Jezus Christus

Vraag naar het speciale
tarief.
tel.

dezelfde, giste ren,

en tot

Hotel XL,

in

]_

9
btj

iV"E:i:

<:

:

i'~ei.

Mc/ïlAl'.'; :::

£'.«•:

:

ct;ei ofirat/':

:::

cc^ o^ijr; Vakje plaatsen

2

BrunaBalkenende,GroteKrochtl8

2)

-:-.

WIJ

-"gvoii

"aa

'ü.Trj 11

00

li 'i

bet-

;;

:

;

a

:::.

>

i"eze!f.1ev-.-ee:,

Uw (bed rijfs) naam

kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voorschads

van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhou

. iii
;

Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.

Flemingstraat 55

T:023-57 40

CL

.

2011

VW

blijft

vandaag

eeuwigheid!

— Hebreeen

06-53344660

aan de

redactie van de krant, Kleine Krocht

06-41556141

kamers voor

studenten of jongelui.
_4

gesloten envelop (met gepast contant geld} afgeven

vervoer.

wordt een uur net

de hond gewandeld.
Voor meer

pluspunt
Deze bon

uw hond

met professioneel

10-17 uur.

en /of www.seasidebullys.nl

(excisrw)

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Zandvoort

Daniels Seaside Dogs
haalt en brengt

Info: 06 - 53693409
Noorderduinweg 48,

Geen personeels- of zaken advertenties

niet voldoet

5713196,

Hondenuitlaatservice

geopend

(Corodex) Zandvoort.

de €500,-

uw advertentie

is

2_

Geen onroerend goed of auto's
Geen goederen met een waarde boven

Indlen

Tel.

Flemingstraat

is!

en van kleding tot boeken.

onder de volgende voorwaarden:

Zakelijke zandkorrel €12,50
Met ZandvoortPas €10,-

koop

Van serviezen en

De winkel

2

id wordt geplaatst

met
met producten.

ter kennismaking
-

een kringloopwinkel

€5,-

06-46098919.

dag 9.00-12.30

fi

GB te Zandvoort.

Particuliere zandkorrel€7,50

10 jaar ervaring.

lid.

www.massagebijrosa.nl

Flemingsstraat 55
(Pluspunt)

waarvan

Met ZandvoortPas

op De

€ 29.995.

Prijs

06-49869193

PRODUCTEN VOOR
SLECHTZIENDEN

06 45 30 45 31

06-29506448

Te koop: garage

Administratiekantoor

M

met referenties,
nog enkele uren

over. Tel.

hulpmiddelen

Witte Veld 56, 2041

huis,

299.500.

06-55383624

L.

T 023 573 92 72

Ruim

€

!!!

en ons aanbod op

V.

Wj 3ES 571 *»«

15.00 uur,

32.

badk.tuin op zuiden

(ca.12x4J.Vr.pr.

of verkopen

of bel Patrick van Kessel

InU

00 en

Nic.Beetslaan

www.autoverkoper.nu

vrijblijvende offerte!

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

12.

I

4sl.k., 2

via

schilderwerk.

tussen

/ 06-53498304
www.tra d e-a rd n
.

huis!

Zaterdag 9 oktober

Pianckstraat 44,

5730519

tel.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen

Open

en NAP.

Zandvc

023-57 16 BÉ5

330

.

F:

gpluspuntzandvoort.nl

.

www.pluspuntzand

13:8

SPECIALE BIJLACE

Gemeente Zandvoort

Begroting in één Oogopslag
Op 12 en

Meer weten?
Op deze

pagina's leest u

in

vogelvlucht de plannen

van de gemeente Zandvoort voor

2011.

De complete

begroting vindt u op www.zandvoort.nl, zoek op

'programbegroting
ter inzage

staat het

bij

de

2011'.

Tevens

ligt

de begroting

balie. Bij alle artikelen

nummeren de naam van

het

programma waaronder de maatregelen
vallen. Zo kunt u gemakkelijk

meer te weten komen over
onderwerpen die u

interesseren.

*

13 oktober
vergaderen de
raadscommissies
over de begroting.

PROGRAMMA

Afvalinzameling en afvalscheiding

1

Met

Maatschappij en zorg

aandacht voor "de vervuiler bèta alt" en "duur-

speciaal

zaam heid"

zal er in 2011

Bijstand en de andere voorzieningen

gesteld. Een

Ook

nieuwe vorm van

in

economische

2011 zal de

crisis

nog meespelen en

meer Zandvoorters een beroep moeten

zullen misschien

doen opde bijstand en andere voorzieningen. De gemeente
draagt ook

baren

in

in

economisch onzekere tijden zorg voor kwets-

het dorp. De

gemeente

mensen

wil

die te

maken

fenheffing

een Afval beleidsplan worden op-

inventarisatie

uitgangspunt

buurgemeenten naar een

bij

tariefdifferentiatie (diftar) in

zal deel
blijft

de afvalstof-

uitmakenvanhetafvalbeleidsplan.Het
dat de kosten voorde afvalinzameling

worden gedragen door de

voorde

burger, de kosten

indivi-

duele burger worden dan echter eerlijker verdeeld.

hebben met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ondersteunen,
zal in 2011

sti

muleren enfaciliteren.Het beleid van 2010

worden voortgezet.

Centrum voor Jeugd en Gezin
2011 zal het

In

_^

(CJG)

CJG verder ontwikkeld worden en wordt

gestreefd naar de opening van een fysiek

er

alle kinderen,

professionals terecht

kunnen met vragen omtrent opvoe-

den en opgroeien.

de ontwikkel ing wordt gezorgd voor

Bij

GEEF

Centrum voor

Jeugd en Gezin waar

PLASTIC

-

ftFVJlL

_.

ouders/opvoeders en

**

^^r

een goede aansluiting met de Zorg- en Adviesteams (ZAT)
die

aan de scholen

het "oude" Mobiel

zijn

verbonden.

In dit

nieuwe team

,

!

EEN ,_
NIEUW
LEWS1U /a
lip

SB

zal

u~

1

team worden opgenomen.

Het succesvolle project "Zand voort schoon!?" gaat ook
2011 door.

Door acties

opwww.zandvoort.nl

in

het dorp, artikelen

in

in

de pers en

Zandvoorters op de hoogte.

blijven

Duurzaamheid
Bij

duurzaamheid wordt rekening gehouden met de be-

hoeften van de huidige generaties, terwijl ook de behoeften

van de toekomstige generaties worden gewaarborgd. Voor
de gemeente

wordt

er

bij

is

duurzaamheid

vrijwel elk project

niet alleen

een begrip, maar

aandacht aan besteed. Ook

het energieverbruik krijgt de aandacht. Naast het reduceren van het energieverbruik, zullen er

Vrijwilligerswerk
In

2011

is

aandacht voor het vrijwilligerswerk. Zo

er speciale

zullen er extra activiteiten georganiseerd
vrijwilligers

De

worden rondom

vanwege het Europese jaar van de vrijwilligers.

vrijwilligerswinkel, die

is

ondergebracht

bij

telijke
Is

op diverse gemeen-

gebouwen zonnepanelen worden

het streven

volledig

om

stapsgewijs

duurzame

in

geplaatst. Tevens

2015 uitte

komen opeen

inkoop.

Stichting

Pluspunt, zal een makelaarsfunctie gaan vervullen voor

de verplichte maatschappelijke stages voor middelbare

PROGRAMMA

scholieren (met ingang van het schooljaar 2011-2012).

Onderwijs, cultuur en sport
In

'ROGRAMMA

3

2

2011 zal de

nieuwe Brede School

in

het centrum van

Zandvoort onderkomen biedenaandeHannieSchaftschool,
Mariaschool, Openbare bibliotheek met een brede school

Wonen en leefomgeving

bibliotheek, Kindercentrum

Ducky Duck, twee peuterspeel-

Mooi wonen, goed leven met aandacht

zalen, Loket

voor duurzaamheid

staat een project Brede School bibliotheek

Zandvoort en een nieuwe sportzaal. Voor 2011

Een opknapbeurt voor de straten (en riolering) staat ge-

planning, zodat de scholen

pland vooreen deelgebied van het Louis Davids Carré, de

aanbod kunnen bieden.

Tolweg, de Fahrenheitstraat, Van Lennepweg en aanslui-

tend de Van Alphenstraat en de Linnaeausstraat. De ge-

meente
In

streeft naar

goed e wegen en

veilige speel plaatsen.

2011 zal de kwaliteitvan groen belangrijkerworden

de kwantiteit.

Bij

dan

het onderhoud wordt prioriteit gegeven

aan het verbeteren van de groenvoorzieningen op plaatsen

waar

veel

mensen

langs komen.

in

in

Noord op de

Noord een gelijkwaardig

PROGRAMMA

4

De gemeente voert de regieenfaciliteert de verdere vorm -

de ontwikkelingvan het gebied Gertenbach College/ Huis

Toerisme en economie

in

de Duinen, de Midden boulevard en Herontwikkeling

geving van integrale veiligheid.

Zij

doet

dit

nadrukkelijk

gezamenlijk met bewoners, pol it ie, onder nemers, woning-

Sophiaweg.
Verblijfstoerisme

bouwvereniging, welzijnsinstellingen.veiligheidsregio, red:

PROGRAMMA

dingsbrigade en anderen.

6
5amen met de

Bestuur en gemeentelijke dienstverlening
:

I

veiiigheidsregio Kennemeriand, hierbij

horen bijvoorbeeld de brandweer en de GGD, werkt de

gemeente aan rampenplannen. Gezien de
ontwikkeling de afgelopen jaren

is

sterke kosten-

er (landelijk) discussie

ontstaan over het gewenste niveau van brandweerzorg

en de daarbij passende, maatschappelijk aanvaardbare
kosten.

Om

g

het verblijfstoerisme te stimuleren zal e reen delta plan

PROGRAMMA

Toerisme worden opgesteld. Gedacht wordt aan grote
(inter)nationale

de

VVV

In

0,50 te verhogen

naar€

De gemeente werkt hard aan het verbeteren van haar
dienstverlening.

2,00.

In lijn

met de

een tekort op de parkeerexploitatie te voorkomen

komen de algemene dekkingsmiddelen

8

tefondsvan het

als

het

gemeen-

Rijk.

landelijke ontwikkelingen

wordt ook de gemeente Zandvoort

Om

programma

samen, zowel de belastingopbrengsten

en het bedrijfsleven. Voor het bekostigen van het

Deltaplan wordt voorgesteld de toeristenbelasting met

€

8

Financiële middelen

promotiecampagnes, waarbij verblijven

Zandvoort centraal staat en wordt gecofinancierd door

in

in

2015 dé ingang van

de overheid voor burgers, bedrijven en instellingen. Voor

wordt voorgesteld het parkeertarief te verhogen naar

nagenoegailevragen kunnen burgers danterecht

€ 2,20. Om de kosten te verminderen wordt voorgesteld
om stapsgewijs parkeerapparatuur met muntinworp te

Contact Centrum (KCC).

balie,

bij

onze

op onze website of door te bellen met het Klant

vervangen door parkeermeters met betaalmogelijkheden

Om

met chipknip en/of per telefoon.

te

weten wat

de gemeente

in

u vindt

van de dienstverlening, heeft

2009 onder andere meegedaan aan

de gemeentemonitor Waarstaatjegemeente.nl en

PROGRAMMA

Benchmarking Publiekszaken.

5

Ruimtelijke inrichting en vernieuwing

In

Bestemmingsplannen

Dit

is

een doorlopend on-

derzoek waarbij gemeentes onderling vergeleken worden.

2010

is

er

uitkomsten

geen klantonderzoek, maar zal de gemeente de
uit

eerder onderzoek gebruiken

om

de dienst-

De belastingvoorstellen zullen
ting

ver lening te verbeteren.

gelijktijdig

met de begro-

worden behandeld. De meeste tarieven

verhoogd met het inflatiepercentage van

1,75

zijn alleen

%. Ten be-

hoeve van de kosten dekkend heid van de afvalinzameling

PROGRAMMA

7

Recht, veiligheid en

wordt voor de reinigingsheffingen een verhoging van

handhaving

6 %. Vorig jaar

Veilig

Zandvoort

Inwoners en bezoekers moeten zich
overal veilig

verhogen
in

3

%

voorgesteld en voor de rioolheffingen een verhoging van

in

is

gekozen de reinigingsheffingen

niet te

verband met het financiële klimaat.

onze gemeente

kunnen voelen. Kernbegrippen

hierbij zijn

vertrouwen, verantwoordelijkheden en aanspreken.

De gemiddelde

met het

last en

on roeren de zaak belastingen zullen

inflatiepercentage 1,75% stijgen. De gemiddelde

WOZ-waardevan dewoningen perwaardepeildatum

daalt

met 3% en de WOZ-waarde van de niet-woningen daalt
met

1,3%.

Dit betekent

Om
In

de volgende tarieven:

de bestemmingsplannen actueel te houden staat er

2011

een aantal op de planning, onder andere Centrum,

Recreatiepark, Zandvoort Zuid, Brandweerkazerne en

Huis

in

Het percentage bedraagt voor:
a.

de Duinen. Mochten er deelprojecten van de

Midden boulevard van

start gaan, dan zal

ook hiervoor een

procedure gestart worden.

bij

de gebruikersbelasting niet-woningen 0,0832%

(was 0,0794%);

de eigenarenbelasting

b.

bij

1.

voor onroerende zaken die

hoofdzaak tot woning

in

dienen 0,0756% (was 0,07218%);
In

het kader van grondexploitaties zal er verder

worden

gewerkt aan onder andere de projecten Louis Davids

Carré,

2.

voor onroerende zaken die niet

in

dienen 0,1165% was 0,11308%).
(

hoofdzaak tot woning

Begroting 2011 Uitttmn

#11

2S0M

12

en

13

oktober

de raadscommissies

in

optartnitilMi p*t Fr^ortmina

De begrotingsvoorstellen

(en belastingvoorstellen) staan

missies 12 en 13 oktober.

Op

Deze vergaderingen

openbaar en beginnen

9 en 10

op de agenda van de raadscom-

november wordt de begroting besproken

in

de raad.

500ÖO
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10000
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017119. 00 uur.
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Begroot 2011

V

Uitgaven

x€ 1.000
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Wonen

3.

Onderwijs, Cultuur en 5port

4214

493

4.

Toerisme en Economie

4726

4849

5.
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Opbrengsten

x€ 1.000
Maatschappij en Zorg

6917

2.

Wonen

4975

3.

Onderwijs, Cultuur en Sport

4.

Toerisme en Economie

5.

Ruimtelijke Inrichtingen Verr leuw ing

1.

6.

7.

Qi**ia*ir

8.

en leefomgeving

Bestuur en Gemeentelijke Di nstverlening
Recht, Veiligheid en

Handhav ng

Financiële Middelen

493

4849
39

308
230
21635

t»

Algemene Uitkering

15441

Lokale Heffingen

10.512

Overige

13493

Totaal

(in cl.

doeluitkeringen)

39446

1

Zandvoort: zeker niet de duurste in de regio!

Tarieventabel leges

Zandvoort

H 'stede

H'liede

B'daal

H'lem

2 oio

2010

2010

2010

2010

Paspoort

50,90

50,50

50,90

50,9

Nederlandse

42,85

42,50

42,85

42,85

42,85

76,35

73,50

71JO

67,65

onbekend

50,90

identiteitskaart (NIK)

Prijs

vermissing

paspoort

Rijbewijs

Trouwen

/

geregistreerd

42,35

44,00

33,15

42,95

41,00

275,70

335,oo

358,75

382,85

254,00

942

506,25

696,55

333,00

315,90

444,80

596,70

partnerschap doordeweeks

Trouwen

/

geregistreerd

partnerschap weekend

807 en

819

/

1.107,25

en 1.250

200,50

173,25

Overzicht opbrengsten uit lokale h effingen
Aanvraag vergunning
ingevolge artikel

3

On roerend e-zaak bel

de Drank- en Horecawet

Gehandicapten

nge

5t

44,75

onbekend

200,00

Nihil

128,75

parkeerkaart

x

€ i.ooo

eigendo

On roerend e-zaak bel ast nge gebruik

van

2.516

iet-woni gen

2.080

Rioolrheffingen

1.869

Hondenbelasting

94

Precariobelasting

170

Toeristenbelasting
OZB-tarief woningen

Reinigingsheffing

314

Reinigingsheffingen

0,0794%

185,65

0,0784% 0,0990%

nv.t.

275,00

0,0728% 0,09005%

n.v.t.

185,25

1.644

Marktgeld

27

Forensenbelasting

453

Begraafplaats rechte

232

eenpersoonshuishouden
Leges

(incl.

preventie en bewakingsdie nsten

eire jit)

794

Parkeerbelasting
Reinigingsheffing

253,65

n.v.t.

305,00

n.v.t.

Reinigingsheffing

320

307,56

Tota a

meerpersoonshuishouden

9L75

196,32

n.v.t.

189,73

n.v.t.

121,50

245,52

n.v.t.

278,36

n.v.t.

172,05

133,55

180,00

96,50

115,45

10.512

fextra) restafvalcontainer

140

Geïnteresseerd

liter

Meldt u
Reinigingsheffing

zich

gratis

in

gemeentenieuws?

aan voor de nieuwsservice ZandvoortNieuws.

nieuwsberichten van de gemeente Zandvoort.

(extra) restafvalcontainer

240

dan

U ontvangt regelmatig per e-mail een nieuwsbrief met

De nieuwsbrief wordt samengesteld op

liter

profiel

basis

van een door u vooraf opgegeven

waarin u aangeeft over welke onderwerpen u informatie wilt

ontvangen en hoe vaak u een nieuwsbrief wenst. Uiteraard kunt u
Tarief Rioolheffing

profiel

uw

op ieder moment aanpassen.

particulier

Als u

Tarief Hondenbelasting
ie

71,65

74,80

72,00

83,16

80,00

137,05

124,80

85,00

114,96

135,00

ZandvoortNieuws

wilt

ontvangen gaat u naar www.zandvoortnieuws.nl.

Gemeente Zandvoort

H

hond

Tarief Hondenbelasting

2e hond
De Begroting

in

één Oogopslag

is

een

uitga*.

1

de gemeente Zandvoort, oktober 2<

B

'^1 Gemeente Zandvoort
* *

"*

Éfc

Swaluëstraat

2,

Postbus

2,

2040

AA Zandvoort

40 - 2010

Gemeentelijke publicatie week

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort eekend dat

n

2009 de volgende bedrijven een melding van het oprichten
Vergadering college

De

besluitenlijst

verdere
in

in

van de collegevergadering van 39 en de

week 39 door

week lc va;:geste

d

het college

De bes

genomen

u tenliist

is

besluiten zijn

r te zien b

|

de

Commissie Welstand en Monumenten

Op

14 oktober vergadert de

Commissie Welstand en Monu-

of veranderen van de inrichting hebben gedaan ter uitvoering

menten. De vergadering begint omstreeks 15.00 uur

van het Besluit algemene regelsvoor inrichtingen milieube-

commissiekamer. De exacte begintijd

heer (Activiteiten besluit) ex

artikel

8.40 en 8 41 van de

Wet

in

de

afhankelijk van de

is

agenda. U kunt hiervoor het beste even contact

opnemen

met de werkeenheid Bouwen, tel. (023)5740100.

milieubeheer:

Centrale Balie en op de website.

Schoonmaak CFT-containers

PitlaneBleekermolen
Alle kinderen

Dankz

j

hei

.

moeten mee kunnen doen!

ei..

hun ouders

als

dat niet kunnen betalen. Zo kan iedereen

meedoen met

cultuur en sport. De aanvraag loopt via een leerkracht, maatschappelijk werker of andere intermediair. Lees

deze fondsen op www.zandvoort.nl.

ParkZandvo art

Circuit

gd sportfonds en het Jeugdcultuurfonds kun-

nen kinderen naar muziekles of de sportclub

meer over

Kijk bij loket >

werk en

inkomen.

Burg. van Alphe straat 108

schoongemaakt.

Haltestraat 6

van

Restaurant

Haltestraat 18

totdat de schoonmaakploeg geweest
nai7.30uzijn.

2

Café Fier

Haltestraat 32

Pizzeria Bino

Haltestraat 62A

Bar Dancing Rotana

Kerksteeg

WIKA Autoglas Zandvoort

Lijsterstraat 18

Istanbul Pizzeria

Passage 20

Certainty RacingTear - 5V

Voltastraat7

Pannenkoekenhuis

In

de schoolkosten. U

deze toeslag.

aanmerking voor een bijdrage

In

gemeestervan Zandvoort de mandaatregeling 2010 vastgeen besloten een uitgebreid mandaat te verlenen aan
regeling.

Deze besluiten liggen gedurende 6 weken ter inzage
Centrale Balie

in

de

bi

het Raadhuis en staat op de website.

AH

2,

om

19.30 uur open.

Op

De entree

-Argentor CV. een oprichtingsvergunning op grond van

artikel

edelmetaalgieterij en onedel,

gelegen aan de Kochstraat 4 te Zandvoort.

van 8 oktober tot 20 november

de Centrale Balie van het raadhuis en

bij

de Milieudienst Umond.

Besluitenlijst

15

a.
b.

van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
e

een

hebben ingediend tegen de ontwerpvergunning.

liggen

bij

uw

de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien

bouwplannen

zienswijze over deze aangevraagde

kenbaar kunt maken.

S echts

reien vooi deze

bouwp

ar 1

ren

van het bestemmingsplan of bouwverordening

.i'ijiielling

-

Raadsprogramma 2010-2014

kan worden verleend, kantegen ons voornemen daartoe een

-

Ontwerpbegroting 2011
is

z

niet mogelijk van te voren in te schatten welke onder-

de avond

cv;)

Vervolg op

13

var, 12

oktober behandeld kunnen worden.

enswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het

verlenen van vrijstelling wordt afzonderhj

Deze publicatie betekent ook

verleend dar

:ai d:t

:<:eee

-

De meest recente agenda vindt

krant
u

nog gewij-

op de website.

deze commissie kunnen burgers het woord voeren over

is

op internet

live

is

niet nodig.

te volgen via de

gemeentelijke website.

dar

;i.,rren

en zee, maar vooral dicht

-

Ka paan vraag voer

-;

zwart en overlast

kas:ar ei en éér iep r verband

ir et

de

herinrichting van de kruising Grote Krocht- Cornelis •"legersstraat:

om de parkeergarage van deLDC

bereikbaar te maken,

Zaakn r Z2010-006477
:

-

bij

5

veroorzaakt, zaaknr 2010- 005795

Ebbingeweg

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand

e-- p ai

Oranjestraat 7 zwart, één Sorbus die dood isen één Es die

op de erfgrens staat met Oranjestraat

zijn.

een bezwaarschrift

niet dat u

worden ge pub

Ontwerpbesluit aanvraag kapvergunningen

De agenda kan na het verschijnen van deze

In

gen.ibliceerd

belanghebbenden bezwaar indienen.

(vervolg)

-Sluiting

zigd

<

kunt indienen. Mocht de vergunning of vrijstelling worden
oktober 2010:

De commissievergadering

De directeur van de Milieudienst Umond maakt namens

ingekomen 29

(kelder),

u

onderwerpen op de agenda. Aanmeld rg vooraf
Me:air\cier\

van parkeergarage

tijdens openingstijden Deze publicatie betekent niet dat

State.

dooi be arghebbenden

aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijze

Locatie gelegen tussen Prinsesseweg en Cornelis Sleger-

straat, plaatsen

september 2010, 2010-207RV

Informatie college/burgemeester

Rondvraag

s

vernieuwen dakkapel, ingekomen 28 sep-

Informatie gemeenschappelijke regelingen

-

,_

de Voorzitter

2,

Natuurgebied ten zuiden van Zeeweg thv Bokkendoorns,

Rekenkamer

Belastingvoorstellen 2011

seoedeise'ee bela'ger kan :eve

Swaluëstraat

Accountant

Ontwerpbegroting 2011

Geen re'oep ka' worden irgeste

19.30 uur.

Begroting Paswerk 2011

-

bij

om

-

-

te

inclusief

september 2010

SCHORSING
be-

-

-

commissie Planning en Control,

de Afdeling

l\

en begint

De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen

delen

november 2010 kan tegen de vergunning door

Den Haag

.

ontwikkelen vochtige duinen, ingekomen 28 september

de agenda staat

Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
EA.

Krocht, kleine zaa

Ingekomen vergunningenaanvragen

Let op.

Het

Beroep en voorlopige voorziening

2^00

ei e

De vergaderingen van de

van harte uitgenodigd de open-

Vaste agendapunten: Alleen indien aan de orde of vooraf

d.

voorlopige voorziening worden aangevraagd

is

2O10.2O10-206A.

besloten deel, van

c.

bij

nszaken

Zandvoort:

vindt u aan

verzocht

langhebbenden beroep worden ingesteld

zi

wonen. De vergadering vindt plaats

-

-

Tot 20

te

tem ber 2010, 2010-205LV.

De deuren gaan

-Vaststellen agenda

bij

Gebouw De

bij

De Commissie Raadszaken en Planning en Control vergade-

-

Verleende milieuvergunning

2010 ter inzage

maand. Iedereen

ren op 12 oktober en 13 oktober vanaf 20.00 uur inde raadzaal.

het Raadhuisplein.

meesteren Wethouders van Zandvoort het volgende bekend:

ligt

burgers.

alle

kan ook

Wmo-raad

Wire-aad Dvervve

Bouw-,sloop- en reclameaanvragen

Commissie Raadszaken en Planning en Control

De Milieudienst Umond maakt namens het college van Burge-

De milieuvergunning

voor

zijn

het legen

Let op: Dit

Beverwijk. Postadres: Postbus

Beverwijk. Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251)

Bekendmaking Wet Milieubeheer

Wet milieubeheer voor een

oktober ve'gade't ee

als

na het legen staan

is.

26 38 88. E-mail: info@milieudienst-ijmond.nl

-Opening

8.1

:i

bare bijeenkomst

van bu'gemeester en wethouders van Zandvoort en de bur-

steld

uw rolemmer

Wmo-raad worden gehouden op de tweede maandag van
130A

in

325,1940

september 2010 heeft het college

ambtenaren conform deze

gebeurt op dezelfde dag

Algemene informatie Milieudienst Umond

werk en inkomen

en Mandaatregeling 2010
21

Dit

rolemmer. Laat

van belang

Zandvoortselaa

op www.zandvoort.nl meer over

leest

Kijk bij loket >

Mandaat

de vergadering van

Op

iedere

"De Duinrand"

Bezoekadres: Wijckermolen
Vaststelling

uw

Uitnodiging openbare vergadering

2

Hebt u een inkomen op bijstandsniveau en schoolgaande
in

oktober worden de GFT-rolernmers

8

Burg. van Alphe straat 108

Brasserie Plaz

Toeslag schoolgaande kinderen

kinderen? Wellicht komt u

Van 4 oktober t/m

Restaurant LaCourse

mensen

1,

10

bomen esdoorns en

2

dennen, de reden

Gemeente Zandvoort
nemen

uitdunning, de esdoorns

veel te veel licht

de rest van de beplanting en de

2

leveren gevaar op, Zaaknr: Z2010-

weg

voor

dennen hangen over en

005928

Bezwaarsch riften

n

De hierboven genoemde ver leende vergunningen/ genomer
gge

besLite'"

,_

de Centrale 3s eter 'zage U ar't

Dij

zt

gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking eer

de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien

gem;:t veerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend

ig.: -'lig

gen

b
j

idens openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen

1

een termijn van zes weken na publicatie hun zienswijze'
kenbaar maken

schriftelijk

Zandvoort, Postbus 2,2040

bij

het college van de

gemeente

making

de verzenddatum van de vergunning.

is

geen vergunning betreft
bezwaarschrift

brief

en Wethouders, Postbus
schorst

beg nse

in

is

• e:

2,

vjmi het besl..

ente Zandvoort 66 dode
dode bom

et

t

Bel

-

met de Centrale

1700 uur en vrijdag 8.30

-

ma;

16.00 u

Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul

website het digitale formulier

waa'teger

om

8 .30

Melding of klacht?

<

óf stuur een brief

in

m

achtencoó'dinitoi

een

Openingstijden Centrale Balie
voorlopige voorziening indienen

bijna

van het bezwaarschrift.

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00,

2040 AA Zandvoort. Het bezwaai

de vverki-g

het

van de Rechtbank Haarlem, sector

In

afschrift

t/m donderdag

uw

de rechter-

geval van spoed kunt u een verzoek

Verzonden besluiten

gericht.

in

aan het college van Burgemeestei

Kapvergui

is

sector BestLiLii s'echt.

arlem. Een dergelijk verzoek dient

va:

Centraal telefoonnummer

het

Indi

de publicatiedatum. U richt

dit

met vermelding van "bezwaar"

bovenhoek van uw

AA Zandvoort.

de Rechtbank

Postbus 1621, 2003 B
ve-gezeld te gaan

Belanghebbenden kunner

inzien tijdens openingstijden.

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunning(en)

een gele

stip,

zaaknr: Z2cr

2003 BR Haarlem. Een

1621
te

gaan van een

afschrift

de voorzien ingeru echt ei

bij

Besti

dergelijk verzc

-

Donderdag:

08.30

-

20.00

uur

Vrijdag:

08.30

-

12.30

uur

uur

16.00

dient vergezeld

k

van het bezwaa

Maandag t/m woensdag: 08.30
Postbus

irsrecht,

chrift.

maar vo<

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u

-006056
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzei

M-

Belanghebbenden

die

een eerder stadium zienswl zen

in

hebben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande
ten

in

beroep gaan

bij

beslui-

de rechtbank te Haarlem, afdeling

Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen

1

ten verg:

Haarlemmerstraat
9

1

verleend

jwengarage/berging.v

4, v

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats

september 2010

Gasthuisstraat

Tollensstraat zijn dagelijks

9, uitb;

open tussen 08.00

-

18.00

a
ui

ber:

Collegelid spreken?

van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een
Een afspraak

schorsende werking wordt pas bereikt nadat de president

van de rechtbank dat

in

een voorlopige voorziening heeft

maken met een

co egelid doet u via het central

Beroepsch rift en

De hierboven genoemde verleende vergunning

telefoonnummer. Daarbij geeft u aanwaarove
liggen

In

geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek

u het collegeli

bij

wilt spreken. Het kan zijn dat

bepaald.

om

eerst naar

e

en vakafdelin

de Ce n: '5 Ie Balie ter inzage. U kunt ze inzien tijdens openings•ordt.

voorlopige voorziening indienen

bij

de president van

tijden.

Degenen

die zienswijzen

hebben ingediend tegen

de rechtbank te Haarlem. Een dergelijk verzoekschrift dient

het concept-besluit kunnen gedurende een termijn van zes

Vragen over een bouwplan?

vergezeld te gaan van een kopie van het beroepschrift. Voor

weken

Voor vragen over concrete of ge\ enste bouwplannen

het indienen van een verzoek

wordt

om

voorlopige voorziening

griffierecht geheven.

na

indienen.

van

c,e

bekendmaking een gemotiveerd beroepschrift

De datum van bekend-.making

veg.nning.

Inci

de publicatiedatum. U

Bouw-, sloop- e

Haarlem.

reclamevergunninget

_ïe::t

is

uw
't.

Is

de

werkeenheid Vergunningver len in; op werkdagen telefonisch

de verzenddatum

en he: geen veg.. "• na oetreft
richt

Best u.rsiec

01

bereikbaar tussen 08.30 en 16.00

; :;it

beroepschrift aan Rechtbank

Op zoek naar werk

of aanbiedei

Postbus 1621,2003 BR Haarlem.

Werkgevers en werkzoekers make
Zandvoort:

Het beroep schorst

-Hogeweg37,v

waartegen het

in

beginsel niet de werking van het besluit

www.werkeninzandvoort.com.
is

gericht. In geval

van spoed kunt u een verzoek
Voor het vinden of aanbieden van

september 2010

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand

en zee, maar vooral dicht

bij

mensen

Zorgverzekering wordt flink duurder
Nederlanders

zijn

volgend jaar meer geld kwijt aan de premie voor hun zorgverzekering.

Het ministerie van Volksgezondheid verwacht dat de premie volgend jaar gemiddeld

€

100

hoger

is

dan

FX.nl

tueel goedkopere zorgver-

sumentensite. Als online

zekering kan worden afge-

magazine wordt beoogd
het versnipperde aanbod

de

tijd

om

de oude ziekte-

kostenpolis op te zeggen.
pre-

op €

maximaal € 165 aan eigen

voor het eigen

risico

over

2012 over aan een nieuwe

Voor

i

februari 2011

moe-

sloten.

snel

ziektekosten dat de patiënt

regering.

kostenverzekering hebben

jaar op.

€

zelf

moet betalen. Voor 2011
wordt voorgesteld om het

Nieuwe premies

zekerd

mie

dit jaar

1211.

Dat

nog

schrijft

uit

demissi-

risico.

Dat

is

met €

het bedrag aan

Tweede Kamer. Verzekerden
moeten ook rekening hou-

risico

den met een stijging van

verhoging met nog eens €

risico. Op dit moment betalen verzekerden

40

het eigen

In

5

te verhogen.

de jaren erna wordt een

laat

niet uitgesloten. Klink

een definitief voorstel

afgesloten.
is,

Wie

Het vergelijken van

de zorgverzekering

ten ze een nieuwe ziekte-

no7,volgendjaarwordt dat
onair minister Klink aan de

en vergelijkt de premies.

offertes inzicht te krijgen

waar een goede en even-

hebben deverzekerden

dit jaar.

Komt de gemiddelde

in 2011

premie voor de zorgverzekeringen bekend. Toti januari
2011

levert

al

honderden euro's per

een financiële con-

van informatie op het
rein

ter-

van geld en verzeke-

ringen,

op objectieve en

praktische wijze toeganke-

niet ver-

loopt de kans op

is

Financiële

lijk

te

maken.

om

Alles

is

erop

Vanaf begin november zullen de zorgverzekeringen

een boete en moet alsnog

consumentensite

een zorgverzekering afslui-

Via de website www.fx.nl

informatie en het

weer veel in het nieuws komen. Rond half november
maken de verzekeraars de

ten. Het

gaat dat heel gemakke-

van een keuze doordacht,

nu

al

is

zeker verstandig

rond te kijken

zorgverzekeraars en

bij

de

om

via

lijk.

Vul

uw wensen

gericht

voor

de nieuwe verzekering

in

het vinden van

maken

gemakkelijk en plezierig te
laten verlopen.

Voor

alle
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-
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HANDBAL
handbaldames

Verdienstelijk gelijkspel
De handbaldames van ZSC hebben afgelopen zondag een
gelijkspel uit het

vuur gesleept.

de thuiswedstrijd tegen

In

het sterke Volendam werd, na een 11-9 ruststand, de eindbij

19-19 bepaald.

De dames van de Zandvoortsche Hockeyclub hebben zon-

maarzeker
Met veel snelheid

haar rechter kant.

dag hun eerste nederlaag vanhet seizoen geleden. Het be-

daar behoorlijk van", was

werd het

via 5-5

eindelijkn-g

bij

en 6-6

In

haar commentaar.

was

de tweede

helft

opnieuw

een zeer aanvallend Volendat de achterstand

rap wist

in

vrij

te lopen. Hierna

ontspon zich een

gaande

strijd die

gelijk

op-

voor het

publiek zeer aantrekkelijk

was. Ook de beide nieuwe
speelsters van ZSC, Szilvia
Ja

bak en Joel Ie Vos, werden

goed

lijk

handbalformaat

de

in

wist

zij

te elimineren en ze

gedurende
de heie wedstrijd in de race.
hield haar ploeg

gelederen, waaronder de

in

het spel betrokken.

een paar goede speelsters
zeer gevaarlijk

die

zijn.

break outs",

na afloop. Het mooicompliment kreeg echdeZandvoortse

zei hij

ste

ter een van

speelsters toen een tegen-

standster opmerkte hoeveel de Zandvoortse ploeg

vooruit

is

gegaan

een

in

de dames de laatste wed-

een break

out haar team naar een

overwinning te

leiden. Tot

toe faalde zij oog
oog met de Volendamse

Komende week

spelen

van het veldseizoen,

strijd

daarna gaan ze weer de
zaal

in

Topscores: Laura Koning:6;

onze plaatsgenotes niettot

snel

de problemen. Al na

'zwakke' kant de linker was.

winst konden komen. Een

acht minuten was de score
opgelopen tot 1-5. Hierna

Ik

bedacht iedere keer naar

links

te gaan gooien

maar

in.

Romena

Daniels

5;

Ma rtina

Balk en Lucia v.d. Drift

en

3

JoëlleVosenAsiaEIBakkalli
ieder

i

Zandvoort moest helaas

doelpunt.

voor de Zandvoortse spitsen
toch een tweetal'dotten'van

node missen. Daarentegen

kansen zich voordeden. Het

mocht helaas

llja

Ellen Bluijs

wel weer

Toen ook nog de 0-2 en de

moest

0-3 een feit werden, was het

team noodgedwon-

zonneklaar dat er deze dag

het

geen overwinning voor de

dere bezetting toestaan.

dames van ZHC

In

linies sloten veel

Wij misten, door een

klaar dat

klip

Purmerend

Het spel speelde zich hoofdzakelijk af

op de

helft

van

Zandvoort maar door goed
keeperswerk werd een snel-

de die het team op sleep-

mooie overwinning geboekt op het

touw nam, maar

lende Brothers

en fysiek spe-

lastige

& Sisters. In Landsmeer werd het 75-88 voor

onze plaatsgenoten, die met slechts 7

man

afreisden.

Lions slechts

tweede kwart, waarin ze

7

man tot de beschikking
had en Brothers & Sisters
besloot coach Dave
Kroder toch om met een
hoge intensiteit te begin-

37 punten scoorden, stond
Lions n punten vooren ging

12,

het de rust

Ondanks dat

al uit

we

naar het

team

tewedstrijd.

opnieuw terug
in

de wedstrijd.

ten nog een beetje wakker

Zandvoort anticipeerde nu

worden, want na

wel goed en

spelen

in

keken ze

6

minuten

het eerste kwart
al

tegen een 15-4

achterstand aan. Kroder

om een time-out
nemen om ze wakke te

besloot
te

om

liep

weer

snel

naar een comfortabele
12

tewinnen met

75-88.

"Doordat er veel talent

in

deze ploeg schuilt komen

met individuele
goed van af, zoals

er nu

acties

Paul Wessels demonstreer-

Medegezien de

voorsprong komen. Na rust

we komende zondag

want dan gaan we echt

onze plaatsgenotes
niet spelen. De geplande

mooie wedstrijden tegewas het deskundige

beleven aan eikaars talent,

zullen

door pure pech een aantal

door

doelpunten moest missen.

Komende zondag speelt het
ZHC dameselftal een thuis-

het

Zandvoort kon tijdens de

wedstrijd

schema gehaald omdat de

sporadische uitvallen niet

gen AMVJ.

komende

terdag

het zeer sterke FAC,

is

de competitieleider

uit

thuisvereniging niet aan

in

punten; Marvin Martina 17

bepaalde verplichtingen
kan voldoen. De wedstrijd

punten; Ron van der Meijiö

zal

punten en Robert ten

31

Pier ik

n punten.

Dames
Het damesteam

van The

zaterdag oor-

veel

om tewinnen"

opnieuw een veel sterker
Purmerend dat eigenlijk

meer kansen

za-

Julianadorp tegen

wedstrijd van

moet",

Lions, dat

we

door een

personele bezetting, hebben

punten,

uiteindelijkdewedstrijd

r

schudden. Opdracht was
om toch echt wat harderen
meer als team te gaan spelen. Vanaf die time-out ging
het een stuk beter. Na het

•a.

uit

voorsprong van

rust

schitterend doelpunt op

Topscorers: Paul Wessels

komen

"Van

onze kant was het een slech-

dames voor

tegen GBM/Volendam.

voorsprong. Het derde

duidelijk:

Toch zouden de bezoekende

Ook komende week

haald.

kwart werd er weer slap
Sisters

Ook coach Cees van

Deursen was

aan speelsters door hun

gestart waardoor Brothers

kon

loop.

achterstand voorkomen.

club uit de competitie ge-

&

53

le

nu

ik kijk

nen. Echter misschien wel

een 42-

door een gebrek

wat

moment dat
plezier

door de donkere autorit
moesten onze plaatsgeno-

bij

zijn

gaan

als

commentaar van Kroder.
Komende zaterdag speelt
zijn team om 19.15 uur uit

in

ging

"Hun

beter aan.

mindere verdediging, ons
middenveld dat mee gaat
verdedigen waardoor dus
de spitsen moeilijker konden worden aangespeeld",
analyseerde ZHC -trainer
Wouter Slotemaker na af-

plaatsgenotes was.

Het eerste herenteam van The Lions heeft zaterdag een

inzat.

de eerste 20 minuten van
de wedstrijd was het

een klasse beter dan onze

Winst voor Lions herenteam

niet helpen.

inzetbaar na een slepende

gen op 4 plaatsen een an-

en

BASKETBAL

betekenen hoewel er

veel

Noltee, die

andere verplichtingen had,

was

topscoorster

knieblessure. Toch

drie keer

goalie. "Ik wist dat haar

in

van Volendam. "Ze hebben

Jammer van de

had moeite om

Zandvoort kwam na aanvang in zeer korte tijd al

groot aantal break outs

dames,

gezien de potentie

jaar.

via

zoekende Purmerend ging met een 0-3 overwinning weer
terug naar huis.

vol lof over zijn

Met name Romena Daniels

werkelijk de oorzaak van dat

doelvrouw. Die was er da ad-

baalde

Trainer/coach Sven Heller

mede

dam

Ik

uit-

het rustsig-

naal van de arbiters.

Volendam heefteen paar
dames van een uitzonder-

hockeydames

steeds ging de bal toch naar

dichterbij.

en geroutineerde aanvallen
stand

Eerste verlies

kropen onze plaatsgenoten langzaam

op een andere datum
opnieuw gepland worden.
Mocht FAC overigens na komende week opnieuw niet

om

12.00 uurte-

Vakantie Sportweek
Van zaterdag

23 oktober

t/m zondag 31 oktober vindt de Jeugd

Vakantie Sportweek plaats. De inschrijvingen stromen

in-

middels binnen. Tijdens dezeweek organiseren Sportservice

aan de verplichtingen kun-

Heernstede-Zandvoort en de gemeente Zandvoort

nen voldoen, dan zullen

zij

menwerking met verschillende Zandvoortse verenigingen

door het Rayon wegens drie

en andere sportaanbieders elke dag leuke sportcursussen.

opkomen

in

sa-

spronkelijk tegen het
Amsterdamse Harlemlakers

competitie worden gehaald

schrijven.

zou spelen,

en hoeven de Zandvoortse

dagen. Deelname kost slechts

dames

kan via dewebsitewww.sportserviceheemstedezandvoort.nl

is

niet in actie

gekomen. De dames van
de ontvangende vereni-

keer niet

niet

uit

de

meer naar het

noorden af te

reizen.

Kinderen tussen de 6 en 12 jaar kunnen zich hier voor

De meeste cursussen
5

zijn

in-

verdeeld over meerdere

euro per cursus, inschrijven

NUMMER 40

:andvoortse Courant

AUTOSPORT

kampioenschap

moment van

bij

een slotakkoord

in

de diverse na-

de HTC Dutch CT4 Championship nadert een

kampioenschap waar diverse automerken te zien

climax. In dit

07 OKTOBER 2010

Beste wedstrijd van Zandvoort tot nu toe

Ontknopingen nationaal raceseizoen
het vallen van de bladeren, breekt het

Bij

tionale raceklassen. Het

•

VOETBAL

herbergt het deelne-

zijn,

Het was de beste wedstrijd die SV Zandvoort tot nu toe gespeeld heeft,
verd. In

maar meer dan

1

punt heeft het niet opgele-

de Amsterdamse Meer kwamen onze plaatsgeno-

in

de 72e

i-i.

Hierna

gevolg dat die

als

minuut

waren

instortte,

nog goede kansen

er

voor de badgasten maar ook

mersveld enkele

rijders

van naam.

ten vlak voor rust op 0-1

kwam

maar halverwege de tweede

gastheer Voorland terug naar

helft

de ingevallen goaltjesdief
van Zandvoort, Michel de

1-1.

Haan, kon geen wijziging

in

de stand meer forceren. Een
gelijkspel
iets te

zijn

was misschien wel

weinig maar de punten

schaars voor Zandvoort

en dus

zal

men met gemeng-

de gevoelens aan deze wedstrijdterugdenken.

Het tweede

elftal

smaakte

het zoet van de overwinning.

De

reserves van Overbos

ren niet in staat

De Limburger

Bastiaans

Phil

klassementsleider met de

is

Porsche 997 GT4.

Hij

wordt op

van Jan

beginnende coureurs

Morien en De Groot met een

laagtoe te brengen. Paul

v.d.

Oord, Bud Water, Patnck

v.d.

veelal

hebben

dit

seizoen bewezen

dat ze het publiek spannende

pioen van het afgelopen

races

jaar,

eens

een Porsche 997 GT4.

in

Het verschil tussen de twee

is

De twee Porsch e-rijders

klein.

kunnen voorschotelen.

De beide

Volkswagen Golf

het

rijdt,

tweetal tot op zes punten
genaderd. Vooral

in

is

het twee-

nodige weerstand krijgen van

heeft Dikveel podiumplaatsen

wedstrijden. Onder de

De

andere talentvolle

behaald.

verving Jorrit Schmidt de

rijders die

om

serieus meestrijden

de Formule Ford heeft

In

Rogier Jongejans de buit

Schreurs, Glenn Coronel en

het Benelux kampioenschap

nummer

drie

Een theoreti-

is.

OOK

is

nog aanin

de Chevrolet Corvette C6.

plaatsgenoot Dennis van de

zal

De

strijd

zich

zal

niet al-

leen toespitsen op de vier

voor de

rijders die strijden
titel.

die

Enkele rijders

uit

Het slotstuk

Laar.

Cup

krijgt

tintje

de top

geen kans meer hebben

in

de Swift

een extra spannend

omdat

in

de tweede race

worden gestart middels

het 'reversed-grid' systeem.

Degene
als

die

in

de eerste race

achtste finisht,

mag

bij

len

hun seizoen nog op een

overtuigende manier

afslui-

zal

ook het

slot

van de Dutch Renault Clio Cup

Mustang FR50oC),Sebastiaan

een spannende ontknoping

tij

belaagd. Vooral de beide vleu-

op de

nam voldoende afstand van de
concurrentie

om
De

krijgen.

strijden

nog van

geen zwak

kent, zoals tijdens de

Het verschil tussen

kwamen deZandvoorterswat

gelspitsen

meer voor het Amsterdamse

voor SV Zandvoort:

naam

doel en ontstonden er wat

weggewerkte

zijn

strijd

om

het

ma-

echter nog open. Zo

Swinkels en Pieter Schothorst

kansop

detitel.

Naast de Dutch Power Pack-

kampioenschappen,

NET

zal

de

Youngtimer

Services

Touring Car Challenge

op het programma
alles

is

mogelijk en zal

tij-

wagens

uit

serie, zal tijdens

in

middaguur op zondag de

Groot

van de NL

leiders in

met

Niels Kool

titel

moeten

nog voor de

strijden

in

de

de Formido

het kampioenschap

krans ophalen. Anders zal

hij

zijn.

deze toerwagen-

Finaleraces ook de beslissing
vallen

voor het

dejaren '70 en '80

Evenals

laatste race.

Ronald Morien en Dennis de

hij

deze

In

van de vorige eeuw te zien

het spannend blijven tot de

race van de Wijzonol

Trophy, dan kan

laatste tien

het Benelux

kampioenschap op
te schrijven.

klasse zullen vooral de toer-

moment

SV

onderaan maareen winst par-

Zandvoortse doel regelmatig

seizoenfinale kennen.

Formido Swift Cup

14.30 uur op

ranglijst staat.

genoegen namen met een
nederlaag en werd het

een punt. Met nog twee wed-

tweede

heen en

9e op de

minuten voor rust

van de Ven bedraagt slechts

Als Niels Langeveld

om

Zandvoort

maar de meeste kansen

Camaro) zullen

strijd

om

sportcomplex Duintjesveld

werd

helft golfde het spel

dens de komende races haar

de

tegen AFC, dat na zaterdag

rust

waren voor de gastheren. De

Sandra van der Sloot en Addie

in

nog

duidelijk dat

voor Voorland

terug te doen.

Na

de Amsterdammers geen

weer,

zijn titel

Donald Molenaar (Chevrolet
zich

klein
iets

de basis

de eerste

kansen. Uit een

leer

snel, zeer

zou zomaar drie plaatsen

len.

ranglijst

kunnen sche-

Overige uitslagen 2e klas-

seA: Haarlem/ Kennemerland

bewegelijk maargelukkigook

-

egocentrisch. Echter de druk

in

op de Zandvoortse verdedi-

3-3;Monnickendam-TOB:i-2;
Castricum - Aalsmeer: 3-1 en

even

ging werd zeer groot, met

Amstelveen

corner kreeg Faisel Rikkers

de 43e minuut het

waren een plaag

Zandvoort staat nog steeds

Hellas: 3-4;

Overbos - ZOB:

-DWA: 1-4.

zijn

de klassements-

de Argos Suprème

Toerwagen Diesel Cup. Groot
is

ADVERTEERDERS

start grid in het

Corvette C6),Allard Ka rff (Ford

gaan mengen.

in

ken naast Jongejans ook Jack

Overige klassen
Met het zelfde systeem van
achterhoofd

en

In

binnen. Hij behaalde dit sei-

ligt

de reversed

(BMW M3)

weer

Remko Ronday was

gen. Jongejans pakte

sta rtplek vertrekken.

Bleekemolen

Bleekemolen

Kaales stond

en ook

weer aanwezig.

Komende zaterdag speelt
de hoofdmacht van SV

voor de rust was te

tijd

zoen de meeste overwinnin-

tijdens de Wijzonol Trophy en

Nederlands kampioenschap

ten. Vooral rijders als Jeroen

(Chevrolet

in

de tweede race van de eerste

op het kampioenschap, wil-

lat

afwezige Boy de Vet. Ronald

de

podiumplaatsen, zoals Marth

de Graaf, Marcel Dekker, Peter

schetitelkans

voor Zandvoort trefzeker.

een verde-

via

diger bolden de touwen, o-i.

puntende

wezig voor Hen ryZum brink

Oord en Timo de Reus waren

op de wreef en

opstelling

ten opzichte van de vorige

M3 GT4 van Duncan
vijf

voor de zestienmeterlijn vol

met een nieuwe

de deel van de competitie

BMW

Leden een neder-

v.d.

Zandvoort begon weer eens

de

'Nielsen' zullen

hebben concurrentie van de
Huisman, die op

wa-

de ploeg

vooral Jeroen Dik, die net als

de voet gevolgd door de kam-

Christiaan Frankenhout, even-

om

Formido Swift Cup. De jonge,

de voorsprong

niet

omdat

in

Drift Series.

Op www.cpz.nl

vindt u

meer

gegevens zoals starttijden en
toegangsprijzen.

Administratiekantoor

K.Willemse

Pvan

Club Nautique

De

Blijde

Kleeff

Pluspunt

Kaashoek

Corry's

Algemene uitvaartbegeleiding

Sea Optiek

Hond

Dorsman Assurantiën

Sentinel Alarm

Autobedrijf Ka riMo

Elvitaal

Seven For

Autobedrijf Za ndvoort

Etos Zandvoort

BarBattle

G reeven, Makelaardij

Zandvoort

Beach ClubTien

BeachclubTake

Groenestein
Five

Behind the Beach bike rentals
Bloemsierkunst

Fin.

& Schouten

diensten

Repair

&

Leatherwear

Slinger Optiek

Stox

Uitvaartcentrum Haarlem

Haltestraat
bedrijven

b.v.

Lrfe

Shanna's Shoe
o.g.

1

t/m 14

V.o.f.

Cocarde

Harocamo
Hugoos

Van Aa eken

Café Oomstee

Motorrijschool Goede

Versslagerij Gerard

Censeen van Lingen

Ondernemers

Jef&HenkBluijs
Café Koper

Circus Zandvoort

Vereniging Zandvoort

Glaszettersbed rijf

van Twillert
Vrijehuizenmarkt.nl

&

Jhr. P.N.

Quarles van Uffordlaan 2

2042 PR Zandvoort

Tel:

023 -5 715 715
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Nog even

&» smullen van
'* de

atelierroute

Rondje Dorp

Raadsprogramma

centrum

in oergezellig

2010-2014
Het Rondje Dorp van afgelopen zondag speelde
in

zich af

een oergezellig centrum van onze woonplaats. Niet

teams brachten

alleen de 19

gezelligheid,

ook de door

dracht uit te voeren. Punten

scoren op het

een

biljart,

grote zware spijker

een

in

het mooie weer naar Zandvoort gelokte toeristen wisin

eerste instantie niet

de gezellige

wat

ze zagen en deelden

in

zellig waarvoor dan ook veel
waardering was. Jammer

Dinsdag werd tijdens de integrale commissie Raadszaken/Planning

&

Control het

meezingen, een slogan bedenken, punten scoren

drankjes tijdens hun tocht

Wethouder Wilfred Tates

staat er volledig achter", zei

kreeg van voorzitter Hans

ze.

een elastieken band probe-

in

een opblaasbare baan,

vissen vangen, een liedje

in

een basketbaltweestrijd en

door het dorp.

de Kop van Jut belagen. En

val

In

ieder ge-

gepresenteerd aan de commissie. Het Raadsprogramma
geeft de ambities van de raad voor deze raadsperiode
is

voor het college tevens de basis voor

Drommel (VVD)

zich

college volledig achter het

Raadsprogramma

dorpskern van Zandvoort.

Wel vond de wethouder

items maar is vooral kritisch
omdat hij niet kan voorzien
wat er uit Den Haag "op ons

De meeste teams wilden
meteen melden voor

gehele raad eraan heeft

denken van de
ei

eie-

onge-

finishlijn

is

het Rondje Dorp

zeer goed

zich al

De ontvangst van de deelnemers was in elk etablis-

jammer

het

als eerste

staat.

dat niet de

de volgende ronde

in 2011,

meegewerkt. Van de oppo-

maar dat duurt nog

even.

sitie

had CBZ

wel voor

zich

een aantal zaken ingezet.
Vervolgens

geval afgesloten

vanwege

het groot aantal deelne-

mende etablissementen

vaak half op straat moesten

De Mannetjes

Belinda

we lopen

omdat

zij

zijn fractie

geen

te veel bedenkin-

De vele teams van de 17
deelnemende ondernemers zorgden voor zo'n
kleine 200 rondzwermende

gedaan aan de voorbereidingen. "Wij hebben onze

deelnemers die

voor het uitwerken daarvan.

mee

niet de hele raad

zoeken,

om

heeft

ambities hierin neergelegd

we bedanken

en

alle collega-

aldaar een op-

de

griffie

We

zijn trots

ligt

en de hele VVD-fractie

Auto Strijder
Zandvoort
www.autostrijder.nl

Mont Blanc
Witte Bollen

(CL) kon zijn

aan geven.

er niet

Hij

steun
stelde

dat het een

document van

de

en ziet er geen

coalitie

brood

in.

is

Voor coalitiegenoot

Sociaal Zandvoort

en

klaar.

het

is

het

klip

Willem Paap steunt

programma en

vindt het

een hamerstuk.

dat het er nu

onderhoud op

een deel van de Middenboulevard.

nodig. Het staat er echt!

Haarlemmerhoutsnede

'Atelierroute,

dit dorp!'

(D66) kan

steun aan hetakkoord geven

Deursen

Kleinschalig

wat af in

afgaat komen".

Volgens Ruud Sandbergen

gen hebben. Ook Cees van

bril

kroegentocht...

een heleboel

in

Raadsprogramma' zoals ze door Drommel werd
genoemd, aan het woord.
Ook zij betreurde het dat
het

Nee, u heeft geen nieuwe

Openhuizendag,

vinden

Cöransson, de 'Moeder van

ondernemers moesten be-

Rondjes dorp

kwam

Demmers, kon

debat, Michel

worden uitgevoerd. Hetwas
echt prachtigweeromjuist
zo'n uitwisseling tot een
groot succes te maken.

en de veelal moeilijke opdrachten die door deteams

in dit

het woord. Hij zei dat het

heeft het bijgedragen aan
vele gezellige uurtjes in de

te

schonden aan de

ieder

CBZ-woordvoerder

weer
aangekomen en

renloop waarin nauwelijks

wist te brengen?

in

zijn uit-

voeringsprogramma.

een deelnemer het

wat

De Haltestraat was

Raadsprogramma 2010-2014

weer en

doedelzak bespelen, aan
ren zover mogelijk te lopen

sfeer.

gastvrij en ge-

was het daarom dat een
van de teams zich wat
minder tolerant gedroeg
en het met verschillende
ondernemers aan de stok
kreeg, maar dat kan zeker
ook komen door de genoten

stuk hardhout jagen, een
ten

sement zeer

5
95
-*/-^«*

2ezai<gratis

In

de gemeenteadvertentie

leest u er

Gemeente Znndvoort

SS

meer

over.

.

Het

is

goed zo

En

toch. Telker,', u eer, zuilen u

HOOIT: L'CT

~/.t"!

Bedroefd,

Slechts je

maar dankbaar dat hem een langer lijden
is gebleven, geven wij u kennis
dat van ons is heengegaan

Elisabeth

wat

je

tepnkoi

HARTELIJK dank:
Vooralle schittere rde bloemen,

je zei.

:]

u kennis van het

erlijden v

H

Lies

ElisaVeth Jncaba Bakker-Zaurvoort

Voor alle beeld
mensen die

sinds

1

ge kaarten.

ms

alle lieve

van Wijk - van der Aa

J.

Weh ebben

er heel vee

Haarlem,

6 oktober 2010

gehad!

dank gaat

ait

van "Wijk

Evelin

Zandvoort

27
speciale

r

Bonte Tauchnitz

tte

t Haarlem,

september 1924

Onze

steun aa

984 weduwe van Henk van der Snee
Brig

*

2

hebben

bijgestaan

na het overlijden van o

Maria Louisa van der Snee- Pauwels

Piet
weduwnaar van Maria

ij

rOOrbl).

Voor

Met droefheid e

Petrus Bakker

li

lichaam werdons ontnomen,

niet wie je u/as en ook niet

bespaard

10 oktober 2010

februari

Wijk
Rob E geringh

naar het ver[il eg end personeel

van verpleeghuis Boeihmvve voor de

liefdevolle verzorging.

Za idvoo r,okrober2010

DickenMarianne
PamelaenMartijn

Alma en Ben Daane
Dennis en Hiamie
Barry,

Correspondentieadres:

Ruby

R. Ipenburg

Robin

-

Pairwets

,

van Heemskerckstraat
2041 HB Zandvoort

Jac.

3

Claudia en Klaas

Lies

Rick en Simone

Tollenssrraat

is

uzz

overgebracht naar Uitvaartzorgcentrum

67

Ui rvftAfazouuCbN rnuw Zanjjvejuüj

Zand voor

Zandvoort, alwaar geen bezoek.

te

Sinds 1992

Tom en Brenda
De Uitvaartdienst zal gehouden worden op

Chris, Stefan, Evelien,

vrijdag

1

5 oktob.

om

uw

11.00 uur in de r.k. kerk H. Agatha, Grote Krocht 43
Zandvoort. Aansluitend zal om 13.30 uur de cremati

Helen en Kees Hehninek

Rob

uitvaartondernemer

in

Zandvoort.

l

plechtigheid plaatsvinden in crematorium H.

Vergierdeweg 271

te

nde

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort

Haarlem-Noord.

Na de plee

ckl

[•-.

:': ilirlc;:clll:ri'.l

PR

2041

Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.

Tollensstraat 67,
[

Zandvoort, 6 oktober 2010

www.uzn-nederland.nl

Correspondentieadres:

M. Nijhoffstraat 16
2041 NV Zandvoort

De

—

7

Ton en Marga Bakker

Uitvaartcentrum Haarlem
Zondag 10-10-2010, 13.00

begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden

laag water,

op dinsdag 12 oktober op de Algemene

kalm

viszeetje

KW

Parklaan 36, 20 11
Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.

uur.
...

nhaarlem.nl

Begraafplaats aan de Kleverlaan te Haarlem.

Henk Hendriks
Zandvoort

r

Algemene Uitvaartbegeleiding Zandvoort

27 juli 1938

10 oktober 2010

Karin

Henkjr.

Hertyen Remco
Levi, Cas

Correspondentieadres:
A.J.

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~
~ Verzorging van overledene ~

aandacht voor

U en Uw

vanderMoolenstraat7
NC Zandvoort

Henk

is

overgebracht naar Uitva rtzorgcentrum Zandvoort,

67 te Zandvoort wa i-"ele- "ci]heid is tot afscheid
nemen en condoleren op donde dag 14 oktober van 19.00

Tollensstraat

dierbare

Tel

2041

- Begeleiding voor nabestaanden ~
Persoonlijke

-

Tel.

l

06 -4342 9783

Evert H. Schweitzer

Bladmanager:

Tel.

aan de Tollensstraat 67 te Zandvoort. Aansluitend begeleiden

Vormgeving:

naar zijn laatste rustplaa

-

J.Ö0

Gillis

LÊ:." 2'i

2

IR
-

Kok

£i IliS'ZJ'ldv'OO-IicCCl.

Design Zandvoort

2042 JN Zandvoort

Druk: Dijkman affiet

Na de plechtisihc.d
Nautique

te

r-

rr geicsieiineid

otcondolereninstrandlokatie

Zandvoort.

Visseringsweg 40 -Diemen

Verspreiding: ZVO
Tel.

naclit bereikbaar

2042 JM Zandvoort

Aan hen
te

die veen kaart ontvingen

beschouwen.

deze advertentie als zodanig

JiK

'li

Centrale redactie: Joop van Nes
06-14482685 joop@zandvoortsecourant.nl
Kleine Krocht

stijlvolle c

Dag en

2

letty@zandvoortsecourant.nl

advertenties@zandvoortsecourant.nl

tot 19.30 uur.

hem

heel Zandvoort en Bentveld!

info@zandvoortsecourant.nl

i"

Wij nemen afscheid van hem op vrijdag 1 5 oktober om 1 3.00 uur
inde aula van de Algemene Begr.urpla.ns, eveneens gelegen
wij

in

Kleine Krocht

023 -5732 752

Openingstijden: maandagen dinsdag 09.00 -17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentieacquisitie: Lettyvanden Brand-Kinderdijk

~i\ 0'i

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort
Voor een

donderdag er wordt GRATIS

huis-aan-huls bezorgd

KANTOORADRES:

i

-

COLOFON
Verschijnt iedere

Taco*

06-1139 >47 8

'

Verspreiders

www.zvo-ver5preider5.nl

Uitgever: Zandvoort Press

OPLAGE: 9.250 exemplaren

B.V.

NUMMER

Zandvoortse Courant

maanden

Kruispunt

Het

dicht

41

OKTOBER 2010

14

•

weer Kinderboekenweek

is

Kauwgumpalen
Het kruispunt Ho ge we g/G rot e Krocht/Haarlemmerstraat

komende maandag

gaat vanaf
dicht.

De gemeente hoopt binnen

tot begin februari 2011

100 jaar oude

die tijd het

De

in

Het motto

16 oktober.

is:

is

uiteraard

afhankelijkvan gunstige

kli-

matologische omstandighe-

dag

kwam

van drie kinderen een

groep

de kleuters en

groepen

beperken

zijn

de werkzaam-

het kruispunt. Deze werk-

heden verdeeld

zaamheden worden

Verkeersomleidingen duren

daardoor zo kort

in

fases.

mo-

als

derliteratuur een grote

rol

illustraties.

5 in

groep-

prentenboek voorlezen

nauw samen.

sommige kinderboeken

In

Op maandag

25 oktober

er kabels en leidin-

de route terugkomen. De
trottoirs zijn

gedurende de

Schaftschool en de Prinses-

werkzaamheden begaanbaar. De omwonenden zijn

sehal naar de Grote Krocht

door middel van een bewo-

en Louis Davidsstraat. Die

nersbrief geïnformeerd.

gen verlegd van de Hannie

er

spre-

2

OKTOBER -

7

de Kinderboekenweek

ook aandacht voor

strips

dat aanleiding

ouders en belangstellenden,

geplakt onder het tafelblad.

Overleden:

Piet er

Koks, Arjen,

oud 45 jaar.

in

-

fatsoen niet

ertijdensde lessen beeldende

vorming aandacht besteed

ouders kinderboeken kunnen

ten.

aan de

aanschaffen.

illustraties.

is

er de hele

Beatrixschool

naar

aanleiding

heeft

van

de

Kinderboekenweek het project Kunst. Tijdens

workshops

de scholen en kregen de vol-

de leerlingen een kunstwerk

gende informatie.

die

in

's

in

in

een drietal

de school maken

de vorm van een
21

kijk-

okto-

Oranje Nassausc hooi
De Oranje Nassauschool is
deze week bezig met beeldgroepen tekenen

taal. Al Ie

bij

teksten en de groepen 7 en 8

doen mee aan een voorleeswedstrijd. Verder

verhalen

in

maken

ze

beeldtaal onder

het motto: teken alle woor-

ber tussen 17.00 en 19.30 uur

den die je

te bezichtigen

tekenen en vervang

zijn.

mor-

de andere

in

een verhaal kunt

groepen. Bijvoorbeeld maan-

alle taal

die je kunt vervangen.

Duinroos
De Duinroos heeft het weer

In

de

aula zijn alle kunstwerken te

ds. mr. J.W.

&

en wil het graag ten

Paulus

CARTOON
TROUWEN OP 10-1010

ontdek

op

je die

straat.

het

om
ik

is

gaf aan

dat de 'Moeder van

het

Raadsprogramma' dat

al

had gezegd en

zijn fractie

kan zich er goed

Gert Jan B

is

de prul-

in

In

Spanje

een bedrijf dat bezig

was om

al

die plakkaten te

verwijderen.

Met een hoge-

drukspuit vol agressief spul

men de kauwgum te lijf.
Mannen metschra perswaren

ging

bezig

om de klus af te maken.
eigenlijk!

ons eigen Zandvoort ontik

een mooie oplossing.

uit-

vormde koker van roestvrij
staal. Met gaten erin voor, jawel, kauwgum en peuken. Het
is

fractievoorzitter van OPZ,

ons dorp heb gezien. Ze staan

wil zich er niet aan binden.

vlak voor de Zandvoortse

Omdat

Apotheek. Naast de wit ge-

zijn partij
is

geen co-

"nemen

wij

de eerste keer dat

schilderde banken

I

u

ijs

in

vinden,

(CDA) vond

het een dynamisch stuk

ik

ze

in

waarop

het voor kennisgeving aan".

je zo heerlijk

De behandeling van de
ontwerpbegroting en de

geen andere meer ontdekt.

kan zitten.

mm

zwarte plakken

Wat voor moeite

dat spul

lenbak te gooien?
zag

voer brengen. Carl Simons,

alitiegenoot

De PvdA vindt het een goed

zo'n hekel

je schoenzool. Overal

Een smalle, ergonomisch geVervolg voorpagina

10.30 uur Pastor C. van Polvliet

stuk. Nico Sta

ik

Het zuigt zich zo kleverig

onder

In

Politiek verslag

M. Wassenaar

RK Parochie Antonius

Daarom heb

dekte

Verwijs

RK Parochie St.Agatha
10.30 uur Mevr.

ondanks hulp

van mijn grijnzende klasgeno-

Onbegonnen werk

bewonderen.

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur

af,

vol

met goed

aan achteloos neergegooide

jaar.

De kinderen van de groepen

meteen

krijg je er

kauwgumresten.

een kleine rondgang langs

Ma Ha se hooi

in

een vers stuk kauwgum, vast-

Getsiel! Alles zat

optima forma. Wij maakten

gens voorlezen

greep ongewild

al raak. Ik

en zoiets

De

wille-

De eerste avond van

heette.

het nieuwe schooljaar was het

week een boekenmarkt in samenwerking
met Bruna Balkenende waar

Beatrixschool

4tot en met 8 komen

KERKDIENSTEN

er

de gymnastiekzaal voor

avond op donderdag
van Steijn,Adrianus, oud 87 jaar.
van Dam geb. Heimens, Anna Gesina ,oud 88

is

kunnen gaan bekijken. Ook

in

doet iedere school,

eigen manier. Creativiteit

HarleyMichael Dax, zoon van: van Soolingen, Michael
en: Bos, Evelyne.

kinderen van school

te ontplooien. En uiteraard

keurige volgorde, dat op de

OKTOBER 2010

Geboren:

alle

aandacht voor het lezen

in

we

iederegroep.Vandaaggaan

in

de hele school. Tevens wordt

was

kunstprojecten en ex-

kleine ta-

kregen

ook nog een voorleeswedstrijd

'Elmer' nagespeeld. Hierbij

dewinnaars per groep voorle-

om

gisteren

me nog herinneren.

het

ik

benut

zen

scholen

kan

Geklemd tussen te

onderwijs. Overdag werd, zoals

MULO

en 'graphic novels', de beeld-

Voor de Zandvoortse basis-

Alsdedagvan

school.

feltjes en bankjes

voor wat toen nog de

verhalen pursang.

tra

BURGERLIJKE STAND

in

met 8
komen

gebruikelijk, de school

waren

worden

moest en

Ik

kwekeling en

avonds naar de opleidings-

groepen gewerkt aan

toeschouwer. Deze week

is

te

's

maken van illustraties.
Morgen is er dan een tentoonstelling in de aula waar
de kinderen het gemaakte
werk van elkaar, samen met

ken de beelden zo voor zich

len. In

les illustreren

als (betaalde]

het

in

de gymnastiekzaal het boek

dat ze het verhaal zelfvertel-

staat

tot en

in alle

en illustrator

het geval van een

weg waarop

hoe weggebruikers weer op

5

de leerkrachten met elkaar

tenboeken werken de auteur

een

om

uitgenodigd

Pelt,

de groepen

verzorgen. Tevens wordt er

een boek of een sprookje.

langs de

gelijk. In

Zandvoortse Courant, Hans
van

uit

Afgelopen donderdag hebben

pren-

bij

omleiding staan er borden

par-

heb-

Zij

ben de cartoonist van de

extra prikkel aan de fantasie

Davids Carré, eind dit

jaar.

bij

de andere

in

het een hoofdstuk

is

anders gedaan.

van kinderen. Vooral

keergarage onder het Louis

gebruik

school gezeten.

zou kleuterleidster worden.

jes

Beelden voeger een aspect

verkeer zoveel mogelijk te

nemen van de

kin-

toe aan de tekst en geven een

weken. Om overlast voor het

voerd vooruitlopend op het

de

er in

weggelegd voor

18 okto-

ber starten er riolerings-en

uitge-

is

werkzaamheden duren, ook
weer afhankelijk van de
weersomstandigheden, zes

straatwerkzaamheden aan

Op maandag

Jarenlang heb ikop de avond-

Dat werd overdag werken

Van oudsher

De geplande tijd

in

tot en

De Grote Teken Tentoonstelling oftewel beeldtaal

kinderboeken (het verbeelden van verhalen).

op die plaats te kunnen vervangen.

rioleringsstelsel

den.

woensdag 6

56ste editie van de Kinderboekenweek vindt dit jaar plaats van

met zaterdag

kletsen.

in

het zonnetje

Mensen

kijken

en

Rondspeurend heb

ik

maar hopen dat de

belastingvoorstellen, die

En nu

ook op de agenda stonden,

toerist en

dorpsgenoot

wordt over twee dagen

kauwgum

of sigaret hierin

uitgesmeerd. Omdat de
Zandvoortse Courant de

gooit. Als

vergadering van woensdag

het misschien.

niet in

de editie van deze

week mee kan nemen,
gen die

in

de

gendeweek.

editie

vol-

van vol-

zijn

we Zandvoort ermee volhangen helpt c
gezegd heb

ik

Eerlijk

er

maar

een

e
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het
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begin vooreen Schoon
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Zandvoort

~

hard hoofd

in
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er!
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vrijdagmiddag

06-1139 1478

of mail: info@zvo-verspreiders.nl

COl'RANT

Hypotheken

Schouten

Groenestein

Verzekeringen

Bent u op zoek naar een vertrouwd, diervriendelijk en

uzz

uw trouwe viervoeter?

gezellige plek voor

Dan bent u

bij

De

Blijde

"Zo'n arbeidsongeschiktheidsverzekering
veel te duur en hij betaalt toch nooit uit!"

Hond aan het juiste adres.

is

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort

Wij bieden u een

-Honden
-

full

time en volledige honden

serviel

9

uitlaat service

v
v

Complete dag- en vakantieopvang
Ophalen en wegbrengen

en Haarlem

zijn wij

in

Zandvoort

Wilt u zeker zijn van

gastvrouw m/v

i

uw wensen en

023-5718731

Tel

I

HERINNERING VOOR:

Dierenartsenpraktijk

~P

ANBO

u gastvrij bene, niet opziet tegen werken

ichtig bei

verzekering?

Ketellar.

R.

|

www.gsfinancielediensten.nl

voor het voorbereiden en begeleiden van rouwbezoeken.

ren

uw

langs voor een objectief advies, aansluitend op

-Borstel en, wassen en föhn service

op zoek naar een
Zandvoort

Wanneer

inkomen mocht u arbeidsongeschikt raken?

wilt u niet teveel betalen aan

Kom

-Dierenartsbezoekjes

Voor ons uitvaartcentrum

Ben u zelfstandig ondernemer?

leden Zandvoort

en weekenden en

Zandvoort, reageer d

Mevr. A.C. Dekker

-

bingomiddag

Lukkassen

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort
p/a Parklaan 36, 2011

KW

Klaasen,

Spreekuur: ma. t/m

Haarlem

Telefonische informatie

mevrouw

* •

ONS MAGAZIJN MOET LEEG
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-

Kom

langs

-

14.00 uur

avond 19.00

2042 CH Zandvoort

SLECHTS 2 DAGEN!

-

U weet het inmiddels

20.00 uur

we

gezellig- koffie en drankje

tot

50%, 70%

op zaterdag 16

& 80% ^KFrijS

& zondag

-Tel.

(023)571 5847

- - -

FABRIEKSVERKOOPÜ
KORTINGEN

13.00

vr.

en volgens afspraak
Lijsterstraat

-

vr.

ma.- wo.bij

023-5328750

0PENZANDV00RTS

^-^i ^KAMPIOENSCHAP^

^*

17 oktober!

GARNALEN PELLEN
Organisatie door;

Café Oomstee * "*££!££&,
nu €25/"
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VVD Zandvoort - Bentveld
Programma:

VERF:
LAAGSTE

19:30-20:00 uur
20:00- 20:15 uur
20:15 - 22:00 uur
Landelijke politiek:

Lokaal / regionaal:
Provinciaal:

Gyroscoopweg 6, Amsterdam i>w»>i«si»«im

Algemene ledenvergadering
Pauze
Sprekers:

2e Kamerlid Willibrord van Beek
Wethouder Wilfred Tates
Gemeenteraadslid Jerry Kramer

Locatie:

Club Nautique

Boulevard Barnaart 23

:

't

2041 JA Zandvoort

1 .';::

Oomstee!

Najaarsvergadering

nu €S0,**

:'•

1

gratis!

KARAOKE! Aanvang 21:00 uur.

23 oktober:
;;-: Oomstee Jazz.

18 oktober 2010

vanaf€900,*"
Icrj

r

Aanvang 21:00

vanaf€10,"

1! :.

Agenda: Zaterdag
,:;;""::

344m Kleur "kurfr'&mtit

1

oktober Peelnn!'.;e

Zandvoortse Courant

Veel animo voor tweede

Wooncafé

in

ganiseerde Wooncafé

in café

Neuf,

mag

terdag gehouden tweede editie zeker

geboden gelegenheid

maart waren

in

gretig

aangrepen

dig mogelijk te laten informeren over

er velen die

om

de

of renovatie of de

zich zo volle-

wonen en

gaven vrijblijvend hun des-

Gaan we doen
Wendy Jacobs en Maaike

kundig advies. Een

de aanwezige specialisten

aanver-

sen hebben hinder van de
onnatuurlijk lichte nachten.

die

ook nu weer
elkaarwist

bij

hadden

in

het

plekje

verworven
in

een ge-

ren en ouders

en deden

in

Zij

mee aan een TV

gedwongen
alle

sfeer

vrijuit

werd door

belangstellenden zeker

gewaardeerd, ledere bezoe-

is

er

in

het Zandvoorts

Museum

Maar Wendy en

makelaars georganiseerde

vingen. En of het nu over de

ker kreeg na afloop gratis een

Maaike hebben de smaak

aan-of verkoop van een huis

schitterend pakket exclusieve

te pakken en stuurden naar

woonbladen mee naar

de initiatiefnemer provincie

Noord-Holland weer een

nieuwe

idee.

De dames wil-

len dit keer

om

voor

Zandvoort organiseren.

naar en van het Zandvoortse

tweetal na de plechtigheid

moet dus weer gestemd
worden en dat kan nog
tot en met 17 oktober. Ga
naar www.gaanwedoen.

plein

van harte feliciteerden. Ook

tv daarna naar winterfeest

Corrina Kortekaas die rond 11.00 uur

met

opticien
raadhuis.

Ton Slinger

het huwelijk trad.

in

bijdeVomarin Nieuw

In

de raadzaal zaten

vele belangstellenden die het

Rekreadeen wordt fan, dan
telt je

allerlei lekker-

toekij-

was te zien dat

bruid

en bruidegom intens genoten

van

dit feest

en de overgrote

belangstelling daarvoor. Zelfs

stem dubbel.

de ogen vanwege

Land & Water
De Zandvoortse
teert

Land

een

de win keideur van de opticien

ding en sieraden

van onder andere een vis-

aangekleed.

sersvrouw, een

uit

1870

vis loper,

uuren 16.00

themadag
een schone leefomgeving

is

een wens van iedereen.

uur en

zal

Een omgeving waar alles recht, schoon en heel

is,

de verlichting

brandt, geen onkruid staat, voldoende groen, speel- en zitge-

enzovoorts. Wilt u meer weten over de inrichting

(tot

ongeveer middernacht).

en

ber van 19.00 tot 20.00 uur bent u
in

Huize Bodaan aan de Bramenlaan te Bentveld.
is

niet nodig;

de

koffie staat klaar!

is

het de Nacht

diverse plekken en
tijdens

Boogje woogie
Een uitpuilend café

Kom

is

Oom-

van

verkleed

lekker

dansen

sfeer.

Kaarten

1

in

een

zijn bij

Bruna Zandvoort verkrijgbaar.

Hoe donker is

genoten van het boogie
woogie spektakel rondom
pianist Martijn Schok. De
toehoorders kregen van

hem

en

kompanen

zijn

een concert voorgetoverd
dat klonk als een klok. Het

het?

was

de eerste keer

niet

Oomstee

dat Schok café

aandeed maar wel de heftigste. Rin

lis

Groeneveld

op saxofoon en zangeres
Greta Holtrop deden, on-

uw

dersteund door bassist

poppendokter
kapotte pop

(u

kunt

meenemen

uur

in

het Noord-Hollands

archief

in

de Jansstraat

Hans Ruigrok en drummer
Men no Veen endaal, ook een

en

De themadag Land & Water
is op zon dag 17 oktober aanstaande van 12. 00 tot 17.00

Vooraf aanmelden

wil griezelen

je favoriete 'horror' outfit

kom

zal bij

gebouwen het licht
deze datum doven.

een tentoonstelling en een

laten repareren) aanwezig.

Op donderdag 21 oktovan harte welkom op het

lo-

Op

stee heeft vrijdagavond

Dus wie

harte welkom.

ook oude

over de bestrating, straatverlichting, zwerfafval, speelplekken,
straatmeubilair of soortgelijke zaken?

bij

onnodige

zijn

ambachten, een shantykoor,

van de openbare ruimte? Of heeft u vragen of opmerkingen

wijkspreekuur

avondvullend

de

uur. Tijdens

zijn er

om

meente Zandvoortdoet mee

De Krocht

in

en 14.00 uur en tussen 15.30

oktober naar Bentveld

maatregelen

en
is

een

dame uit 1870. De
Wurf showt tussenpo uur

ZANDVOORT SCHOON!?

**

om

overheden en bedrijven

aandacht te vragen voor
verlichting tegen te gaan.

30 oktober

'spooky

__.

sten van de sterrentelling

van de Nacht en ook de ge-

Halloween
Op 23 oktober

met theater en live muziek.
De avond begint om 20.00

en een

is,

De uitkom-

verzorgd.

een gezellige dansavond

& Water, in Haarlem
modeshow met kle-

mee te

Nederland. Ga voor

worden gebruikt
kale

planten, die door een aantal

van hun liefdevol worden

folklore-

DeWurf presentijdens de themadag

werkvrouw, een omroeper

legenheid

in

is

sterrentellen.nl.

dit zin-

loos verrinneweren van de

vereniging

op de Grote Krocht was feestelijk

'DUT

Nieuw Unicum

boven Pluspunt stonden de

in

in

nog

meer informatie naarwww.

lo-

bruidspaar

kers beloonde, ontbrak niet.
Duidelijk

Wonen

een heldere avond naar de

onderzoeken hoe donker het

de bewoners van de

Bij

Er

het bordes met

nijen, waarmee het

21

Sterrentelling. Kijk tijdens

ver-

Een groot aantal plan-

ten moesten het ongelden.

kinderen van

alle

het traditionele gooien van

de buiten wachtende

komt

ting Natuur en Milieu een

sterrenhemelen help

Noord door vandalen

in

was het

een

zijn

aantal bloembakken op het

volgende ochtend de tranen
Een echte Engelse dubbeldek-

kerbrachten haaldeallegasten

altijd

op zaterdag

vrijdag

een winterfeest

(winter Santekraampie)

weer een aanleiding

el-

toch

Milieufederaties en Stich-

de nacht van afgelopen

catie van

Getrouwd op 10-10-10
kaar het ja-woord te geven. Afgelopen zondag, io-io-'io,

zijn

onnodige geld-

nu tot 10 november 2010
organiseren de Provinciale
In

nield.

huis.

men-

lichtver-

en energieverspilling. Vanaf

een

dagmiddag van de maand
speelt.

vuiling voor

ze wonnen

poppentheater gerealiseerd
dat iedere ie en 3e woens-

omgeving

het verstoort ook de

Bovendien zorgt de

werd

wedstrijd. Het idee

genomineerden

€3000. Inmiddels

met

hun gasten. Vooral die on-

Open Huizen Dag was ook

Bijzondere data

graag naar

Zandvoort

Neuf een

ging, over de verhuur va nap-

niet alleen

is

als je

maken voor kinderen, jonge-

zellige

reden dat veel bezoekers de

nachts

natuur. Veel dieren en

en spraken daar

graag ont-

's

kijkt,

uiter-

gastvrije restaurant van café

gratis informatie

mel

vervelend

een mooie sterrenhemel

zoveel experts

NVM-

is

het jaar één grote wens.

wilden een poppentheater

Geusebroek

door de

Haarlem en de toegang
gratis.

Cappel hadden begin van

mate succesvolle aanpak
van initiatiefneemster Petra

te brengen. Die

gelijktijdig

DOOR

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

gewenste

voorjaarbeurt voor een tuin,

wante onderwerpen.

De

OKTOBER 2010

14

•

vingscontracten, beveiliging

worden

van de woning, verbouwing

aangemerkt. Meer nog dan

41

OOR

OOG

belastingzaken, samenle-

de afgelopen za-

als succesvol

Iet
en
DE BADPLAATS

partementen en woningen,

het voorjaar voor het eerst geor-

Terugkijkend naar het

NUMMER

•

in

behoorlijke duit

Door teveel verlichting
hemel

in

is

de

de nachtelijke uren

maar

Schok

liet

in

het zakje.

opnieuw zonne-

klaar blijken tot

de groten

grijs

van de boogie woogie te

of zelfs geel. Zo'n lichte he-

behoren. Genieten was het!

vaak

niet zwart,

wü

".'.':

Sfeerimpressie van de atelierroute

van KunstKracht

12

óp

2

en

3

.

oktober 2010

Zandvoortse Courant

vrijdag, 15 oktober,

zij

u verrassen

In

met

•

OKTOBER 2010

14

Pubquiz-Café Koper, aanvang 21.00 uur

17

Big Monti

19

Bingomiddag -georganiseerd door ANBO
Zandvoort Gemeenschapshuis, aanvang 14.30 uur

2i

Klaverjasavond-

Amundson

-

Bluesconcert

bij

Club Nautique, aanvang 20.30 uur
live at

nauwe samenwerking

met een zogenaamde 'Shopping

ner Night', een avond

Bluesnight

een

41

15

eerste gedeelte van de Hal-

komende

nieuw fenomeen voor Zandvoort.
gaan

©

Club Nautique

Haltestraat

in

De ondernemers van het
testraat introduceren

NUMMER

•

EVENEMENTEN AGENDA

WATERSTANDEN

'Shopping Dinner Night'

Club Nautique

moifti

ZONDAG

Din-

extra aanbiedingen van zowel

amunrison

OKTOBER

17

.V

winkeliers als horecaondernemers.

in

't

Wapen van

Zandvoort, aanvang 20.00 uur

nautiqueOgmail.com/teiefoni» :023 -57157 07

Hoog

Laag

Hoog

24 KRIM kamerkoor- Kerkconcert

Hoog

Laag

van Classic Concerts

in

Protestantse Kerk.

Aanvangi5.oo uur
14

04.46

08.39

16.46

20.54

15

05.26

09.46

17.26

2 2.15

Jubileumconcert-

31

bestaat

zal met live muworden omringd en de

Het geheel
ziek

drie restaurant zullen speciale

menu's serveren voor zeer

Maar

vriendelijke prijzen.
liefst

ig

ondernemers hebben

18.00 en 22.00 uurgelden,en
wellicht dat bet de aanzet

va n deze première een feestte

De

goed

Morgenavond dus

feest

nummers

ook de advertentie

u

01.26

08.54

13.45

21.04

02.04

10.15

14.36

22.25

02.56

11.05

15.09

23.16

03.25

11.50

15.41

23.45

tot en

1

met
in

heid die

nummer
Het gregoriaanse gezang dat afgelopen zondag

in

de Pro-

geven.

In

was

was woens-

dagavond 29 september buiten op het Kerkplein te horen.
'Va Pensiero' uit Verdi's

Nabucco werd door de kleine veertig aanwezigen
borst meegezongen. Reden

opnieuw

opera

uit volle

de gregoriaanse Schola Cantorum
digd

om

uit

Beverwijk uitgeno-

deze oudste vorm van kerkmuziek, die rond de 9e

eeuw was ontstaan

in

de kerkelijke

liturgie in

Deformule'Cenaree cantare'

zijn Trias

(eten en zingen) sloeg aan en

met sopraan Sandra RitskesBaardman en pianist Fred

wel zodanig, dat de avond van
al overboekt was. Op
woensdag 24 november volgt
een tweede vers ie voor gasten
die het evenement ook graag
een keerwillen meemaken.

tevoren

Musica, een trio

De

dienst, geleid door pas-

tor Dick

Du ijves en dominee

Sjaak Verwijs, trok een be-

voorjaar brainstormden
over het plan een

zij

menu aan

te bieden, gelardeerd

met

wel een groot aantal

liede-

dan de gegadigden weer

dochters de woning bekij-

Overigens bleek de

om

alvast het een en

anderte regelen. Een dag
ter

werd

hij

Key dat niet

la-

gebeld door De
hij

maar iemand

kreeg

zijn

eerder toegewezen, en door

geweigerd! Een onverkwik-

hem geaccepteerde, woning
nog niet klaar was vanwege
aanwezigheid van asbest.

Zandvoorter niet

dewoning omdat

vertelde

gen nog kennen, want na het

en bracht de sleutel terug

Tweede Vaticaanse
dat

hij

dat

in

zijn die

Concilie,

1965 eindigde, was

het voor het Latijns

gedaan

De kosten van het

het gregoriaans ook op de

in

driegangenmenu (ook vege-

plaats van deze dienst ge-

en werden de landstalen

tarisch) zijn

€35, inclusief een

welkomstdrankje en

koffie of

thee na. Opgeven kan

via het

klonken

moet hebben. Voor

de rooms-katholieke kerk

gevoerd. Al met

al

in-

was het

de Reformatie (rond 15e

een zeer geslaagde dienst

-16e eeuw) stond daar de

en wat die gregoriaanse

de heiligen

Italiaanse liederen en aria's.

restaurant of via cantare. an-

kerk gewijd aan

Versteege stelde voor met

drea@gmail.com.

Agatha en Adrianus. Na de

voor te komen.

melodieën.

ongetwijfeld weer voluit wor-

keuze. Zo vertelde

lijst

hebben aan de gregoriaans

Jan

is

niet

op de

Woonservice gemeld had
dat Jan deze woning had

de Latijnse teksten en gezan-

e cantare'

als-

nog kreeg toegewezen

Verder bleek dat De Key aan

deleeuwse muziek. Verwijs

18.50 uur. Reserveren

aan de Brederodestraat

gewezen. Deze gegadigde

traditionele aria's en liederen

om

naam van

de persoon die de woning

anders dewoning kreegtoe-

dat er veel gelovigen

is

aanschrijft voor bezichtiging.

voorde

Opvallend was het zondag

verplicht.

uit

woningzoekenden

Kerken sterke verwantschap

ren uit het Liedboek

Jammer want de zan-

zijn

hij! Bij

namen van

alleen de

woning was. Met sleutel en
al gingJan samen met zijn

brachten schitterende mid-

in

zij

zijnde

doorsturen naar De Key, die

hoorlijk aantal kerkgangers

zat de kerk niet helemaal

mers hun fout, dacht

Woonservice legde men

de eerste kandidaat voor de

gers van dirigent Ko Ariëns

al

over de bijzondere muziek-

het

In

deze kerk alhoe-

hij

vol.

den meegezongen. De aan-

is.

de eerste 10 aan de beurt

waarin stond dat

al 24 gasten
hebben aangemeld, zullen de

vang van 'Cenare

het restaurant aan het

Kerkplein te vinden

dat

brief

Ook de tweede avond, waar-

idee van Andrea's gastvrouw

Peter Versteege, die regelma-

De man, hierna omschreven
want hij wil niet bij
naam genoemd worden,

ontving van De Key een

Cest, een opzette maken.

Suheyla en bas-bariton Jan

tig in

in-

jaren op wachtte.

voor zich nu

welkomstwoord het een en ander

een

is

had

van 10 gegadigden. Het leek hem de woning

3

hij al

als 'Jan',

ken

Reformatie verdween het

door Joop van Nesjr

latijns uit

'Cenare e cantare'

West Europa,

ten gehore te brengen.

om woensdag 24 november dit

te organiseren.

waar

tijdens de laatste oecumeni-

het kader van het oecumenische jaarthema van

de Lokale Raad van Kerken, 'Op golven van muziek', was

Het beroemde slavenkoor

Hij

14. Zie

het hart

Andrea

Ristorante Andrea

verhaal kwijt over een onenig-

geschreven op een woning aan de Brederodestaat en was

sche dienst van dit jaar, heeft het een mooie omlijsting ge-

bij

zijn

had met woonstichting De Key Zandvoort over

hij

een woning, en mailde de Zandvoortse Courant.

een mooie omlijsting
testantse kerk te horen

in

aanvang 14.30 uur

Eerlijk of niet eerlijk
Een Zandvoorter wilde

van deze krant.

Eten en zingen
Het enthousiaste gezang

koor "Voor Anker"

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Gregoriaans geeft dienst

de Haltestraat tussen de

maken voor de Zandvoorters
bieden

19.56

is

ieder geval

in

en hun gasten.

Zij

18.17

12.46

het leren, voor nu

tijd zal

uit.
in

extra aanbiedingen en gewel-

11.00

07.40

Krocht,

voor meer van deze avonden.

ziet het er

om

de handen ineen geslagen

dige acties, die alleen tussen

06.05
00.00

ANBO

40 jaar. De

ziek betreft, graag

keer herhalen!

mu-

nog een

kelijke

zaak die volgens de
eerlijk

is

afgehandeld.

was erg teleurgesteld

naar De Keyen vroeg

om op-

heldering. Daar bleek dat er
niet over te praten viel

want

volgens De Key maken
niet uit

wie dewoning

zij

krijgt

maar doet Woonservice

dat.

Jan stapte vervolgens naar

de Woonservice

om

haal te halen. Het

was im-

ver-

Reactie

De Key

Woonstichting De Key rea-

geerde

via

woordvoerster

Floortje Schut:

"De toewij-

zingsprocedure

is

volgens de

Dewoning is
toegewezen aan kandidaat
nummer één op de wachtlijst. We hebben begrip voor
de teleurstelling van de meregels verlopen.

neer

in

kwestie."

J>

'

-?

Financiële Diens
Lifestyle

Planningen, Hypothel

Herfinanciering, Kred ie

Pensioen en (echt)Scheidin

Voordeel dat

ik

niet

gebonden

ben aan kantooruren en

Maak vrijblijvend een
Kijk

locatie.

afspraak.

•

mrMcrlr de hjjrurjrlrl i-.in hinrif mpH 0t^.
wvlulïiMit daf rrt fiftlutn. hjjr
hrnlclktiur van dr i*

voor meer informatie op

('Pt'&r

nwuwkfl

afspraak 06-19312574

/

023-5715963

iini'i

een maatje meer

quintvfashion.nl

www.sevenforlife.nl of bel vo

Herenweg

29

G

-

Heemstede

;ï;ïh 'm
Van

€

€29,M

44,2.7

VcKir

jK<

aiiToaeDBijF

I

[

< ^j

Q.

f

APK
LA^NTANtLLA

Onderhoud en
Dagelijks geopend.

Maandag vanaf n. oo uur

pizzeria .-'ristorante itaiiarto

©tos

Alfredo Caramante

Passage 2-4 Zandvoort
Tel.:

023-5716785

Sluitingstijd

Kerkstraat

doordeweeks 18.00 uur

31,

-in het

weekend

17.00 uur

2042 JD Zandvoort. Tel.: 023-5732268

merken
en verkoop

reparatie alle

Occasions

in -

Karim en

Mo

www.autobe drijfka rim o.nl

De restvan de week vanaf 09.1

direzione:

Curiestraat
F.

1

0,

2041

023-5733793

E.

CD

Zandvoort

T.

023-5733792

autobedrijfkarimo@planet.nl

>r$*

(Donderdag 21 oktober 2010
Kijk

op www.trendmark.nl

vanaf 20. 00 uur

\

Mark Grote op 023
naar infoetrendmark.nl

iking belt u
ail

Lady's OnCy

trk

Makelaardij O.G.

•

Brederodestraat 140

•

-

573 47 12.

2042

Onderscheidend door inzet én courtage

met Tiera

(h/

YWttcter
Walter heeft eer nieUW mcnU!
Kom proeven in een ongedwongen sfeer.
Puur kaken met eerlijke ingrediënten voor
vriendelijke prijzen.

www.cafefier.nl
Haltestraat 32 Zandvoort

SHG&:

Burgemeester Engelbertsstreet 7E, Zsnefraort eis ttsoen oeopend
bchntw diradsg reserveren? bel vonnF 1 5:00 n£3'5733433

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

1

Zandvoortse Courant

Blues

bij

Club Nautique

In

het jaarrondpaviljoen Club Nautique treedt op zondag

een grote schare aan vaste

17

oktober niemand minder dan de legendarische bluesgi-

fans aan zich wist te binden.

tarist Big

Monti Amundson op. Deze Amerikaanse musi-

cus speelde op de

bühne onder meer met grote namen

als

John Lee Hooker.Johnny Winter en Buddy Guy.

Big
in

Monti Amundson

kwam

Amsterdam. Hij toerde veel

in

door Europa, waardoor

een platencontract

hij

hij

41

•

14

OKTOBER 2010

het zonnetje gezet

in

Het concert van Big Monti

De Vereniging van Eigenaren van het De Favaugeplein
heeft ja ren lang van de diensten van Jaap van Duijn gebruik

om

begint op 17 ok-

20.30 uur. Kaarten

gemaakt. Een keer per week

kwam

hij

langs en

voor optreden plus een

3-gangendiner)zijn te bestellen via tel. 571

5707 of via email

clubnautique@gmail.com.

bij de damesconfectie
Amsterdam.

vrouw Saar Paap en

Zijn

trappenhuis schoon, zette de vuilnisbakken buiten en later

weer naar binnen. Jammer voor de huiseigenaren van het
appartementencomplex maar Jaap van Duijn vond het tijd

worden om, vanwege

zijn

in

maakte het

(€ 10 voor het optreden of

tekende met Munich Records

1993 naar Nederland, na-

NUMMER

Amundson
tober

€ 40

dat

•

Huismeester Jaap van Duijn

respectabele leeftijd van

94 jaar,

haar zuster hielden toen
al

de wooncomplexen 'De

Favauge' en 'De Rotonde'
schoon. Na

zijn

pensione-

Van Duijn mee
met het schoonmaken en
ring hielp

te stoppen.

Verwendag voor mantelzorgers

na het overlijden van

vrouw

bleef

hij

zijn

de bewoners

van De Favauge trouw. Jaap

Het

lijkt

voor velen zo vanzelfsprekend, het zorgen voor

een gehandicapt, chronisch ziek of hulpbehoevend familielid,

vriend of buur. Je loopt echter vaak tegen problemen

aan en de zorg kan erg zwaar
blijven

doen

is

zijn.

het noodzakelijk

Om

om

Daarom wordt op woensdag
november een verwen-

dag georganiseerd voor

er,

nl

of telefonisch

goed te kunnen

nemen.

ogen

met

lede

Zandvoort veran-

zijn

gebouwen en
verdwenen en

evenals vorige jaren, een

leuke dag

bij

Pluspunt ge-

Deze dag wordt georgani-

huizen

seerd door Tandem,

het zou zonde zijn als ook

in

sa-

zijn

menwerkingmet Draagnet-

het

Docteam,5tichting Kontext,

'De Favauge'gaat verdwijnen.

MEE Noordwest-Holland,

Dit

Stichting Thuiszorg Ge-

organiseerd. Rond 10.30 uur

handicapten en Stichting

de dag, die tot

circa

Maatschappelijke Dienstver-

start

zelfstandig en ziet

023-8910610.

15.00 uurzal duren, met kof-

alle

mantelzorgers d ie woonach-

van Duijn woont nog steeds

Tandem:

bij

deren. "Mooie
dit

er af en toe tussen uit

te gaan, de zorg los te laten en tijd voor jezelf te

10

demdagvandemantelzorg.

appartementencomplex
complex werd

in

1950

als

eerste aan de boulevard ge-

bouwd. De plaquette

muur aan

in

de

het Schuitengat

de regio

verse workshops en tussen-

door wordt voor een lunch

Aad Kolk en Liselot de Jong,
twee leden van de WE, wil-

woond

worden leuke activiteiten ge-

Midden-Kennemerland. De dag wordt mede
mogelijk gemaakt door een
financiële tegemoetkoming

Koningstraat en doorliep

heeft gestopt, ondervinden

organiseerd. Voor de mantel-

gezorgd. Aanmelden (voor

van Zorgbalans en ViVa!

den Jaap van Duijn

het

vervolgens school B (de

de bewoners hoe uniek

Zorggroep.

zonnetje zetten.

nodig-

klompenschool) waar nu

service was. Als blijk va n

het Gemeenschapshuis

ontving

ting zijn

Midden of Zuid-

in

Kennemerland. Op verschillende plekken

zorgers

in

in

fie/thee en gebak. Er

Zandvoort wordt

15 oktober)

kan

zijn di-

opwww.tan-

lening

tekst en foto Nel

Kerkman

uit

om

Zij

in

officieel af-

hem te kunnen
nemen. Tot grote verrassing van Van Duijn was de
Zandvoortse Courant ook
aanwezig. Onder het genot

De kunst van schoonschrijven
bibliotheek Duinrand hebben gemist,

om

langs gaan

moeten

beslist

tekst, red.).

versjes

de 26

rijen

de huidige tentoonstelling te bezichtigen.

Boven de kinder-

hangen

in

schilde-

letters

van het

ook hier weer in
combin at ie met illustraties.
De volledige 12 sterrenbeelden zijn te bewonderen
alfabet,

In

de tentoonstellingsruimte en

in

de vitrines exposeren

12

enthousiaste leden van de Haarlemse Kalligrafenkring hun
kunstuiting

in schrift

en beeld.

met

De Haarlemse Ka
Kring (HKK)

is

in

1

igrafen

septem-

om

en vanzelfsprekend

vitrines staan de kleinere

ruimte voor eigen

er

initiatief.

staat uit leden uit de regio

waaronder ook enkele

Zandvoorters. De leden ko-

men eens in de maand bij
elkaarom ervaringen uitte
wisselen, e kaar te stimuleI

ren en ideeën door te

om

geven

zo de kalligrafie te be-

vorderen. Tijdens de bijeen-

komsten

is

er

ruimte voor

behandeling van

letterty-

pes en demonstraties van
diverse technieken.

Ook de

eens een 'Zandvoorts

maken?

project' te

Letterpret

In

de

kunstwerkjes met kantelboekjes en kaarten.

ber 1992 opgericht en be-

u

hij in

geïnteresseerd

Mocht

zijn in

In

zijn

dank

een overheerlijke

hij

beidzaam leven

het

koffie vertelde

het kort zijn levens-

als perser

de Week van de Geschiedenis, tussen 16 en 24 oktober,

bon. Vervelen doet Van Duijn
zich niet

want zijn wandeling

door het dorp en langs het
strand zal frequenter wor-

den met misschien een extra
'bakkie'

bij

de bewoners aan

De Favaugeplein.

zig,

sluit daarbij perfect aan.

door Peter de Jong,

u vrijblijvend

u

bellen

De meeste leesclubs hou-

met literatuur bemaar de Leesgroepen
zich

Geschiedenis zullen boeken

gaan bespreken diethema's

5390461.

uit

expositie,

gesponsord
is

in

het Zandvoorts

Museum.

tot

Als u belangstelling hebt,
of eens wilt horen

den

informatie kunt

naar

Snijders 023-

ondersteuning betalen

deelnemers een bedrag per

een bijeenkomst voor de start van

de

HKK dan

kunt

is

een Leesgroep Geschiedenis

een avond bijwonen. Voor
Lidi

die

jaar.

zaterdag 23 oktober,

in het teken van de
Kinderboekenweek met als
illustraties in de
kinderboeken. De expositie
met de 26 kinderversjes,
gemaakt door HKK-leden,

de geschiedenis behan-

deze stichting behandelen
6of7boeken perjaar.waarvoor een keuze gemaakt
wordt uit een gevarieerde
boekenlijst. De leesgroepen

is

theek, Prinsesseweg 34, te

Stichting Senia

bezichtigen.

23

in-

welkom

oktober

om

in

het Zandvoorts

Museum.

Aanmelden

13.30 uur

een

vooraf

vra-

verhinderd bent, maar wel

gen en discussiethema's en

ningstijden van de biblio-

houdt, bent u van

met daarin

'leeswijzer'

heid tot de geschiedenis

29 oktober tijdens de ope-

en

wat een

Leesgroep Geschiedenis

op zaterdag

krijgen voor ieder boek

delen, van de vroege oud-

De geïllustreerde vers-

de versiering rondom een

is.

gonst het van de activiteiten. Een van die activiteiten, op

staat

verlucht (verluchtiging

de (verlengde)

Start Leesgroep Geschiedenis

De gehele maand oktober

De

in

doos bon bons en een cadeau-

verhaal.

thema de

jes zijn gekalligrafeerd

wederopbouw." Nu Van
Duijn zijn werkzaamheden

zijn

Misschien een idee

werkstukken, meestal met
thema, worden besproken
is

van een kop

daarbij het 'Haarlems

Project'.

door Nel Kerkman

jeugd ge-

in

De herinnering aan de terugkerende overstromingen in het laagst gelegen
deel van Zandvoort rond
het Zwarte Veld werd even
aangehaald. Vanaf zijn 14e
jaar had Van Duijn een ar-

scheid van

Kunstliefhebbers die tijdens de atelierroute KK12 de exposi-

herinnert aan deze eerste

heeft

den hem

tie in

Zandvoorter Jaap van Duin

is

niet nodig. Als u

belangstelling hebt, kunt u

informatie over het boeken

dat melden via de website

de auteur, soms aangevuld

www.senia.nl/geschiedenis

initia-

met informatie over het

waar

tiefnemer. Leesgroepen van

betreffende tijdperk. Voor

kunt vinden.

van de 20e eeuw.

is

de

u

ook meer informatie

1

Uw auto kopen of verkopen
via

/

Kijk

ZANDKORRELS

Mobiel
Mobiele Poets Centrale
&

professioneel auto's wassen, poetsen

!l!

4slaapkamers en grote
badkamer met bad, douche. Half gemeubileerd

of bel Patrick van Kessel

polijsten

krassen en nare luchtjes verwijderen
laat u verrassen door onze vrijblijvende prijsopgave
gratis haal- en breng service

een professional

voor meer informatie
en ons aanbod op

www.autoverkoper.nu

Benedenwoning te huur.
Zee: ;rote benedenwoning
ca i6om.2 met grote tuin,

Behang- en schildersbedrijf

Autobedrijf Trade Ard.

Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571

31

Lid

uw

Max

behang-, wit- en

hulpmiddelen.

06-53498304

www.arnoldnijkamp.nl

www.trade-ard.nl

Ik

ADL-HULPMIDDELEN
Vergoeding mo-

5730519/

schilderswerkzaam heden

vooreen afspraak

bij

U thuis: 06-51815360.

VAN AACKEN

Inloopspreekuur:

^1

<$»•

km 3y«tf

maandag

9.00-12.30 Flemingsstraat

vernieuwen kozijnen

&

schilderwerk.

Kabel-internet/adsl
installateur helpt

Najaars- en winterbeplanting

Gevulde potten en manden

vrijblijvende offerte!

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

maand

57 r/j -n

Voetenparadijs Liesbeth

Voet -en schoenkundig
pedicure heeft nog

Rep-it, totaal service

voor computergebruikers.
023-5719666 of 06-44696001.

Met

9f Henk

JteF

Bloemen

worden??

voor particulieren en ondernemers kleinbedrijf

nagelstyliste begint

met

de gratis introductie

avond
in

bij

Haarlem. Schrijf je
via

OZy^J \2D6o

Witte Veld 56, 2041

T 023 573 92 72

M 06 45 30 45

in

Gespecialiseerd

in

de

voet- en nagelcorrectie.

06-52461796

Tel.

/

Met ZandvoortPas
Een particulier zand

;oi

door zorgverzekeringen.
TE HUUR:
opslag en /of werkruimte.

€5,2

id vvoidi sjtpijiaiït

sche voet worden vergoed

Begane grond 100

onder de volgende voorwaarden:

3

Geen onroerend goed of ai
lardel

de

en een zolder 85

4

€ 5 o<

Tel.

m

m

uw advertentie

niet voldoet

(exrlBiw)

Deze bon

In

De

2)

BrunaBalkenende,GroteKrochtl8

In

redactie van de krant, Kleine Krocht

levering vóór

maandag 11.00

of jongelui. Vraag naar

XL, tel.

uur betekent plaatsing dezelfde week.

;.

Tel.

kamer

06-53367508.

Geen kookgelegenheid.
Prijs € 500 p.mnd.

Ook

een frisse

zin in

nieuwe

look

in

uw huis?
Home

Styling bySSS,

make-over en verkoopsty-

€ 20

p.u.excl.

06-53344660

bijzonder! 06-27241499

Te

huur

(tijdelijk):

etage nabij centrum.
Voor jong werkend

bij:

kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schads
ontstaan door verkeerde of onjuiste in hou

van welke aard dan o-

Q.

kamers voor studenten
het speciale tarief. Hotel

9

5736021

tel.

met douche/toilet.

btw. Niette duur, wel heel

r:

7

SV : 't:i:

cj:i'i.
:

,'';.":

Il Al;;

2

van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.

h u u

Boudoir

info:

Te huur: grote

3

.

8

gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven

1)

WIJ

6

aan de

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Voor mer

Zandvoort,

ling. Styliste

Te

Indlen

kun-

oksels

prijs

en bikinilijn:€ 95.

3

5718954 of 06-13469938

5

Zakelijke zandkorrel €12,50
Met ZandvoortPas €10,-

Nieuwe

023-5715921.

Bilderd ijkstraat 22, Zandvoort.

Diabetische en reumati-

korting op een zandkorrel

IPL lichtflits

nen ongewenste haren

diabetische en reumatische

Met ZandvoortPas

€450

definitief verdwijnen.

SpeetaListvonr «LiiwbuiemurerKen.

Particuliere zandkorrel €7,50

Inl.06-

(5 m.).

Haarfrustratie

Met

www.abnails.nl

Pedicure Beata Visser

E kittywillemse

ZANDKORRELS INVULBON

.'•''

c .'.(.: cttei
:

ofspatie

in

een apart vakje plaatsen

en behandeling

bij

stel.

Bellen tussen 17.00 en

Leren te leren

Onderzoek, begeleiding

Uw(bedrljfs)naam

8x5

m. met grote

3,5

overheaddeur

53175104. Huurprijs

GB te Zandvoort.
31

12,

kleine loods in Noord,

A.B. Nails

of bel 023-5245005.
tel.:

klan-

zat.

06-29205413

tel.

m. Hoogte

De opleiding tot

mooie

in

vrij.

Beatrixplantsoen

Te huur:

herfst Kleuren
Halsstraat 6$ Zandvoort

ten op don.

garantie en KvK.

Nagelstyliste

Administratie en
belastingaangiften

nieuwe

plaats voor

Administratiei antoorI

ölluns

06-29527140

PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg
(draadloos) netwerk.

iUitsKbms asilasai

borg, geen huis-

of bezichtiging Bob

Kluft, tel:

alle

bij

Ook avonden/weekend.
iai.

heb

Jesaja 48,15

Appartement te huur in
Zandvoort. Incl. G/W/E.
€ 675,- per maand,

tie

Bloeiende violen

Ik

mijn handpalm gegrift

dieren. Bel voor informa-

55 (Pluspunt)

levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:

incl

vergeet jou nooit,

je in

PCB.

gelijk via

Bel

GLASZETTERSBEDRIJF

pm

g/w/l. Tel 06-42155762

Paap medische

L.

Planckstraat 44,

tel.

voor eur 1.500

BOVAG

en NAP.

72

Mobiel 06-54 2 ^4 2 59

Vooral

06-55383624

19.00 uur, tel.06-51616497

leer-

problemen en faalangst.

Te huur:

Door GZ-psycholoog.

opslag en/of werkruimte

Vergoeding door zorgver-

Begane grond 100

m

3

zekeraar. Info: 023-5712301

en een zolder85 m'.Tel.

en www.lerenteleren.nl

5718954 of 06-13469938

Zandvoortse Courant
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ZandvoortWi/s
door Edwin

Gitsels

Burgemeester Niek Meijer
"We
Vorige

week deed

wonersavond

op deze pagina verslag van een be-

ik

die Bas

Lemmens van

pleit

discotheek Chin-Chin

organiseerde. Hij had de buurtbewoners uitgenodigd

om

strekte minderheid.
PS:

Ik

En ten

ben op die avond

in

Chin-Chin begonnen met
het sluitstuk, namelijk het

te praten over overlast van uitgaansjeugd. Deze

week een

gesprek met burgemeester Niek Meijer en Pascal Spijker-

&

man, beleidsadviseur openbare orde

veiligheid, over

deze heikele materie. "Als er grenzen worden opgezocht,

nemen we maatregelen!"

horecasanctiebeleid,

omdat

veel van de verhalen van de

bewoners sloegen op repressie.

Kan de gemeente niet

dit,

tegen Pascal: neem

bron bezig.

jij

de ver-

antwoordelijkheid op je

daar heb

Dat geeft wel aan

aanleiding van de

situatie van

de afgelopen we-

ken ingezet op het lik-op-stuk
beleid: als er

doen. Van hogerhand opleg-

is,

gen werkt

een wildplasser

iemand nachtrust

als

ver-

Met

ik

nier slagen wij er kennelijk

als

niet

in

om

die klachten snel

emmer

moment

dat de

overstroomt en het

hun oren uitkomt. En dan
krijg je

ben je
laat.

opeens:
als

wham! Dan

met: Waar bemoeije

is

niveau. Dat Bas

Kun je daar

woners geeft bijvoorbeeld,

een

basis, die vrijwilligheid?

zakende horeca het minst

niet werken.

NM:

geneigd

Wij vinden het verstan-

dig en

denken dat het voor

horecaondernemers ook

om

NM:
als

kan

selen:

waar loop je tegen aan?

Dat kun

zijn

je alleen

uit te

project

leer-

wis-

zaam

maar doen

door het gesprek met elkaar

dat

ik

is

ik

tevreden

over de respons?

pijn

gaan doen. Maar

je begint altijd eerst

niet. Ik

doe

pols via

met het

aanspreken van de groep die
het betreft. Zo gaan
elkaar

we met

om.

Maar

het beeld

van buitenaf heb

is

horecaondernemers

om

een goeie manier

om

zijn

is

sneller

NM:

is

er altijd tijdverlies.

de mensen

zelf,

en vooral de horeca-

ondernemers. En

die onder-

gemeente

eerste vraag

zit

dus

in

de

late uur-

met respect voor

elkaar

PS: We hebben geprobeerd
om mensen te laten zien
dat het constructiever
om
is

met
te

elkaar oplossingen aan

dragen dan dat je

meente
u

confronteren doorte zeggen:

hé vriend,

zie je

wat daar gemet jouw

beurt, dat heeft

levend.

als ge-

zegt: wij verplichten

orn een aantal d neen te

bedrijfsvoering te maken. En
als je

ginsel

dat doet, zijn ze

genegen

om

na te den ken, want

in

be-

daarover
zij

vinden

het ook vervelend als er nare
bijeffecten zijn.

ook

niet,

Sommigen

maar dat

is

een vol-

straat.

zoiets

ik

in

hebben meegemaakt:

blind doel heeft, namelijk die

Dan

zijn

we denk

ik

wel een

beetje van ons pad geraakt.

Wat mij vooral trof was

nemers, dat

twee dingen: ten eerste
dat er bewoners in het
centrum zijn die bang

van de gemeente, mogen zich
verantwoordelijk voelen voor

sommige

uitwassen. Als ze dat

en aanspreken. Dus op het

beeld te creëren.

de klauwen hebben,

moment dat het uit de klauwen loopt, ga je aanspreken,

En een klein groepje slaagt

zijn

voor represailles.

NM:
is

gewoon

niet

niet.

Dat

onbestaanbaar. Daar zijn

we

Dat kan

in

is

het standpunt

heeft dat gevolgen. Het kan

liever niet. Ik wil sturen

het volstrekt over eens.

op

is

vertrouwen geven, verant-

klein deel

van de samen leving,

woordelijkheden neerleggen

maar ze slagen

ook de ouders. En mijn broek

er in het

zakt af als die ouders dan re-

Zandvoort

je

me

lastig?" Je krijgt mij niet

Hoe haal je het in je
hersens met knulletjes van 13,
14,1 5 jaar, want daar praten we
bozer!

over.

we

Opdondertjesl Dan

zijn

echt behoorlijk aan het

ver lijeren,

om

het

maar eens

in

het

heel

erinzó'n groot

centrum van

een klanten-

bestandvan beperkteornvang

niet zo zijn dat

maar een

Gelukkig

mee

-

wii

tegenover

ageren met: "Waar val

Zandvoort tot

is:

je begrijpt:

ook

tjes

het on-

15 jaar

groep agenten kapotmaken.

liberaal,

heen creëren. Dat kun
dus moetje ze daarmee

is

van Holland:

een menigte die maar één

spelen?

plaatsvindt. Je

zich

ten,

weet komt

Dan

gemeente een rol
In iets wat ele-

in

over de effecten die ze

in

klachten.

mentair achter de voordeur

een

je ze

veiligverantwoord uitgaan

je het

boemerangweerterug,en

het vak zitten en nog nooit

beeld datje wilt laten zien

niet zozeer verwij-

Er

daar ook

andere oplossing bedenkt.

politiemensen die

NM: Ja. Maar we lopen nu
weltedenkemhoehoujedat
-

mensen.

we

Tenzij u zelf een

heb interviews gelezen met

dat onmogelijk?

je daar als

is

Wij zijn niet de actoren op

politie,

het effect,

is

mee om.

dankbaar werk hierop

spelen, of

ons gaat,

vind

slagje

daar klach-

bestuur ook zeggen: nee,

den, dan gaan

Neem Hoek

als

als

ten over komen, kunnen wij

zijn er

Precies!

rol in

NM: De

straat, dat zijn

krijgen,

of beter: niet krijgen.

te ontluchten. Want als het via

de

mijn taak ook

mensen zijn die vol gaan voor
hun zaak, hun handen daar
vol aan hebben en daardoor
te weinig reflectie hebben

zo'n KVU.

zijn jullie

Dan

afgelopen.

dat

En

mee te doen?

Dat weet

bestuurder de aftrap en

Pascal.

de essentie van

is

maar

aan zo'n

hou de vinger aan de

aan te gaan en ervaringen te
delen. Dat

om

is

Dan moeten we

Lemmens

Ik

gaan. Dat gaat ook

die

telefoonnummer aan de om-

gaat

in

Want voor

straat-

voor nodig.

gebeuren. En

problemen de mentali-

en het gevoel hebt:

dit

tijd

kunnen daar nog een
verder

zo

een belangrijke bron van

opvoeding die ze

dat gebruik je pas als je uit-

zich

aan kunnen

dat voldoende

is

van de jongeren en de

meer op

schrijven.

een cu It uurwijzig mg. en

is

alle

gesproken bent met elkaar

Is

Dat

dat ze dat knap doen, en ze

teit

aan: laat die verbinding

platter gaan,

bonnen

den. Sneller

altijd te

meest overlastveroor-

sluiten.

mond van

de

poli-

zen opgezocht en overschre-

al

wijkagent Henk Kommer,

Kun je zeggen dat de

horecaondernemers
vrijwillig bij

schrijven.

een vangnet, en

uit

z'n

zien nu dat

scherper moet gaan optre-

tie

dit

optekende

week

We

dus dat betekent dat de

als

vorige

ik

vriendelijk te

waarschuwen,

eerst te

de samenleving wegglijdt,

worden nadrukkelijk gren-

Over de bron gesproken:
zoals

om

getraind

allen gewild.

sturen wij er ook

overheid

Daarom

zoop

ouders reageren

is

Het

Ik

is

zijn,

want dat hebben we met

daar

bonnen

zeker niet op

niet,

een hekel aan.

"Mijn broek zakt af

NM:

het leven geroepen, waar

repressie doe

doe hetwel hoor.als het moet.

stoort, ga

in

de

frustratie en

lange termijn.

meter Veilig Uitgaan (KVU)

ge-

in

je bij

wanhoop is opgelopen.
NM: Op de een of andere ma-

de

gen op het

mede naar

bewo-

zijn zijn

dan sneller

aan effectbestrijding, en

je

als

iemand de hersens

ik straks

genoeg te analyseren. Dat
móet dan bijna wel tot een
kookpunt leiden. Dat komt
deels omdat mensen pas kla-

politie

het belangrijk dat de

ners den ken: "hé, dat
klanten", en

beleid als stok achter de deur.

de

is

sprek gaan. Dan ben

We hebben met

dat sanctie-

de boel terroriseert. Daarom

honkbalknuppel achter de

hoe hoog de

we altijd

centrum"

voordeur. Iemand riep zelfs

insla?

proberen enthousiasme

hebben

de Kwaliteits-

tweede dat er gewerd met het recht in
met de

eigen hand nemen,

kan de politie niet dat, enz.

kweken voor bepaalde
maatregelen die we met z'n
allen bedenken, en op het moment dat we merken dat een
onder nemer onvermurwbaar
isof niet mee wil werken, dan

is

dreigd

We
te

Vorig jaar

voor dialoog en samenwerking

willen allemaal een dynamisch, veilig

in

de bewo-

ners angst aan te jagen
of

woedend

NM:

Ja.

te

maken.

En aan ons de eer-

zame taak om verbinding

te

zoeken, de scherpste angels
eruit te halen en

ken,

aan te pak-

maar vooral ook

die sa-

menwerking te sturen en het

zeiltermen te zeggen. Als je als

centrum dynamisch en levend

openbaar bestuurop

die bron

te houden,

geen

je bijna

grip krijgt,

ben

gedwongen om aan effectbestrijding te doen. Onze politie

het woord.
ten,

de goede

zin

van

Door eroverte

pra-

in

hoopje

woedete

die angst en die

kanaliseren.

JS>

1

Shopping Dinner
<2Z2s2 ESPRIT

/fZANDVOORT
^X
opgelet!!!

-MEN'SWEAR

<? c)

Dames

Alleen op deze avond

ShoppWL

besteding van iedere 50 euro krijgt uw
man een stoere Calvin klein boxershort
t.w.v. van € 24.95 cadeau. Kom voor deze
actie vrijdagavond 15 oktober
tussen 18:00 - en 22:00 uur naar onze winkel
en geniet onder het genot van een hapje
en een drankje van onze nieuwe collectie.
Bij

20% fcc^amg'

IÖ

op de gehele
Confet'tl
M.u.

v.

en Emotlon by Esprit

aanbiedingen en reeds afgeprijsde

Haltestraat 10 A/B
I

collectie bij

/023-5713880

-

1 1

-2042 LJ Zandvoort

-Tel:

.

.je.

tHaUim&liifr

Happy hour shopping

night!

ikkJAMrlrld

Plaza

n>

Ter ere van de speciale Shopping Night op vrijdag

Keuse urr 2 js SAUseui menu's

Voordelig en gezellig winkelen tot 22:00

torentje mozzareWa met tomaat

onder het genot van een glas Champagne
Profiteer

van

20% Happy Hour

OF
uiensoep
ossenhaaspuntjes
piramide

Tijdens de

Vrijdagavond
15 oktober
en 22.00 uur

-

(ijs)

u bij

1

5 oktober ont-

korting op de gehele wintercollectie.

ca.: Patriza Pepe, Faith, Celyn

b,

DTLM, Repeat,

Blacky dress en Tov essentials
op

vrijdag 15 oktober

vanaf 18:00

-

t/m 22:00 uur

20%

korting op de gehele winter collectie.

zijn o.a.:

SuperTrash, Relish, Aaiko, Süvian Heach

Hearts

Onze merken
en Herrlicher
Bij

aankoop vanaf 50 euro ontvangt

Deze

actie is alleen geldig

op

u

een Goodie bag!

vrijdag 15 oktober

vanaf 18:00

-

Griekse specialiteiten
restaurant Zaras

CDRSTLinE
inTEniDRs

Haltestraat 7

'f

2042 LJ Zandvoort

3

023-5716631

gangen menu voor €

24,50

Voorgerecht:

Rode paprika gevuld met feta kaas
en diverse Griekse kruiden.
Hoofdgerecht:

Dessert:

^r

zijn

birger,

actie is alleen geldig

vangt

^ jq qg

Gestoofd rundvlees met aardappel salade.

epeüüsgjelieO©

Mariene

„

groente en gebakken aardappeltjes

Leuke attentie voor elke klant.

8.00

€fl

u bij lzzmarré2D*/a

Onze merken

Ter ere van de speciale Shopping Night op vrijdag 15 oktober ont-

Deze avond start onze spectaculaire najaars sale
Profiteer als eerste van kortingen tot wel 80%

1

de oven

vangt

Deze

TartuPo

verwennen door onze specialistes met een
KOH! Mini Manicure behandeling
en /of Gratis Mini make-over en Make-up advies
Gratis

Shopping/
Dinner Night

uit

penne met za\m

korting*

'Uitgezonderd cadeaubonnen, geneesmiddelen en niet in
combinatie met aanbiedingen of afgeprijsde artikelen.

Laat u

tussen

Mobef

I

perenbuï»
.

«" nern£r

023-5715473

Internet: www.oonfet-ti.nl

E-mail: tnfo@confet-ti.nl

Ni

Crêpe gevuld met vanille ijs en chocolade saus.

1 5 OKTOBER
SHOPPINB/DINNER NIGHT

1

t/m 22:00 uur

"

ght met Uvemufli
van 1 8.00 tot
Woon Kado

II speeLCoeo

shopping dinner night
ciftssbijoux Gaines

de leukste babywinkel van Zandvoort
Is
Het speelboeU

-eer"*

D teams & Daytime
Speciaal op deze avond.

op onze
Op

KINGSANDQUEENS
sM0B

10% kortuva

30% korting

G^^9

tassencollectie.

oi

<S5
Bij

met variluxglazen

NATIONAL CEOCRAPHICpakket

Prïmera

La Cóüronne

aankoop van

een complete
bril

& kalender CADEAU!!!

SEA OPTIEK, ZICHTBAAR BETER!

Kralen & Sieraden

Urijdag 15 oktober
uan 18:80- tot 22:00 uur

Bestaat vrijdag 15 oktober 5 jaap.

Uoorelke betalende klant
1

Dit vieren wij met een leuke verrassing.
Tussen 10:00 uur en 18:00 uur krijgt iedereen
bij besteding van 10 euro een cadeautje.

gratis Lottolot

met kans
Vanaf 18:00 uur krijgt u op de gehele

op miljoenen!
Haltestraat

5

•

2042 U Zandvoort

•

ph&t

023-5712174

aaDDQD
Met usb aansluiting en

•

Dolby

digital

o^3-57i4738

output

•

Progressieve scan

•

Regiovrij

%

15

graag

korting,.

de winkel.

in

Ki>ndwjachy€ 29.
Vame&jackfr vanaf €
-

2,042 LJ Zandvoort
led display

u

different

Restaurant "t Geveltje
Haltestraat 3

Xiron dvd speler
•

collectie

Wij zien

www.seaoptiek.com

4

H&ren; {ackfrE 39.

39.-

-

voor een optimale beeldkwaliteit

Slioppiiig/DiimerNiglit

verrassing' driegangen

op de
Shopping/Dinner Night
Alleen

geen €24.99

maar

€ 20.

Teqem CrdeverCn^- va+v

de^ advertentie/

menu voor € 24.50

Op atte/dameti heren/en/

Ook voor partijen lot 50 personen!

kUuierjackylO % horWnfy.
_^__

"

w\
Nu

nclus-el

3

Onze nieuwe

t

herfstkaart gaat

heden

K-fÖOD

in,

met

Strandpaviljoen 6

o.a.

a.s.
Huisgemaakte wildstoofpot
-

zaterdag 16 oktober

vanaf 20.00 uur

Hertenbiefstuk met kazelnoi

Fazant met zuuikool
Haltestraat 55

gr;

j

2042 LLZandvoort
Tel. 023 571 28 39

Kaasfondue Swisse of pikant

laatste party

Tournedos met pepersaus

op

Ook zondags geopend

'

1

MOTORRIJSCHOOL GOEDE

op!

Uitvaartverzekering

mrcmumn&msH?
• In

is

Snel en eenvoudig te regelen

Zandvoort opstappen

•

Spoedopleidingen

•

Ook bromfietsexamens

023 5714420

DDRSMAN
ASSURANTIËN

"Sport

is

DORSMAN.NL OF 023-5714534

goed voor lichaam en geest"

www.sportinzandvoort.nl

www.goede-rijschool.nl

sportrsad zandvoort

Strandpaviljoen
Thalassa 18
U ontvangt tot € 350,- korting
op een M- Line matras *
Op

15

sinds

Oktober

van 18:00 uur tot 22:00 uur
is

*

een slaapexpert van M-line aanwezig

vraag

in

voor het geweldig
prachtige seizoen.

de winkel naar de voorwaarden

Wij wensen u een fijne winter
en alvast een voorspoedig

Dreams&t Daytim
Haltestraat 10c

JupiterPlaza

2042 LM Zandvoo:
Tel:

023-5737494

M LINE
Sleep well.

Move

f f letste(ver)kopen? f
CL

1959

Bedankt al haar gasten
en vrienden

better.

f

2011.
Anita

&

Huig en het team van Thalassa

Plaats een Zandkorrel

zie pagina 10

-

Zandvoortse Courant

^

Z[
\

is al

meer dan 40 jaar

als

postbode

Sf f*y\.
f

neemt

ber

om hem

in

Zandvoort werkzaam. Per decem-

afscheid van

hij

TNT post, dus terecht een reden

met een bezoekje. Want

te verrassen

eigenlijk

is

geslacht

Bos het beroep van postbode hebben uitgeoefend. Het
ging van vader op zoon!

Tegenwoordig

is

kaarsje te zoeken

een echte postbode nog slechts met een

want door

privatisering

het beroep flink

is

uitgehold.Tegenwoordigzijn het parttimers met

functienaam

Zandvoort.

Hij

In

juni 2010

in

als

de TNT Post
maakte TNT

is

bij

9eplaat.1t

Diverse malen heb

de opzichter- van de

nog

zijn er

verdwijnen en de posttaken

de buurt

bij

grondgebied is."Tegenwoordig

verzorgen de authentieke
postbodes de wijken voor de

1950 te

in

mogen

postbezorgers en

Zandvoort geboren en zoals

zelf

geen post

bezorgen, maar alleen

oma

wijken van Heemstede.

zijn

zijn

is

oom Arend

Bos

is

degene

heeft deze

oom

als journalist

Klink staan leuke verhalen

i

teruggaan naar het verhaal van Henk

woonde met

zijn

opa

helpen
er

broers en zusters (zeven

in

Bos. Hij

totaal)

op het

bij

het repareren van fietsen en motoren. Aangezien
in

nog weten:

bij

wasdie het vak meester was
de vergunning. Voor degene die het

het dorp

kreeg opa Bos destijds

deze fietsenzaak stond op de stoep een

daarvoor naar de avondschool.
verdienen bezorgde

hij

vooreen

en zo begon uiteindelijk

bezorger naar postbode.

pomp

Om

een extra centje

bij

te

particulier bed rijf telegram-

zijn

vonaf

heb.

v erboden in rilden
;

e\'; te w jzen?

Martin van Galen

Weimarweq

1

Las vorige week dat de
circuit neg niet gelopen

8ste

zijn

Max

PI

Ai rforce, die

anckstraat gevestigd. "Als

loopbaan, van telegram

ben verveel

heeft

ik

in juli

door heel Nederland en

ik

is in

straks gepensioneerd

me niet. Ik zal veel in de winkel aanwezig zijn
leuk vind om met mensen om te gaan", vertelt

een ernstig ongeluk gehad.

golf van de speedboot af die bestuurd

Donnyen

Hij viel

door een

werd door zijn broer

kreeg de schroef van de buitenboordmotor

in zijn

hem gered. Volgens de artsen

heeft

gezicht. Zijn broer heeft

dagen om.

woon

!k

Hen keen foto

;

niet

vla^t j

[

e Sor.el:

hei

provi

en gebruikers

tegen

J

'tb"ei:ing,

mec

gelui:!

en t j n; ;"delj<e wind w:r

aar ook daarbuiten, nogal eens vroeg

'Foute'

r dat

'S

weet

daarop

jongens worden niet

altijd tijdig

geljiddempe"s

maar de

'ordt.

goed,

zijn

ik

gehaald. Ook eind van de middag,

de ba'

is

n potdicht houdt.

keer per jaar gebeurt, vooruit,

te

gelet

X' get"a<tee"d :o lawaai. Uitslapen
|

tj, tenzij je de 'dubbele! r

een d"ankje
veel

als je

:

n de tuin

wilt

drinken,

gejank te horen.

zien van zijn kleinkinderen.

is

er af en toe

!k 'neb

bij

noordelijke wind te

daarover ja"en geleden wel eens

geteld naa" gemeente en p";vinciaie gek. dsr n:e"teleFoon. Van
:

:e

gemeente hoorde

dep

ovincie

hetn

aa>" niet

tegreep
ce

r.ele

tFan, zei da

-

dat men mijn klacht zo

ik

ik

dat een enkele

daq du

jrt.

[.'e

zr "ijdh-qen

maro ens een
paar uur

Ik

j

doorgeven. Van

h rijd ing

mag ds

pr ovinoeman. kennel j' een

:ve"sot"jd naen w rden jemeten o»e

de

:

hele zaq dai het 'tedrjf' crojit open

want

mijn ervaring

halF uurtje rijden

is

.[ar kom je

nooit

dat ze rond half

tie

oon
n

's

en dan weer stoppen voor een

klaag overigens nooit

mee omdat

ik

denk dat het

weinig zin heeft.

Kort m. geef het

Dino echt geluk gehad, het had veel erger kunnen
laat

me goed dat de

be -

.k

1

danmoet er o;k gekeken w v-den naa" oveHasttjitende

ik

het

lijkt

situatie. Ci n cuit

extra geluid : eg en verderen

bij

daar buiten verkocht wordt. Het kantoor van Ai rforce

de

geUdsdagen voor

"

Het

is.

cu ui- kijkt naarde actuele

r

vroeger vanaf

Henk. "Ik heb 4 kleinkinderen, één van mijn kleinzoons Dino

defietsenzaakaan de Grote Krocht te

waar je voor een stuiver je band kon oppompen. Eigenlijk
wilde Henk net zoals opa 'rij wiel herstel Ier' worden en ging

men

hij

omdat

toen niemand

om de

Doe haan

m alen gemeld

Heden heeFt

bord geplaatst. Hoe vaak dien je een 'uitvoerder

p_dedag_[rond5_1 30_

om hem

alias 'het knikkerpleintje'

in

alleen

inge •eden.

diverse

dit

ik

te rijden'.

";

de

waar het altijd erg
was. Na de Plesmanschool ging Henk direct naar

Beeckman plein
gezellig

in

Zandvoortmeeuwen, samen
et de Stob belaartjes, is hij op sportgebied niet
meer actief. Eén van zijn 2 dochters heeft met haar man
de kledingzaak Sack Time in de Kerkstraat. Ze ontwierpen
een eigen kled ngs lijn

ik

:

eens aan de zijde van de Wilhelminaweg net

n

nogveelgeschreve:

deoudejaargangen van de

staan, ondanks dat

jaar tot zijn 40ste een fanatieke voet-

ballerwas

over Zandvoort en 'opoe' Knars.

zijn

bobden vet;: en

hierbij

aan moeten gever dat

:ie

Weimarweg mag worden

de

Emmaweg

^e

Echte hobby's heeft Henk niet.

Hoewel

Onder het pseudoniem Wood

gezin Bos.

laat

Emmaweg

de

Pensioen

die

onder an-

dere voorin het verhaal staat over het

in

de

•iel

een boek schreef over 'Zandvoort

Maar

borden van de Weimcweo.

van Heintje Knars en

tijdens de bezetting' waarin

ook

ze

Zandvoort

in

elke Zandvoorter heeft ook

een bijnaam. Zo

BAM gewezen phet
We marweg m oeten

de

in

Kraantje Lek)

zullen door Bruna Zandvoort

Bos, Ja ns

rijrichting

de website van de aemeente Zandvoort. Het g at

2

waar
de post per auto bezorgd wordt
omdat dit nog Zandvoorts

n

worden overgenomen.

hij

de

die

ningen op de Rockaertduinweg

touis Davidsstraat

Henk Bos werd

ik

dat de bonden,

de PTT

bezorging kop

Bloemendaal vervallen en

worden opgeheven. Ook het ge-

zal

aangesteld

officieel

voering van de postcode

Post bekend dat de functie postbode

bouw aan de

zich het recht voor

het vak ingewijd door de ervaren

was hard werken", vertelt Hen k, "als je een brief
verkeerd bezorgde moest je na 16.30 uur terug komen, dan
kreeg je een straftaak.""Je had beroepsgeheim en met het
oude postsysteem gaf je veel service en was je zeker geen
nummer. Zomers was het extra aanpoten want dan waren
er meerdere adressen waarde post naartoe moest. "Zo ging
Hen kom de week post bezorgen bij de strandtenten, het tentenkamp (strandhuisjes) en de kampeerders van de Lakens
in Bloemendaal."Je liep en fietste wat af! Met de

'post bezorgers' die

rond brengen.

zal

be ekent

rieven

e inhoud

regelen, niet geplaatst zijn conform het deFi itieve bes

werd

bodes. "Het

mannen van het

het een unicum dat minstens 8

Op 16 maart 1969 werd Henk
in

De redactie behoudt

Borden verkeerd

Postbode
feit

de voormalige PTT

OKTOBER 2010
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•

met

door Nel Kerkman

Henk Bos
bij

41

er plaats igvan

Dorpsgenoten
Dorpsgenoot Henk Bos

NUMMER

•

Plaatsing van ingezonden
niet dat de redactie het

circuit

extra geluidsdagen

n

000 dwing aFdot

zijn!"Trots

Nog een paar

maandjes en dan neemt één van de laatste Zandvoortse
postbodes afscheid en gaat hij een nieuw leven met zijn
Weer een episode die wordt afgesloten.
vrije tijd Henk en maak er iets moois van.

gezin tegemoet.

opni<

t-qelvddaqen t

voldo ende lempina de

j

n:

vdeljke #'nd" chlïnq n Heen auto's met

taan

op

mogen.

Jon Peter Versteege

Geniet van je

Wekelijks veel interessante aanbiedingen met

Nog geen ZandvoortPas?

Kijk

dan

snel

uw

op pagina

ZandvoortPas
18

en 19
.£>

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

De

Filmprogramma
14 t/m 20

Oktober

van deze week houden

rest

we het grotendeels nog wel

droog in Zandvoort. Toch neemt de kans op wat lichte regen
vanuit het noordwesten toe, vooral richting het weekend.

Met name op vrijdag en zaterdag kan het wat druppelen.

Dagelijks
12,45

ME»^
Li,i[>cnKet

r

Het zeer zonnige karakter

het stormt doet het dat

van het weer (afgelopen

de winter, het vroege voor-

weekend en begin deze

jaar en zelfs tijdens de afge-

week)

we

zijn

lopen twee zomers

nu dus wel

Dagelijks
14,15

Sinterklaas

en het
Pakjes Mysterie

Dagelijks
16.00

MAMHADUKE

kwam

kwijtgeraakt. Het hogedr uk-

het even tot stormkracht.

en bivakkeert momenteel

De kans op een serieuze
weersomslag neemt echter wel toe in de loop, maar

meer

vooral eind volgende week,

in

de omgeving van

NIEUW NIEUW NIEUW

in

gebied heeft inmiddels een

andere positie ingenomen

ld»

\

Grand Café
Restaurant

Richting weekend
toenemende regenkans

XL presenteert met trots de
nieuwe menukaart
Kont snel proeven!

Engeland en Schotland.
Het gevolg

is

Wa a rs c h

dat een stro-

ming tussen noord en

I

ij

k

ve rste rkt

krijgen depres-

sies via Noord-Europa meer
kansomzich met ons weer
De kans op

Nederland stuurt. Die woldus een

zijn hier

n

Oceaan en

west vochtiger lucht naar
kenvelden

ij

de hoge druk zich op de

gevolg van en ook de nach-

te bemoeien.

ten worden minder koud

regen neemtonvermijdelijk

in

ons gebied.

toe volgende week. Vooral

Het weerbeeld de komen-

gaat omlaag volgens de

de bovenluchttemperatuur

de dagen wordt dus veelal

laatste

getypeerd door hardnek-

weermodellen.

kige wolkenvelden. Het

noordwesten

Met de geschetste
bovenluchtwaarden

het

Maximaal

zelfs niet uit te sluiten

dat

graden

in

alser neerslag valt er enkele

bijna

natte sneeuwvlokken kun-

geheel volgens het boekje

nen worden gesignaleerd.

de middag en dat

is

stelt

voor half oktober. Al met
is

Dat zou

al

het nogal saai herfstweer

dat

we opgediend

zijn.

Op

13

bepaald vroeg
oktober 1975

ooit de eerste

krijgen.

zit er

sneeuw

deversteverte nog niet

te traceren.

Nu

storm sowieso

is

richting

Amsterdam

nog

meer.

iets

Meer weer

de kans op

niet groot

Thai Paap
Strandpaviljoen 17

Thai Paap bedankt
iedereen voor vier
gezellige en

We zien jullie

is

graag terug

erop

ircPutto

Jaap en Pen

Temperatu ur
13

13

9

12

8

12-13

7-8

Zon

25%

25%

35%

55%

Neerslag

30%

45%

45%

30%

Wind

o.

13

NNW.

3

NW.

3

nw. 3-4

ons

nieuwe restaurant!

Nederland gedurende de

Min

in

lag er

www.weerprimeur.nl

in

herfst tegenwoordig. Als

Max

mooi

jaren op het strand-

in

laagje van 2-3 centimeter en

in.

Een stormkans bijvoorbeeld
is in

|

Bentveld meldden toen een

ook

volgende week nog niet

5712252 06-53344660

viel

Nederland. Zandvoort en

dynamiek

Veel

8, tel.

www.xl-zandvooit.nl

kille
is

niet zoveel voor.

wordt het

13-14

Kerkplein

is

tamelijk rustig en de wind
uit het

uitkomsten van de

Grand Café Hotel Restaurant XL

WNW.

3

^
NUMMER

Zandvoortse Courant

asm

ft7Mff?a

41

ColUTTlTl

KlOKKIJKEN
weken geleden was het weer feest

Drie

komend

Daniëlle van
kije,

waar

siteit

maand geleden

inmiddels alweer een kleine

zij

dat de Zandvoortse

Hoek ons heeft verlaten voor wereldstad
voor

vijf

maanden

zal

Istanbul

hebben

Tur-

in

in

deze prachtige wereldstad terwijl

vreemde stad met een vreemd e taal en je hebt geen

waar je moet beginnen. Maarja, ergens beginnen

is

we onze appartementjes

om

geweest

ons huis terug te vinden. Maar van fouten

we dan ook

een

leerjeen inmiddels

idee

den

in

toch

niet

nog een keer overkomen!

in

zijn

het vinden van de juiste richting,

want

dit zal

01.35 uur

Nu

wil het een feit zijn dat

toen

ons

een

'eigen'
ik

hier natuurlijk niet alleen

plezier te

om

naar het centrum te

gaan; eerst een half uur met de bus, dat zo' n 75 cent kost

en vervolgens een tocht van 20 minuten met de pont.
Poeh poeh, we zijn er... Het was de moeite wel waard,
want zodra je van de boot afstapt word je omringd door
prachtige gebouwen en bazaars.

rijden

ik

zouden onszelf

niet zijn als

we

zouden verdwalen. En zo geschiedde, op de weg te-

rug naar de

ferry. In

de veronderstelling dat

alle ferry

om je van

bussen op het sch ooiterrein

bouw naar
de school

mensen

zijn

we met

belandden

als

Het

zijn

dan ook

we

zijn 3

uur bezig

Uitslag:

67%

is

Is

minuten na

v>

sluiting bei

dit

schriftelijke

gewoon

standaard dat ze

overtreding

in

waarschuwing op

z<

25 minuten optellen;

een brief gaan verwerken? Dus eigenlijk moeten de

in

om

we met

zo'n

geen

gemeente nou

'bruisend Zandvoort' krijgen?

Maar het

allerergste van dit incident vind

nog wel dat de

ik

kingtot het inperken van het aantal ambtenaren, een redding

kleine Turkse pubs,
ik

wat erg

leuk was,

zeker van plan

om

We

Genoeg voorde boeg

dus,

ik

houd

kan

maar

zijn

voor ons dorp. Laten

handhavers

zo snel

jullie

dienst

in

houden

moeten gebruiken. En wat
is bij

we alsjeblieft alleen
die

bestuurders en

wel weten hoe ze een horloge

betreft dat schriftelijk bezwaar, dat

deze alsnog ingediend!

op

de hoogte!

Get Out!

week

het van groot belang dat deze rotonde er komt'

het

di<

tijd

eigenaar geen bezwaar kan aantekenen tegen deze aantijgin

1
is

om tien

donder te krijgen? Hoe willen

zelfs

de Turkse buurmannen op stap gegaan.

in

was

keek nog wel even achte

zag alleen nog het personeel

Misschien dat de aangekondigde bezuinigingen, met betrek-

met mijn vriendinnen ben

Stelling afgelopen
'Ongeacht de hoge(re) kosten,

Ik

verleden

al

Om ons

mogelijk het echte uitgaansleven te gaan ontdekken op

zijn...

ik

laatste

minuten daarvoor

was ook

horecagelegenheden een half uur eerder dicht

zomaar

niet

nagaat dat

eigen houtje.

juiste beslissing bleek te

uur. 2es

een echte student te gedragen

boten naarde Aziatische kant van Istanbul gaan, stapten

geen

ze het

het andere te brengen en de faciliteiten van

zijn ongelofelijk!

die hier studeren, zeker als je

we de eerste de beste boot op wat

uiteindelijk natuurlijk

weer eens de

ik

tafel zitten.

volgen.

het ene ge-

de auto's worden geparkeerd voor de studenten.
toch ook een beetje

Mijn vriendinnen en

het pand verliet en

ik

waren en dat daar nog een

1

een avontuur op zich

omdat deze

voor publiek.

zijn

om 01.03

van een handhaver met de mededeling dat ze

om

Uiteraard ben

hebben, maar ook om wat bij te leren op de universiteit
Yeditepe. Dag op school was net alsof ik in Disneyland
was beland. De school bestaat uit mooie gebouwen, er

niet

open zou

dicht en het sfeerlicht

al

En naarverluidt kregen ze

hadden gemaakt en on ze buurt hadden verkend, zijn we

is al

meer op hun werk. Maar het kan tevi

de 'bouwlampen' gingen aan.

professionals gewor-

de Europese kant van Istanbul gaan ontdekken.
Het

tem

was verplicht

mee te make

het hele dorp

namelijk een officiële waarschuwing gekregen

pas gearriveerd ben. Je komt aan

wel handig, dus nadat

in

van de kroegen. Moet ook wel, ande<

om

de bar

ik

nooit

tent verliet, en dat was

4 weken

waar we

naren die grote moeite hebben met klokkijken. De kroeg heeft

van Hoek

het voelt alsof

regel

sluitingstijd

gaan.We hebben weer eens te maken met overijverige ambti

integreren als student aan deuniver-

van Yeditepe. ledere maand houdt ze ons op de hoogte van haar

Al bijna

de

is

komen de mensen

avonturen, ditmaal haar eerste ervaringen...

Danïe-ik'

er een jaarlijks

Hazes-feest gehouden. Veel meezingen

maareen andere
is

mijn stamkroeg Het

in

Wapen. Op de sterfdag van André werd

Dannie goes Istanbul
Het

OKTOBER 2010
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•

ermee eens en

33%

is

Donderdag 14 t/m zaterdag 23 oktober:
10' editie

De

om
is

het oneens.

var De Haagse Pop Week. De Haagse Pop Week

is

ooit

opgezet

het 15-jarig bestaan van het Haags Pop Centrum (HPC) te vieren en

uitgegroeid tot een onmisbaar evenement

in

Den Haag. 10 dagen lang

optredens, seminars, debatten, popprijzen en nog meer. Over de hele stad
zullen optredens plaatsvinden. Bijna alle

Hierbij

een greep

uit

Haagse podia zetten de lampen

de reacties:
en speakers aan en de deuren wijd open voor

+ "De huidige verkeerssituatie

is

levensgevaarlijk dus die investering

moeten we dan ook voor

+ "Wie heeft dit in hemelsnaam bedacht? Men had van te voren kunnen verzinnen
wil men een rotonde kunnen maken via de tuinen van deomwoners"
-

"Dit geintje heeft

genoeg gekost. We moeten gewoon wennen aan de nieuwe

lief

nemen"

dat er kosten aan verbonden

het Haagse poptalent

al

ir

alle

soorten, stijlen en maten. Mei o.a. de bands: The Cohens, Klopje Popje

Wild

Bill

£ His Alabama Speed Steamers, The La La

Lies,

Diggedvsweng, Coco

zijn,

Bongo.

Li ttle

Things that

kill.Zie

voor een uitgebreid programma met tijden

en barlocatie www.haagsepopweek.nl

situatie"

Zaterdag 16 oktober
Na de eerste succesvolle

Deze week weer een nieuwe
Het strand

is

weer

leeg,

Op deze avond mag

stelling:

de temperatuur gaat per week omlaag en de dagen worden weer

echt voorbij en je hoort de jaarlijks terugkomende uitspraak weer steeds meer

korter.

editie in mei,

je bij

is

'Speeltuin' terug

is

om je heen: het dorp is weer van

nu

worden gesmeerd door Haarlems Finest

zullen de oortjes

Ravelli en Miss Meiera. Alledrie

Voor andere dorpsgenoten

is

reactie willen

handen

Sven, Mike

ons.

het echter het startsein van een uitgestorven Zandvoort en kijken dan ook alweer

Daarom zouden we graag uw

is in

dj's:

vertegenwoordigers van die heerlijke volle

Haarlemse Sound. Kwaliteit gegarandeerd!

reikhalzend uit naar een nieuwe lente en zomer.

Stalker Haarlem.

in

hen weer even kind zijn.De organisatie

van het Dj-duo Weissnicht, die deze avond de spits zullen afbijten. Daarnaast

Het seizoen

euro (deur

€

8).

Tijd:

23.00-05.00 uur.

Prijs:

t

www.clubstalker.nl

hebben op de volgende stelling:

Zondag 17 oktober
Love the Blues? Kom dan naar het optreden van Big Monti

'De rust

is

teruggekeerd

in

het dorp en

ik

vind het heerlijk!'

A

via:

stelling@zandvoortsecourant.nl

bij

Club Nautigue, het trendy strandpaviljoen met hun mediterrane uitstraling!

Vanaf 18.00 kunt u terecht voor een luxe BBO waarna u

achteroverleunend

U kunt reageren

Amimdson

De

prijs

in

uw

stoel kunt

alleen het concert

is

€

10.

om

20.30 uur

meedeinen op de ritmes van de muziek.

voor het concert (inclusiei luxe BBO) bedraagt
www.clubnautique.nl

€

^

40. De prijs voor

f>

Voor

alle

ZandvoortPashouders de aan
I J.V.'. l'

ïq:

Voor Pashouders:

Hetwildseizoen becintweer

Hazenbouten, Heel

kilo

€

v.slagerijhorne;

1

0% korting op alle ritten

(behalve act ieritten)

9,95

fi TROMP

J

l.+Ü-l

IH

.-.-"

I

VACHERIN DE

023-Ö66556Ö

1 i-JlAKvri-lHI

4

Uüü.rM TTP

nncc

Officiële Pasfoto's

ean 2e set
"Leuk Lachende"

MONT D,OR

Pasfoto's

ROOMZACHTE DELICATESSE

van dajoida porao«i

NU 100 GRAM

SLECHTS

wwdi

€1,99

Halve

DE BODE

"'

Medina Woninginrichters
Lanbieding voor de
i^n.'L-i-]

J J-L-r-

maand

'V:: :<-::L.-il

(Vouw)gordijnen
Vitrages

www.de-bode.nl

T Luxaflex
T Zonwering

Pashouders 5% korting

WWW. m

oktober:

Lamel parket - kl.

,:::-|i^-

p.r

i'

Tapijt
Vinyl
TL-a.mina.at
Parket
e d i na- wo ni n gin r i c htin g,

Officieel

Bestel

nu de ZandvoortPas 2010

Achternaam + voorletter(s)
7.50)

O Verlenging ZandvoortPas (€5,00)

-

Pasnr

Woonadres+huisnr
Postcode

Telefoon

(Handtekening)..
Betaling

CONTANT

n

Dezepas is geldigvanaf'

met

31

december 2010.

wordt, tezamen met een welkomstkadi
bij

Betaling PER

BANK

u thuis bezorgd.

Met de aangehechte tegoedbi
een Zandkorrel, kunt u op een

gewenst

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

f

ZANDKORREL

tijdstip gratis

een Zandk

SIKKENS dealer

Voor ZandvoortPashouders
is

BetreffcO Nieuwe ZandvoortPas fê

prijs!

er een leuke verrassing

+

biedingen van deze

Met ZandvoortPas 10%
op de gehele

week

"1
Koene Oeaninq Service
KC5
10% korting op schoonmaakartikelen

korting

Voor

collectie,

al

Lijst
(in

van deelnemende bedrijven

alfabetische volgorde)

Algemeen:

uw schoonmaakwerk!

m.u.v. afgeprijsde artikelen

www.koenecleaning.nl

•

06-14 32 44 44

I

Autobedrijf Zandvoort

-

K.

Taxicentrale Fred Spronk

-

Onnesstraat

023-8885588

PsychologiepraktijkAbvan der Neut

n—

-

06-31393790

Autobedrijf Zandvoort
Hét AP/C keurstation

Hui Ofr

•

IX 44 J6 J9
'

ihraw.nl

www.autobedrijfzandvoort.nl

Winkeliers:
Bruna Balkenende

Grote Krocht

-

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Ka as hu is Tromp

-

Grote Krocht

Slagerij

Horneman - Grote Krocht

Slagerij

Vreeburg

-

Haltestraat

JF- Voor ZandvoortPas houders

^/ƒ

10

% korting op

M Week 41

de kaart

special: Sparenbs

fjrflfl «"* fiittJH en SEd.de €12.50
^^Q Wppk 47 mortal Atirtiivip

Verzorging en vrije

tijd:

1

stamppot me:

10%
Beffi e Ribelli

Kindermode

KORTING

-t:.

>lic.-:I -si"!

?i-.:j

?

= 1.\: C

Open Golf Zandvoort
Dnintjesveldweg 3, 2041 TZ Zandvoort
023-5715743, www.opengolfcandvoort.nl

OP VERTOON VAN DE
ZANDVOORTPAS

Rosa

bij

-

Piony's Haarwinkel

Grote Krocht

-

www.massagebijrosa.nl
Kosterstraat

-

Mode en
-[.U1IMl\T..g.-w.r.l
c i-

ÏR[EBI)R(4Iri

-

Grote Krocht

3!

Lever
Ontbijtspek +

023 57 12705

Massage

Gorter

Toerkoop Reisbureau
Top

Haltestraat 45

ZANDVOORT

Menno

Foto

a

trends:

Belli E Ribelli

Bibi for

Kinderkleding

Shoes

-

-

Haltestraat

Kerkstraat

.;.

Blitzkickers

-

Haltestraat 61A

Graveer een keer- 023-888 jy 58
Sea Optiek

Walk

S^ANDVOORT

Ondernemers opgelet:
Meedoen aan de ZandvoortPas
vergroot

uw vaste

of

Ruim 1000 huishoudens
Wekelijks

u op een

in

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

U bepaalt helemaal

zelf

Uw ZandvoortPas contactpersonen:

-

Bakkerstraat 2A

Living

& Giving

-

Kerkstraat

De Bode woonaccessoires
rijtje:

het bezit van een zandvoortpas
de Zandvoortse Courant in full colour

zijn in

uw aanbieding

Haitestraat

en onderhoud:

klantenkring
Avenue

Enkele voordelen voor

-

Fame

Wonen

Letty van
Gillis

Kok:

den Brand: tel. 06-4342 9783
tel. 06-460 460 26

-

Kerkstraat

Koene Cleaning Service - 06-1432444

Medina woninginrichters - Haitestraat
Mariene Sjerps Internet
Versteege's IJzerhandel
Rep-it

-

-

06-18868837

-

Pakveldstraat

023-5719666 /'06-44696001

Horeca:
Harocamo

-

Kerkstraat

Mollie&Co Restaurant

-

Verlengde Haitestraat
estraat

Open Golf Zandvoort

-

Duintjesveidweg

Zaras, Café Restaurant -Haltestraat

Gemeente Zandvoort
Swaluëstraat

2,

Postbus

Cem een tetijke publicatie week

41

-

2,

2040

AA Zandvoort

2010

Vergadering college

De

besluitenlijst

dere

van de collegevergadering van 40 en de ver-

week 40 door

in

week 41 vastgesteld. De
Balie

genomen

het college
besl uitenl

i

ist is in

besluiten zijn

te zien

bij

in

de Centrale

Ingekomen vergunningenaanvragen

Let op.

De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen

liggen

bij

Bouw-, sloop- en reclameaanvragen

tijdens openingstijden Deze publicatie betekent niet dat

Zandvoort:

u

-

Oosterparkstraat 45, plaatsen dakopbouw, ingekomen 30

-

W llemsstraat 21

Kanaalweg

/

12,

veranderen zadeldak, plaat-

sen uitbouwen plaatsen dakkapellen,

onderhoud op een deel van

de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien

zienswijze over deze aangevraagde plannen kenbaar

bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning worden

september 2010, 2010-208RV

en op de website.

Kleinschalig

uw

kunt maken. Deze publicatie betekent ook niet dat u een

verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen

belanghebbenden bezwaar indienen.

ingekomen 30 september 2010, 2010-209 Rv.

de Middenboutevard

B&W heeft besloten om

Het college van
keli

<e herste

we-kzaam heden

kleine,

maarnoodza-

uitte laten voeren

opeen

Let op.

deel

liggen

vandeMiddenboulevard.

De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen

bij

de Centrale

U kunt deze inzien tijdens

Balie ter inzage.

uw zienswij-

open ngstijden Deze publicatie betekent njetdatu

Tot nu toe zijn de volgende

werkzaamheden

telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00,

t/m donderdag 8.30-17.00 uuren

bouwplannen

van het be-

vrijstelling

Bel

met de Centrale Meldlijn

(023)

website het digitale formulier
Het gedeeltelijk opnieuw bestraten van de boulevard De

maandag

Melding of klacht?
Slechts indien voor deze

stemmingsplan of bouwverordening kan worden verleend, kan

Favauge;

vrijdag 8.30 -16.00 uur.

aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken.

ze over deze

uitgevoerd:

Het schilderen van de muurtjes langs de boulevard De

Centraal

in

00, óf vul op de

57402

óf stuur een brief naar de

tegen ons voornemen daartoe een zienswijze ken baar worden
klachtencoördinator.

gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van

Favauge.

afza ideil

oktober 2010 worden de paaltjes en hekjes

In

bij

het Schui-

ijk

wordt

vrijstelling

gepubliceerd Deze publicatie betekent ook met dat

u een bezwaarschrift kunt indienen.

worden verleend dan

Mocht de vergunning

of

worden gepubliceerd en

tengat, de boulevard en het Burgemeester Van Fenemaplein

vrijstelling

verwijderd.

pas dan kunnen belanghebbenden bezwaar indienen.

zal dit

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30

-

16.00

uur

Donderdag:

0830

-

20.00

uur

Vrijdag:

0830

-

12.30

uur

maar voor een

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u

Om ge vingsverg unning

november en december 2010 worden de volgende onder-

In

delen aangepakt:

beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen

e.d.

Zandvoort:

Openingstijden begraafplaats
Het duintje aan het Badhuisplein wordt verhard met

-

Kanaalweg

21,

plaatsen uitbouw, plaatsen dakkapel en wijzi-

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de
gen

gevel,

ingekomen 04 oktober 2010, 201 o -W-ooi.
Tollensstraat zijn dagelijks

Een deel van de fietsenrekken op het Badhuisplein wordt

-Ir.G.Friedhoffplein 8, wijzigen

Daar waar nodig

zal het

Badhuisplein opnieuw bestraat

worden.

-

Lijsterstraat 6a,

kappen van

5

Collegelid spreken?

bomen, ingekomen 06 oktober

Ka^e'hnghOnnesstraat

Commissie Welstand en Monumenten

huisvesting,

Op

-

14 oktober vergadert de Commissie Welstand en Monu-

Buko-un lts als tijdelijke

20, plaatsen

ingekomen 06 oktober

<:: (j teeg, het

Een a's p raak

is

in

de

de gevels Kerksteeg

men 06

afhankelijk van de

agenda. U kunt hiervoor het beste even contact

2,

Het kan

zijn

u

u via het centrale

aan waarover u het collegelid

dat u eerst naar een vakafdelitrg

verwezen wordt.

2010, 20io-VV-oo6.

aanbrengen van wandtegels op de

wilt spreken.

zijgevel /.in

een bouwplan?

Vragi

menten. De vergadering begint omstreeks 15.00 uur
commissiekamer. De exacte begintijd

maken met een collegelid doet

telefoonnummer. Daarbij geeft

2O1O.2010-VV-O05.
-

uur.

bestaande kozijnen, ingekomen

05 oktober 2010, 2010-VV-002.

verwijderd;

open tussen 08.00 -18.00

Kleine Krocht 2 en Kerkplein

5,

ingeko-

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen

is

de

oktober 2010, 2010-VV-007.

werkeenheid vergunningverlening op werkdagen telefonisch

opnemen met

bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur.

de werkeenheid Bouwen,

tel.

(02

3)

Bentveld:

",740 100.

-

De ophaaldagen voor de papiercontainer:
Deophaaldagen voor de papiercontainer

zijn 19

21

oktober

17,

Tevens gecee

plaatsen
tel

jk;

aanbouw met kapen

opsr vsn

5

oktober 2010, 2010-VV-003

-

Parnassialaan

oktober voor

de maandag, donderdag en vrijdag huisvuilwijken,

voorde dinsdag

Parnassialaan

zijn.

14,

plaatsen ko-

bï' ping/garage,

ingekomen

Op zoek naar werk

of aanbieden van vacature?

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van

www.werkeninzandvoort.com.

kappen van een boom, ingekomen 06

ok-

Voor het vinden o~".^nb ede

1

",

van sansn

in

Zandvoort.

tober 2010, 2010-VV-004.

huisvuilwijk.

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand

en zee, maar vooral dicht

Burgerparticipatie gaat
Burgerparticipatie (BP) in Zandvoort gaat binnenkort

voort heeft Aik Kramer

wel de

vorm

krijgen.

De gemeente Zand-

beleidsmedewerker en procesbewaker ingehuurd

als

poten te zetten. BP wordt door 'Den Haag'
krijgen

als zeer belangrijk

gezien

om

het op

"Voor ons

is

we met de
ra
is

ken over

het belangrijk dat

O.

in

burgemeester Niek Meijer.

adviseert.

krijgen,

een zoektocht naar

agenda van de

hoog op de
politiek.

Men

meer zeggen-

gesprek

Raad en college zullen duidelijke kaders gaan stellen
waarbinnen de gemeente

gefaciliteerd en grotendeels

schap. Wij gaan inwoners

betaald door het Ministerie

vragen of

raadgeving van inwoners wil

van

in

huis", zegt

advies dus. Het proces wordt

Binnenlandse Zaken

en

ik

ga alles coördineren en

het proces

bewaken zodat
blijft, want
complexe situ-

het transparant

"Het proces van burgerpar-

zaken. Daar

burgers
aller lei

namelijk veel meer exper-

dan hier

mensen

krijgen

waarvoor Kramer eveneens

werk verricht en

ticipatie staat

tise

bij

maar gemeenten

hand over het invullen daarvan.

vrije

vorm

krijgt

men

veel

zij

deel willen ne-

aan het proces van BP

vaak
aties.

zijn er

Overigens

is

het pro-

ces volledig openbaar", zegt

mensen getraind worden

in

communicatieve vaardigheden en wordt

er

een planning

gemaakt. Naar verwachting

wordt

er

binnen zes maan-

den een evaluatie gedaan en

Kramer, die verwacht rond

zou het proces verder kunnen

medio november van start
kunnen gaan. Eerst moe-

gaan

te

als het meerwaarde zou
hebben voor Zandvoort en

ten er op het raadhuis nog

haar inwoners.

NUMMER

Zandvoortse Courant

Mesman

Marcel
De tweede

blas

met de

wint finale

Open

Fier

&

Country Club

De wedstrijd tussen SV Zandvoort en AFC

Al-

de van de tweede

eerste prijs naar huis.

akkoord.

was voor

Een schitterende dag voor

'neary'

de edele golfsport was

Hauswirthdiein het dames-

maandag maar toch

klassement, na eenspannen-

waren de scores niet al te
hoog. Vooral de wat gelouterde golfers waren niet in
vorm, waardoor mesman
met een fraaie score van 32
Stableford-punten de dag

de berekening, tweedewerd

het

De

afsloot.

Irritaties

is

tegen het ein-

op een rumoerig

helft uitgelopen

slot-

om met

over en weer waren aanleiding

Elisabeth

elkaar op de vuist te gaan.

De hele wedstrijd

leverde zeven

gele en een rode kaart op.

achter Alblas. Peter Logmans
eiste

bij

de heren de'longest

voor zich op. Een ge-

drive'

slaagd toernooi dat waarschijnlijk

voor de

prijs

bij

SVZandvoort-AFC

ge-

is

de dames ging Carol

Bij

OKTOBER 2010

14

•

Rumoerig einde

Open, afgelopen maandag

finale van het Fier

op de baan van de Kennemer Golf

wonnen door Marcel Mesman.

41

volgend jaar

derde editie

zijn

zal krijgen.

BILJARTEN
Café

Oomstee maatje

week donderdag speelde het

Vorige

Oomstee

thuis tegen café

eerste

team van

Westerhout en heeft

gend toegeslagen. Slechts één

partij

te groot voor

café

vernieti-

van de Zandvoorters

een keurige moyenne van

ging verloren, de rest werd allemaal gewonnen.
(9

caramboles

liet hij zijn

Het team van uitbaterTon

kwam

Ariesen

een an-

in

uit ommet een

dere samenstelling

dat Westerhout

ten door

stof bijten.

Frits

Flinkevleugel

beurten on-

der de duim hield.

proppen kwam. Daardoor

Zandvoortse nummer2,Dick

kon het gebeuren dat kop-

van

man

zijn

voor de avond, Ariesen
laatste aan de beurt

de

in

het

deed Van

Dam

hield slechts

i

het netjes en

punt

over, het-

geen uiteraard voldoende
is.

Ariesen echter moest als

enige

zijn

meerdere erken-

nen. Hij had na 16 beurten

één punt te kort voor een
remise: 8-8.

tegenstander

zijn

7-3 in io

geheimzinnig team op de

zelf, als

gast, die slechts 3

punten produceerde,

met

i

9 beurten)

in

was. Het spits werd afgebedie

Westerhout

en won met 7-4. Ariesen
won zijn eerste partij van
de avond eveneens. Met

Dam was

Ook de

te sterk voor

opponent.

maakte

Hij

beurten

partij uit in 23

De tweede ronde werd door

Oomstee

gestart.

sterk

Opnieuw was

Flinkevleugel

te ster voor zijn tegenstrever

en hield
in

hem

bedwang:

in

12

9-5.

beurten

Opnieuw

Deeerst komendethuiswedvoor tea m is op 4 november aanstaande in café
Oomstee aan de Zeestraat,
een week later speelt team
strijd

II

I

eveneens thuis.

AUTOSPORT

Vooraf had Zandvoort tegen
de Amsterdammers zeker wel

kansen

om

nu eens drie pun-

in

de staart.

luttele

minuten

deze wedstrijd

Met nog
te

gaan sloeg de vlam

in

de

De Haan kreeg wegens

ten aan het mageretotaaltoe

pan.

moet er
wel gevoetbald worden maar
dat lukte niet echt. Ook AFC,
dat op de negende plaats bivakkeert, wist zich met het

natrappen een directe rode

te voegen. Daarvoor

!eer in het eerste bedrijf

geen

kaart en kon gaan douchen.

Voor de overige spelers, van
beide kanten,

was het

om

dent aanleiding

inci-

handen

om

en voeten te beruiken

de

raad waardoor er zich eer

tegenstanders te raken. De

wedstrijd ontplooide die af

arbiter van dienst keek er-

en toe wat slaapverwekkend

naar en noteerde de nodige

was. Maurice Moll had

overtredingen die met een

in

de

eerste helft nog de grootste

kans maar

hij

niet achter

de Amsterdamse

doelman

kon

zijn inzet

gele kaart

werden gehonominuten

reerd. Een tweetal

nadat het spel weer was
hervat klonk het eindsignaal

plaatsen.

en kregen beide ploegen als

Afsluitend
Komende

vrijdag, zaterdag en

zondag staan op

Park Zandvoort de finale races van het

gramma.

Alle klassen

doen mee en

in

DNRT op

de

BMW

zelfs

op

vrijdag een 8 uur race verreden. Als het even meezit kan

Keff zaterdagavond tot

Op

ker

kampioen worden gekroond!

wenst de en-

spanningdusbijzijnteam en

nervan Ard

de Zandvoortse Courant,

thousiaste plaatsgenoot veel

al

een aantal jaren mediapart-

Keff,

Schmidt onder

tende

Jorrit

de

Aanvallend kon echter

lat.

Michel de Haan, die
eerste bedrijf
len

was

al in

het

ingeval-

voor de geblesseerde Bas

opdenummer3 elf punter en
op nummer 4 veertien punten

zeer belangrijk. Het venijn zat

twee manches

rol.

Zo

rijden.

start

om 14.10 uur en
16.35 uur. Beide

er

komend weekend

mag

Na deze twee ma nches weet

Zandvoorter zich tot kam-

kampioen mag

pioen laten uitroepen. Veel

zich

zaterdag

met

in zijn

zijn

spel kon
is

Amstelveen. Overige

Overbos:

2-1;

uit-

ZOB- Haarlem/

Kennemerland:2-ien Hellas
Sport -Voorland: 2-0.

niets

fout

hij

speelt

14.30 uur

verloor van

voorsprong. Dat betekent dat

manches gaan oven 2 ronden.
Keff of

1-2

slagen 2e klasse A: DVVA
- Castricum: 3-0; Aalsmeer

voor Zandvoort

en twee races op de

met

-Monnickendam:2-3;TOB-

niet

mer 2 tien punten voorsprong,

De eerste

om

afgelopen

komen,
De Haan
scorend vermogen

noemen. Hij heeft op de num-

detweede om

dat
thuis

Lemmens, zo goed als niet
bereikt worden waardoor hij

zaterdag staan een aantal

zal Keff

Komende week
Zandvoort

thuis tegen Jong Hercules,

succes!

trainingen, vrije en kwalificatie,

'beloning'een puntvoordeze

doelpuntloze wedstrijd.

op een stevige Zandvoortse
verdediging en een uitmun-

E30 klasse,

waarin onze plaatsgenoot Ard Keff uitkomt, wordt

Na de thee een veel sterAFC dat echter stuitte

weekend DNRT

Circuit

het pro-

gaan, wil de lange

www.sportinzandvoort.nl

-

BASKETBAL

Lions, Volen-

dam, hebben hun gasten het vuur na aan de schenen gelegd.

Zonder Marvin Martina moesten onze plaatsgenoten

gemaakt. Toen
ties uitte, dat

zijnfrustra-

hij

hij

zo niet verder

De Zandvoortse hockeydames hebben zondag een
overwinning op AMVJ behaald.

wilde spelen, besloot een van
score pas

bij

Op

fraaie

ten. Wat toen niet lukte, ging

eigen veld stopte de

vandaagwel goed. Het team
was een goed collectief", al-

6-0, na een 4-0 ruststand. Een overwinning

de Volendam spelers van af de

een verlenging toestaan, maar sloegen toen definitief toe.

Volendam

is

een uitgeslepen wat oudere ploeg met zeer

altijd

goed

is

en daarom moesten

bij

de anderen extra aan de
Dit lukte

bak.

het eerste kwart

in

prima dat dan ook gemakke-

gewonnen werd

lijk

Opvallend

in

Dit

dus Van Deursen na afloop.

van het

collectief,

vond coach Cees van Deursen.

De achterhoede ving de aan-

(17-28).

dat kwart waren

de acties van Rens Teeuwen
die zijn potentie

liet

optraden. Gek genoeg werd

hing er uiteraard een hele

Irma Keur op

onder het bord wel heel

grimmige

voren gebracht. Ookvoorhoe-

waar de

veel

afgefloten, alle centers van

beide kanten zaten

vroeg

in

al

de wedstrijd

vanaf
in

fou-

langs de zijkanten werden

herinnert Robert ten Pierik

kwam

den de gastheren zelfde tactiek a

Is

het tweede kwart.

"Wij hadden ons hierop

in-

gesteld en ging dit kwart gelijk

op. Helaas liep de situatie

uit

de hand nadat er twee

speelt het

al 4 doelpunten
Na de pauze ging

het wat kalmer aan maar

konden de Zandvoortse daenthousiasme begon het

begin de betere ploeg. "Na

Komende

Zandvoortsche team aan de

de nederlaag van vorige week

herenteam

wedstrijd en was vanaf het

hadden

binnengesleept.

week
thuis

goed naar

Knotterjulia

Noltee konden

voor de rust
te maken.

een verlenging

91-96 de overwinning toch

Isa

llja

elkaar goed vinden en wisten

hebben de kustbewoners met
het derde kwart hanteer-

lange mannen. Voornaamste

Pa ui

Buchel en

het

aan te pas, maar uiteindelijk

In

doelwit van hun actie was

Lions-spelverdeler

liet in

links

despeelsters

erbij hielden.

Vooral Ron v.d.Meij

zich. Er

rust.

Fabienne Scipio op rechts en

4e kwart zien hoe het moest",

tweede kwart
kwamVolendam hierdoor iets
bij

de ballen door halfspeelsters

waarin wij

sfeer,

onze koppies

terug naar 42-46

tenlast. Het

zien. In

tweede kwart besloot
Volendam wat harder te
gaan spelen, wat makkelijk
kan met een ploeg vol met
het

AMVJ goed op en

vallen van

arbiters niet tegen

tie,

voor veel punten, was er dus
niet

bank hem aan te vliegen.

was een zeer opmerkelijke acwaar de scheidsrechters
weer geen actie op ondernamen. Na deze gebeurtenis

veel ervaring.

Martina, die

op

Collectief levert winst

Verlenging brengt winst voor Lions
De tegenstanders van het herenteam van The

Vol

we wat

rechtte zet-

mes

er toch

ken.

Komende week

Zandvoort

nog

uit in

bijma-

2

speelt

Amstelveen.

om 18.30 uur tegen JBC/

Noorderhaven.

ZAALVOETBAL

Topscorers: Ron

Meij en

v.d.

Wessels die vele keren niet

zeer onsportieve fouten van

Paul Wessels:

goed verdedigd werd maar

Volendam op Wessels waren

coach DaveKroder: 14 punten.

en playing

31

AUTOSPORT

Winst voor Zandvoort Noord
Afgelopen vrijdagavond behaalde Zandvoort Noord een

schop en een fout

mooie overwinning op het Haarlemse EDO. De ploeg van

Zandvoortse defensie. Paap

coach Marcel Paap verloor eerder deze

maand

het thuis-

kon

de

in

met g-2tevredendedrie
in ontvangst nemen.

punten

Duo
in

duel tegen Heemstede

alle schijn

van dat het succesvolle optreden

van Peter Fontijn en plaatsgenoot Peter Furth tijdens de

we
te

bezig onze

maken voor

Zandvoort Noord kende
een wat stroeve start, maar
begon vooral in de tweede

BMW

met hun

BMW

we

tijdens een éénmalig optreden

in

Eer-

ben er veel

klaar

het nieuwe

winterseizoen en

Dutch Supercar Challenge een vervolg gaat krijgen.
der dit seizoen reden ze

umplek

liefst 0-13.

"We speelden

Fontijn/Furth zo goed als zeker

Winter Endurance Kampioenschap

Het heeft er

met maar

zin in",

heb-

meldde

naar een podi-

Fontijn ons toen

dezelfde Dutch

tijdens de Finaleraces te-

gen het

Supercar Challenge.

hem

we hem

liepen.

lijf

helft beter te voetballen.

rust

Dat leidde tot

om

lijk

irritaties bin-

nen de ploeg van EDO. Die

VOETBAL

het

onder meer Bas Lemmens
en Nigel Berg meer afstand

nam

van hun gasten. De

enige twee tegendoelpun-

ten

kwamen

uit

een

straf-

vooral

het

in

laatste kwartier ons oude
vertrouwde spelletje. Het
begint er weer een beetje op

te

lijken",

aldus aanvoerder

Michel van Marm. Ook coach

Paap

optimistisch:

is

moeten

"We

weer

in

om mee te doen

in

uiteindelijk

staat zijn

de bovenste regionen."

-dames

opnieuw

Kelly Steen

Kampioenschap (WEK) af
Zand voorts/

Heemsteedse duo

zal

naar

waarschijnlijkheid

weer

te zien zijn

berus-

in

wedstrijden

alle

van de Winter Endurance
te werken. Het

al Ie

wisselden

de tweede helft door

in

Volgens

met de komst
van de sponsor nu mogeis

Bij

hadden onze plaatsge-

noten een 3-0 voorsprong.

irritaties

ting toen Zandvoort Noord

in alle

vier

de

Onze plaatsgenote
van de

KNVB

vierdejaar

in

Kelly Steen heeft zich

opnieuw

in

in selectie

de kijkers van de trainers en coaches

week

gespeeld. Tijdens een oefensessie, vorige
successie

opgenomen

in

de

selectie

dinsdag, werd

zij

voor het

van de meisjes onder 14 jaar.

winterraces op het Circuit
Park Zandvoort.

De eerste
wordt verreden op zaterdag 6 november. Daarna
is op 9 januari de Nieuw-

Afgelopen dinsdag waren

race

meisjes selecteert

jaarsracegevolgd door 6 fe-

16

bruari

"Na afloop van die gelegenheid

is

de directeur van

onze sponsor zo enthousi-

ast geworden dat hij het
wat serieuzer wil aanpak-

ken.

Op

dit

moment

zijn

met de Vier uren van
6 maart
kampioenschap

te

nemen aan de

om

selectie-

wedstrijden waarna de beste

door zouden gaan.

zit

eindigt het

wordt het 4e jaar dat

Final Four.

"Ik

heb

weer
nog

in

straalde.

Zij

speelt nu

een van de twee

inter-

regionale meisjesteams onder
14.
1

Na de winterstop wordt

er

team van gemaakt.

dus

bij

de laatste

16. Dit
ik

is

gese-

lecteerd ben", aldus Kelly die

keeperin hetjongensCi-elftal.

Haar grote voet bal liefde

leen voor de

AZ.

koopvoordetrainer/coach van

bij

Ze speelt natuurlijk niet

al-

KNVB. Voor SV

Zandvoort komt ze

is

Misschien weleen goede aan

de regerend landskampioen

vrijdag de brief ontvangen en

Zandvoort en op

met de

51

deel

uit

als

de vrouwen Ed Engelkes

voor over een jaartje of twee.

De Zandvoortse Courant
haar blijven volgen.

zal

NUMMER

Zandvoortse Courant

AUTOSPORT

werd

in

er
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Geen winst voor ZSC

Drukbezochte Finaleraces kenden veel spanning
Afgelopen zondag keken bijna twintigduizend toeschouwers hoe
pakte

41

HANDBAL

Phil Bastiaans

de HTC Dutch GT4 Championship. Volgens enkele betrokkenen

de

titel

de Dutch GT4

bij

een politiek spelletje gespeeld dat voornamelijk Porsche-rijder Christiaan Fran-

van Langeveld

len

In

de

in

eer-

tweede.

ste race uiteindelijk

was

het eindklassement

De handbaldames van ZSC hebben de

laatste wedstrijd van

de veldcompetitie voor de winter niet

om kunnen

winst

in

Door personele problemen moesten

zetten.

zij in

Zaandam

Van de Laar de beste nieukenhouttrof.

tegen Zaanstreek de hele tweede helft zonder wissels spe-

weling.

len

Argo Suprème
Toerwagen Diesel Cup
Ronald van de

Laar,

kwam

van Den nis,

de zon verdween.

de vader

in

de Argo

Suprème Toerwagen Diesel
Cup niet in het verhaal voor.
Hij vormde een duo samen
met Michael Bleekemolen,
maar moest toezien hoe het
duo Ricardo van der Ende/

Wim

Bastiaans met Mathijs

moest V.d. Ven afrekenen
met de landmachtdames

Dikde

Harkerna zagen het zwart

Verschuur en Van der Sloot.

Hij

Kolkeindigden alstweedeen
Phil

wit geblokt

Bastiaans was

taat de

den dat het slechts ging

in

om

om

detitel

derde. Voor

als

genoeg

dit

opte

eisen.

de Kolk pakte door

werd overigens

gewonnen door Jeroen

dit resul-

de 'Legends'

titel bij

Bleekemolen

in

de Chevrolet

de Dutch GT4.

rijders in

Sommigen

ten afleggen.

slaagden met vlag en wim-

kwam

als

pel,

anderen haalden het met

de hakken over de
enige

rijder

was tumultueus te noemen.
Maarliefst zes wagens waren
betrokken

bij

een aanrijding,

sloot.

De

en kampioens-

kandidaat die

Het begin van detweederace

Formido Swift Cup
In de FormidoSwift Cup

bij

de

Cup een examen moes-

Clio

zijn nervositeit

bedwang had was
Addie van de Ven, die twee
redelijk in

bekeken races

ge race

zat

hij

de

reed. In

race hield

lan-

vlak achter zijn

race,

leek

maar

de technische controle, er

hij

vier plaatsen terug-

gezet en eindigde daardoor
als vijfde,

voor de

nog

titel.

niet

genoeg

Belager Niels

voor

zijn

team

Certainty van Zandvoorter
binnen te halen.

Zandvoorter Dennis van de
Laar

van Oranje met de Mustang

note 5heila Verschuur

in

de

BMW M3

te beschadigd

om

te starten

deze

de snelste rondetijd

en dat leverde mij een extra

helft

op break-outs

gaan spelen

terwijl

onze

de hoofdrace. Sebastiaan

punt

op,

zodoende hoefde

de eerste

na afloop.

In

werd

geduld behoorlijk

Phil

Bastiaans

in

de Porsche. Achter Bastiaans

niet

zijn

aan te vallen

race",

aldus

in

V.d. Ven

de tweede race

legde Melroy Heemskerk met

op de proef gesteld.

deCianettaverassend beslag

start lukte dat nog,

op de derde plaats. Van der

in

3

strafworpen te verwer-

ken,

waarvan doelvrouw

Bij

de

maar

serie aanrijdingen die

moeten

we dan kunnen

seizoen, red.)

Doelpunten voor ZSC: Lucia
van der

Drift 4;

Romena Da-

Balk ieder

en Laura Koning

i

3

en

doelpunt.

ADVERTEERDERS

Groot naar die plek opschoven. Zodoende hielden

zij

punt voorsprong op Dik

een

over.

Administratiekantoor

werd door het wegval-

K.

Willemse

uitvaartbegeleiding Zandvoort

Formule Ford
De nationale titel in de
Formule Ford ging naar
Rogier Jongejans. Zaterdag

hij

detitel al veilig na-

nale

titel ver-

De kersverse natiokampioen won de race

op zondag. Dorpsgenoot Jan
Paul van

Dongen reed

in

bei-

ANBO
Auto

Glaszettersbed

Van Vessem

Autobedrijf KariMo

Bloemsierkunst Jef & He kBluijs

Fier

Café

Oomstee

rijf

Le Patichou

eten en

drinken...

Woonkado Discovery
Dreams&Daytime

CenseenvanLingen
Deelnemers Shopping/

Circus Zandvoort

ClubNautique

De

Blijde

Diiiner Night Haltestraat:

Hond

Blokker Zandvoort

Dierenarts Dekker

Brasserie Plaza

Dorsman Assurantiën

Coastline Interiors

Etos Zandvoort

Confetti BV. +

Grand Café Restaurant XL

het stuk voor.

&

VVD Zand voort- Bentveld
Wapen van Zandvoort,

Breeze by Walter

Café

kwam

in

o.g.

Van Aacken

Zandvoort

Strijder

de races achteraan mee en
niet

Trendmark Makelaardij

Uitvaartcentrum Haarlem

Algemene

Groenestein
Fin.

Kroon
La

Emotion by

& Schouten

t

Goede

Pasa Playa Strandpav Ijoen 6

KingsandQueens
La Couronne
Mecca
Parfumerie Moerenburg
Primera

Quinty Fashion

RicheaanZee
Seven For

Geveltje

Intertoys Zandvoort

izzmarré/Hearts

P van Kleeft

Que

Esprit

Different

diensten

Mode

Fontanel la

Sea Optiek

Vlug Fashion Men'sWear

Life

Stox

Thai Paap Strand pavi oe

17

Thalassa Strandpaviljoen 8

Ende/Huisman pakten de

we thuis op vol Ie sterk-

Naomi Kaspers en Martina

Ij

de

als

wedstrijd kreeg Zandvoort

Motorrijschool

Sandra

naarvan detweede race,ge-

Romena

maar we zijn ervan overtuigd
dat

de wedstrijd terug.

ik

Bleekemolen werd de win-

het verlies

winnen", keek Schilpzand op

Mobiele Poets Centrale
in

volgd door

de

wel ietwat teleur-

vanwege

plaatsgenotes juist wilden

de eer-

race. "Ik reed in

ste race

zijn

niels

Trophy de Benelux

titel

gesteld

vertragen. Gedurende de

maar kregen een tijdstraf waardoor Morien/De

zilverde.

de tweede race en

Ion Koster

"We

niet

een tweetal strafworpen

zesde. Langeveld haalde zijn

il

van

zij

Angela Schilpzand er een

een tweede

gram

D

rest

wist te stoppen. ZSC kreeg

moment op

eerder op de Wijzonol

directe tegenstrever, Sandra

en Peter Stox

binnen te halen.

hij

van der Sloot. Haar teamge-

waren. Beide bolides waren

titel

dat

de voornaamste

won

In

solorijder leidde het veld

stelde

op, die eindigde als

wist de

verzilverd.

Roeleveld/Baars reden op

mee

slachtoffers PieterChristiaan

waarbij

duo wist
was het niet gede tweede race leek

keer voor het

noeg.

De

ti-

VW

Kool schoot er echter niets

in

De

knieblessure.

door Lucia

werd

sportief, net als

met een

de wedstrijd kon

ontbraken windschermen,

werd

uit

duo zeer

gehele wedstrijd.

plek

op rozen te

de eerste

rustsignaal

er een,

Overigens was het arbitrale

en werd eerste. De equipe

dat

Niels Langeveld

Cup

Clio

Het leek wel of de

Corvette. Zandvoorter Da n ny

tweede over de streep, gevolgddoor Duncan Huisman.

detweede

echter het hoofd koel.

zitten in

Dutch Renault

van Dongen (teamgenoot
van Bleekemolen)

hij

Van

een lichte touche. Die

eerste race

Tijdens

voor het

te

te eindigen,

een vergrijp was.

Bakkalli en

viel vlak

Dennis de Groot. Hoewel Dik

twee

Slotemakerbocht
voorbij te komen, maar zou
Huisman geraakt hebben.
Een aantal mensen meen-

v.d. Drift,

el

Daphina van Rhee. Romena
Daniels

spelen (pas na het indoor

Steen met z betrokken waren,

de

waarvan

zonder Charissa Koning,

en het uitvallen van

genoten Hans Bos en Ruud

de eerste race op zaterdag

ZSC moest het zondag doen
JoëlleVos,Asia

15-12 verloren.

te tegen Zaanstreek

de hoofdrace. Jeroen

in

met

hier gebruik van door de

Bleekemolen en Petervan de

niet echt

uiteindelijk

meer meedoen, waardoor
ZSC geen wissels meer
had. Zaanstreek maakte

won. De

ging tussen de

winst

probeerde Duncan Huisman

werd

sneeuw voor

tweede

van Genderen de lange

Frankenhout, de kampioen

bestraft voor een vergrijp dat

Er

bij rust, als

equipe van Ronald Morien/

van het vorige seizoen, werd
in

voorsprong

7-8

Golf rijders Jeroen Dik en de

race op zaterdag
telstrijd

in

waardoor hun

Woonkado Discovery
Dreams&Daytime
Zaras, Café Restaurant

volgden, en waarbij team-

^D

.jsm
Ü
Jhr. P.N.

Quarles van Uffordlaan 2

2042 PR Zandvoort

Tel:

Van Galenstraat 204
2 (v/h 3)-kamer
uitzicht

appartement op de

in

-

Op

met mooi

originele staat en dient

dan ook

gemoderniseerd te worden. Het complex heeft een

lift

Alle

binnendeuren

Berging

•

Station Zandvoort

•

in

glas

v.v.

in

lood

Vraagprijs:

€

78

3 slaapkamers, 2
v.v.

dubbele

b*^0mg

Geheel

Prachtige ligojE^jrenzend aan

Op V tf etage van

WoonopstC^teca.115 m ?

m

2

(excl.

PeiifN^-ppervlakte 325

m

de onderbouw.

Woonoppervlakte

Vraagprijs:

M. Molenaarstraat 26
Op een

heerlijke plek

•

en garage.

op de

Ai

Y

1

Dubbele beglazing en hardhouten kozijnen

Woonoppervlakte

Vraagprijs:

ca.

1

13m

2
,

perceeloppervlakte

€ 398.000,-

balkon)

225.000,-

alle

naUèV
gem;

woonkanw met kaJCleraiMHw
[iBRw en

Ruime (vergrote)

gewenst

Enige modernisering

•

is

complex

(excl.

balkon zeezijde

mommBeu^^^ apparatuur

slaapkamaJMBp^^aan landzijde
medUM^SxIkaffir met o.a. vloerverwarming

Ruime

of 2 slaapkamers)

•

•

(ind. garage)

m

Met veel smaak en gevoel voor sfeer is dit vooi
4 kamer appartement op de 1"° etage

L-vormige

etage en ruime zolderkamer

(met mogelijkheid tot creëren van nog

98.000,-

82

gerenoveerd (2005) en van

Achtertuin op het westen met stenen schuur
3 slaapkamers

€

ca.

?

Trompstraat 17/2

op nog geen 50m van de zuid duinen

bevindt zich deze hoekwoning (type 3-onder-1 kap) met

•

appartement

Bouwjaar 1999/2000

balkon)

oprit

licht

kleinschalig

Eigen inpandige berging en parkeerplaats

Gunstig gelegen ten opzichte van station, centrum en strand

?

190.000,-

1

in

Goed onderhouden en

Amsterdamse Waterleidingduinen

Op de 2' verdieping gelegen voormalig
ment met ruim balkon op het zuidwèi
De inpandige garage is bij de vraaf

€

gericht 3 -kamer appartement

heeft 2 slaapkamers, een bijkeuken en een berging

en kunststof kozijnen

Tjerk Hiddesstraat 8/3

Vraagprijs:

Op het zuidwesten

aan de rand van Park Duinwijk. Het appartement

en parkeerplaats

badkameAC.

•
•

•

op 10 minuten
ca.

onder0"lp
ujt^tVover

wV)

o°

de onderbouw

Woonoppervlakte

(v&)koop, (verjhuur, beheer, taxatie

Royale woonkamer, voor- en achterftli

Dubbele beglazing

•

oprit voor ca. 3 auto's en

en

vvWW.CVl.nu

Van Lennepweg 145

Kuyperstraat 22

beschermd natuurgebied.

•

•

|jl|NWWi

|K|

schitterende locatie gelegen uitgebouwde 2

woning met garage,

eigen parkeerterrein.

•

IWÏÏTk

5 71 5 71 5

Dr.
3' etage

over zee en een heerlijk zonnig halkon (ZW). Het

appartement verkeerd

023

Luxe

Viaac>';*^fSjJsTèf garage

247m

;

ÜTte ca.

SS

Vraagprijs:

€

78m

;

(excl.

269.000,-

balkon)

&

'

6 e jaargang

•
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Het wekelijkse nieuwsblad

Courant

voor Zandvoort en Bentveld

www.zandvoortsecourant.nl

rtCTUEEL
Kinderboekenweek
de

Sinterklaas
laat

£j
Eerste

dat

weten
komt

activiteiten in

bibliotheek

hij

Vrouw mishandeld

Shopping Dinner Night

Zondag 24 oktober 2010

door ex-partner

Krim Kamerkoor
de Oekraine

uit

Afgelopen vrijdagavond vond

Locatie: Frotesrcmtse keih,

Kerkplein

vallende koopavond plaats.

1

Aanvang: 15.00 imr
::::::

in

de Haltestraat een op-

Maar

liefst 19

ondernemers

aan het begin van de Haltestraat hadden gezamenlijk

aanbiedingen die met graag-

toestromende

te door het
publiek

werd aangekocht.

Maandagochtend
gang

in

is

een 31-jarige vrouw

een 'Shopping Dinner Night' georganiseerd.

Toegc.r:?: gratis

ww.clnssicconcerts.nl

ken en

in

In veel za-

het Jupiter Plaza winkelcentrum stonden tot

verrassing van de bezoekers lekkere

warme

hapjes en

len door een
In

steeds meer Zand-

voorters

langsom uitgebreid

iets

de spoorover-

haar ex-partner, met

later bleek

zij

een handbijl. De toestand van de vrouw was dinsdagmid-

dag nog zeer
38-jarige

van hun gading konden
is

vinden.

Jammer was

man

kritiek.

uit

De

politie heeft

de verdachte, een

het Limburgse Horst, aangehouden.

Hij

langdurig verhoord en zal voor de rechter-commissaris

zeker

dat het de gehele vrijdag

maar door bleef
regenen waardoor de puen avond

www.zandvoortsecourant.nl

man, naar

de loop van de avond

kwamen

overal rond te kijken of

koele drankjes klaar als welkom.

Het laatste
nieuws op:

bij

de Verlengde' Haltestraat/Vondellaan aangeval-

14.30 auri

worden

geleid.

IFl

blieke belangstelling begrij-

wat minderwas

pelijkerwijs

dan verwacht. Toch

zijn alle

ondernemers desgevraagd
zeker positief over hun geza-

Najaarsactie

menlijke vrijdagavondactie

bij

en zullen

Sea Optiek
Bij

aanschaf van een

bril

nen voor een herhaling. En
dat

met

fotoboek

Creat Migrations van
National Geographk cadeau!
sitestraat
Tel.:

2042

L

023-57

'-

5,

is

maar goed ook want

een regelmatige vaste koop-

varilux glazen krijgt u het
collectors item

zeker weer teke-

zij

Gezellige Griekse muziek

Daarnaast toonden de on-

van het duoTasosMavroudis

dernemers

maakte de entree

reus

jesavond

de Zandvoortse

in

Het
in

is

het tweede drama

onze woonplaats van de

een appartement van
Schelp werd ontdekt.

zaak

winkelcentrum
ontspannen en

al

in

het

meteen

feestelijk,

zich zeer

gene-

met hun opvallende

aanbiedingen. Een grote
versiteit

di-

aan zeer gunstige

Haltestraat, zeker

terseizoen,

is

in

het win-

meer dan wel-

kom. De 'Shopping Dinner
Night'

is

geboren!

afgelopen dagen nadat zon-

dagmiddag een

is

een 49-jarige

In

deze

man

man onder verdachte omstandigheden levensloos

^3320X1

in

Vrijdag koopa<

Zondag 14 november 2010

De Mannetjes

1=1=130

REQUIEM

ac<

van W.A.
o.l.v.

Locatie: R.K.

Bijl-drama

t/m 24 oktober

alle

snacks
c

1

St.

dirigent

Agathakerk, Grote Krocht 45

MOZART

Niet te geloven! Dat zoiets

Harry Brasser

lekkers zo voordelig kan zijn

te

Zandvoort

Aanvang: 15.00 uur (kerk open: 14.30 uur)
Toegang: €17,50

Slagroomschnitte

Voorverkoop bij: Kaaslmiy Tromp en Brtiita Balkenende
en op 14 november aan de zaal
Voor meer informatie: Tees Bergen 06 51 1 5JS 14

2e zak

SCOOTMOBIELEN
hebben wij

Febo Zandvoort
tot

op

te zeggen...

ycopond
23.00 uurl

Duyclijks

023

-

5 735 735

4-wielfietsen
BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44

gratis

Nota herontwikkeling en
verwerving Middenboulevard.

ook met PGB (persoonsgebonden budget}
'Hier

even heiemaat niets

5,95

Krentenbollen

www.classicconcerts.nl

In

uit

Klazienaveen aangehouden.

59-jarige

de gemeenteadvertentie

B

leest u er

meer

over.

.

:

WATERSTANDEN

FAMILIEBERICHTEN
B:i eikdfid-em' n-onii een herinnering geboren.

Diep geschokt hebbc \v. i'iivrrv.-.K'h.ivan mijn maarie, oq e vader en opa
1

.iJïL'ücii.l ii"r Tic-r.

"Lieve Joe"
Nooit meer strijden over voetbal,

Bjfri M*.;

.

Nooit meer een colaatje,

Rudolf Karel Rovers

Nooit meer cpvcii.

Ruud

het hele jaar geopend
van 9.00 tot 24.00 uur voor

we

Amsterdam,
31 mei 1945

znllcn je heel erg missen vriend!

een unieke locatie voor
bedrijfsuitjes,

Haarlem,

Robert en Sandra

13 oktober 2010

Kijk

Hoog

Chavon,Indy,Sem

SPOTLIGHTS

Sjoerd

Wiebe

I

2042 KJ Zandvoor

heeft inmiddels plaatsgevonden.

om

diegene die

ik liefliet)

ik liefliait

verlaat

A

80-jarige leeftijd is

DO

21

03.25

11.50

15.41

23.45

22

03.56

12.20

16.09

23.54

ZA

04.25

24

-

00.34

04.55

13.16

17.11

25

-

01.05

05.30

13.46

17.46

kleine meisje

26

-

01.45

06.06

14.16

18.17

WO

27

-

02.20

06.37

14.45

18.52

DO

28

-

02.45

07.16

15.25

19.35

12.40

Algemene Uitvaartbegeleiding Zandvoort
itvoeren van de uitvaart ~

~ Verzorging van overledene

3T"

Mam

-

- Begeleiding voor nabestaanden ~
- Persoonlijke aandaelitvoor U en Uw dierbare ~

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Joseph Mathieu Vleeshouwers
Joop
...

»

Evert H. Schweitzer

•

Voor een
-

gmg^

23

Dl

gefeliciteerd!

een

Vleeshouwers

Hoog

MA

terug te vinden

man van ons heengegaan.
van onze lieve broer, zwager en oom

Geertje

07

ik,

bijzondere

weduwnaar van

Laag

VR

- Regelen en u

Op

571 57

Hoog

ZO

Hartelijk

Wij neuten afscheid

-

TER

Laag

Mijn lieve

SARA
Diegene die

en

ook eens op www.clubnautique.nl

W

OKT

^"

+

ontbijt, lunch, diner

bedrijfs bij eenkomsten,

trouwen, recepties en andere feesten.

Voo.re.tr.eJpAlOli

Robin en Nicky
Nel ly" Rovers -Terol

Martijnenjessica

Debegrafem

MJ

n-:n-:i

'

de Boer

uzz

stijlvolle

en verzorgde uitvaart

Dag en nacht bereikbaar

Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Sinds 1992

uw

Broers en Zussen

uitvaartondernemer in Zandvoort.

Xeven en Nichten

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort
2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.

Tollensstraat 67,

12 oktober 2010

C orre sp ond entie a dr e s
C.M. E. Geusebroek

Hogeweg
2042

GG

-

www.uzn-nederland.nl

Vleeshouwers

63

Uitvaartcentrum Haarlem

Zandvoort

KW

Parklaan 36, 2011
Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.

De begrafenisplechtigheid

Phoenix
Begraafplaatsen- en crematoria-ondersteuning

nhaarlem.nl

heeft inmiddels plaatsgevonden.

Onze dank gaat

uit

naar

alle

Zorgcontnct locatie Huis

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

medeiaerkers van
in.

de Duinen.

)
)
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opschri
aibeplan

lakken/r

op uw monument na beg
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el

bladgoud vergulden va

opsc mtt

voor hun liefdevolle verzorging.

Ren'
Gral

Vena
Perst onlijk

H
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let S

te(ver)kopen?

Plaats een Zandkorrel

tf

ff

«

tf

ff

Zie pagina 10

umenl en beplanting
advies v or complete gralbedekkin

i

f
Voor een vrijblijvende oïierle of advies kiuil 11 contact
mei ons opnemen via Ie lefoon nummer 06-397 56 604.

Zandvoortse Courant

Veel emotie

bij

VERVOLG

NUMMER

•

om nummeringsbijeenkomst
Toen de

De gemeente Zandvoort had afgelopen maandag de Zandvoortse inwoners die binnenkort een nieuw huisnummer
zullen krijgen, uitgenodigd voor een uitleg in
Circa 50 Zandvoorters

de raadszaal.

gaven gehoor aan de oproep. Al snel

bleek dat er veel emotie en onbegrip onder hen was.

politie ter plaatste

kwam, werden

er direct

twee

ambulances en een traumahelikopter met een traumade plaats delict gestuurd. Ook de motorambu-

arts naar

lance werd richting Zandvoort gestuurd.

Omdat

er in

de

omgevingen geen geschikte landingsplaats voor

directe

de helikopter was, werd deze naar het voetbalveldje aan

ontsteltenis

zijn

landelijk, vanuit

en

dat soort zaken zullen in-

al

de Van Lennepweg gedirigeerd.

moeten worden over

gelicht

kwam

tend (maandag,

vanoch-

red.)

het

bericht binnen dat een

me-

dewerkster van de gemeente

Zandvoort op weg naar haar

werk vermoedelijk

is

aange-

vallen door haar ex-partner.
Zij is

De nieuwe huisnummers
nodig omdat

42
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•

- p»si"

zwaargewond naar het

Volgens

mij...

was het een gunstig zeetje. Het water was dik en
er liepen veel vissers met
hun kro

in

zee. "Zet je al-

vast het water op", belt

met de jut-

manlief,"ik heb

VU-zie ken hu is gebracht. Voor

ters een maaltje garnalen

haar leven wordt gevreesd",

gevangen." Na het koken

deTweede Kamer,een nieuwe

het nieuwe

zijn

aldus een verklaring op de

en het uitwasemen komt

Basisadministratie Adressen

uiteraard kosten aan verbon-

gemeentelijke website, www.

de grootste

en Gebouwen (BAC) moet
worden ingevoerd. Deze administratie kent geen moge-

den en de gemeente

zandvoort.nl,

lijkheid

of

-,

in

len die

om

Daar

'adres'.

om, indien het

voor

optekenen: "We

van hun jas te ontdoen.

dat

maximaal nog € 150

komt daar

op een goede

bij.

Tijdens de bijeenkomst kwa-

mogelijk.

men langzamerhand

gemaakt en dat

enkele oplossingen boven-

vallen toen ze stond te

drijven. Van

ten voor de spoorbomen.

werd maandagavond getoetst
de bewoners.

Er bleek veel

meenemen

Kruistum

toch

zal

deze

en deed zelfs

al

onbegrip en projectleider Jan

een aantal toezeggingen. Zo

van Kruistum kreeg veel vra-

zullen

gen maar ook suggesties op

huisnummers, met

als

bijvoorbeeld 30/01 of 30/02,
niet het voorgestelde

zich afgevuurd.

3oaoi

of ;joao2 krijgen maar, als
dat

blijkt

circa 1.500

in

Zandvoort

adressen veran-

derd moeten worden, circa
het geheel.

Daarmee

zit

Zandvoort qua percentage

in

de top van Nederland. De

bewoners

zijn

'gehecht' aan

Eva proberen

we de diertjes

het begin trekken

afloop."

nummers

er niet teveel

zijn,

30a of 30b. Ook grote flatge-

bouwen

bijvoorbeeld de

als

Rotondeflat,

met

77

woon-

eenheden, hebben eveneens

bedongen dat

ze

2iaoi of 21377

in

plaats van

kunnen gaan

Het slachtoffer werd aan ge-

Plotseling stapte de

wach-

man

uit

stille

getuigen van het drama.

Een getuige van het misdrijf

is

zwaar overstuur opgevangen
door de hulpdiensten.

een auto en begon met een
hakbijl op het

vrouw

in

hoofd van de

te hakken, zo mei-

den getuigen. Het slachtoffer
viel

op de grond, waarna de

man nog twee
met de

insloeg
liep

kele

is

een mede-

Zandvoort, en was op

weg

naar haar werk. "Tot grote

weest van de mishandeling

bijl.

hem dus

het. Alleen

lukt

de snelheid

is

de spoorwegovergang
meer informatie hierover

het grootste struikelblok.

hebben, het drama moet

"Mh, dat smaakt", roept
Eva en steekt

bij

of

zijn

geweest, worden vriendelijk
verzocht contact op te

met de

nemen

districtsrecherche via

Het bakje vult

aardig.

al

weer een

le-

met garnalen in haar
mond. Ik besluit om 's
pel

avonds met hulp van Hans
de sessie te vervolgen. Ook

0900-8844.

dat

De dader

géén goed

is

een glimlach

weg maar werd door enaanwezige werkmannen

overgedragen aan de

blijft.

Langzaam maar zeker

vanaf het perron te zien

keer op haar

vastgehouden en even
die

Het slachtoffer

werkster van de gemeente

die getuige zijn ge-

In

we meer

stuk dan dat er heel

Mensen

weer cijfers is
De gemeente heeft

hierop beleid

dit

en even-

tueel daarna

8% van

we nu kunnen doen, is
met haar meeleven en hopen

king te stellen. Voor eventuele
bedrijven aan huis

Het

welijke nieuws en het enige

zoverhuiskaarten ter beschik-

uit

letter(s)

het pellen.

zoals breien ver-

leer je het pellen niet. Eerst

de staart en dan de kop of

was het net andersom?
Samen met kleindochter

de adressen

dan

Maar net

erg

te voeren en dus zul-

tekens

laat

afschu-

zijn heel

aangeslagen door

moeten verdwijnen. Slechts

bij

waarop burge-

meester Niek Meijer

om wat

voor reden dan ook, per adres

een combinatie van eerst
cijfers,

stelt

niet digitaal

gedaan kan worden

/

leestekens, als

klus:

Met

idee.

pelt

hij

alleen

de super grote en schuift
de kleintjes naar mij toe.

Ondertussen

later

tiek

politie,

pel

ik

fana-

door terwijl op de

ra-

dio een raadsvergadering

direct kon aan-

hun adres en daar komen

voor 2ifoi of 2if77 waarbij de

houden. Omstanders spreken

live

de emoties boven. Praktisch

'f'

voor flat. De bewoners

van een waar bloedbad, na de

het begin klinken de op-

sta at

wordt uitgezonden.

In

ook het een en ander

van de Van Speijkstraat en de

aanval lagen allemaal bebloe-

merkingen van de raadsle-

dat speelt. Zo zal eventueel

Van Lennepweg worden op

de kleren op de grond en meer

den

briefpapier en visitekaartjes

een

later tijdstip

meer kloppen maar ook

om

over de

is

er

niet

omnummerings-

de nutsbedrijven, de pensi-

actiete worden ingelicht. Daar

oenverstrekker, de banken, de

zou

verzekeringsmaatschappijen

nummering kunnen

zelfs

CARTOON

maar naarmate

wordt de toon

Petitie

voorstanders circuit

Mijn

feller.

pelgedrag past zich aan en

de arme garnalen moeten

een geheel nieuwe
ontstaan.

redelijk

het onderwerp verandert,

uitgenodigd

Twee Zandvoortse inwoners, Cor Drager en Leo Miezenbeek, zijn het beu dat de Zandvoortse voorstanders van het circuit, zich niet of nauwelijks laten horen.

De beide heren denken

namelijk dat de meerderheid van de Zandvoortse bevolking het circuit gunstig gezind

is.

5HOPPING NIGKT

het ontgelden.
nek om.

klei

neg roep

tegen

is

gen

om

is

die al ja ren

en die ook genetot aan de Raad

van Staten te gaan

om

hun

moeten nu
maar eens weten dat ze niet
namens de Zandvoortse

gelijk te halen,

de wereld die

de stichting Geluidshinder

cuits in

Zandvoort gedeeltelijk te

eigen broek op kan houden

honoreren. De klagers wil-

door de exploitatie van de

len
zij

met namede hinder, die
menen te ondervinden

baan op niet-racedagen.

Om

Onlangs hebben Gedepu-

exploitatie van Circuit Park

tekenen. Te zijnertijd

teerde Staten bekend ge-

Zandvoort

bevolking spreken", zegt

Miezenbeek.

maakt dat
zijn

om een

zij

voornemens

bezwaarvano.a.

in

het gevaar

komt. Circuit Park Zandvoort
is

een van de weinige

cir-

is

gevoel.

nalen

De

zijn

me

hebben de heren nu
opeen groot aantal plaatsen
circuit

ik

hun

23.30

een voldaan

helft

van de gar-

voorop brood, de

rest vries ik in

steun te geven aan het

om

het bakje overvol!

Het geeft

Als

doordeweekse dagen, een stuk omlaag gaat.
De initiatiefnemers van de
petitie vinden dat onaanvaardbaar omdat dan de

tijdens

zijn

ik

Zo, dat lucht op! Als

de vergadering
sluit,

"De

Met een

vinnig gebaar draai

later

in

voor kerst.

bed

lig,

be-

medat ik misschien
wel mee kan doen met de
denk

ik

garnalenwedstrijd

bij

café

aan GS van Noord-Holland

Oomstee. Dan moet
er wel een raadsvergadering op de radio
zijn anders wordt
mijn optreden geen

-3

worden aangeboden.

top maar een

z

in

het dorp een petitie neer-

gelegd die

petitie

men

kan onderzal

de

met handtekeningen

flop.

fg

E
£
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restaurant - café
Geboren:
Dan iel, zoon

RemcoJohannesTheodorusen:

van: Brakenhoff,

'©©©QP©>]®(ID(c]'ii.
Bent u op zoek naar een vertrouwd, diervriendelijk

-Honden

Singing and dining

Pranic,Marinela
Riva Giancarlo Nicola.zoon van: Cramer, Carlo en: de Bruijn,

november

Vrijdag 5

Marianne

uw trouwe viervoeter?

gezellige plek voor

Dan bent

u bij

De

Hond aan

Blijde

het juiste adres.

Wij bieden u een fulltime en volledige hl

BY CHRIS KUIN

uitlaat service

-

Complete dag- en vakanti eopvang
Ophalen en wegbrengen

-

Dierenartsbezoekjes

-

-Borstelen, wassen en föhn service

Voor meer informatie, prijzen
Mobiel:

Gehuwd:

0683050644

-

www.deblijdehond-hi

etc.

Mail: deblijdi
"

van Buuringen, Marijke Apolonia Maria

Heijink, Gerrit en

Slinger.AntoniusGodefridusJohannesen Kortekaas,Cornelia

d\

Emerantia Johanna

Overleden:
Verhoef, geb. Kramer, Jacoba, 89 ja ar

Hendriks, Hendrik, 72 jaar

Tempelaars, Frederik Hendrik

Julius,

f

mooie

Zeestraat 36, 2042 LC Zandvoort

KERKDIENSTEN

023-5736680
www.restauranthugoos.nl

I

SaltMtraat

www.kerkzandvoort.nl

HAROCAfllO

RK Parochie St.Agatha

Wij bezorge

)or ieder

U kunt het

,ek niet

10.00 uur Mevr. Ds. R.M.M. Hoogewoud-Verscho

6"5

Geenzin om Ie kokkerellen? Gewoon Harocamo even bellen!

wat wils, zoals broodjes, saté,
een uitgebreid diner.
bedenken!

STUDIO

;

www.aap-parochies.nl

Let op: Wij bezorgen gratis!
Ook de

Paulus

10.30 uur Pastor D. Duijves

€

seniorenmienu's a

b™»™ „a»«,„i h„.c^,.
Kerkstraat

14,

ZUMBA
NU

OOK OP MAAMDAG VA.

22.00 uur

1

NOVEMBER

21.00-22.00 UUR

FUH HAPPY

JOIrl

THE PARTY ZUMBA

(docente

en de daghap a € 10,-

Bel: 5712102
kijk VOOT meer info:
WWW.harocamo.nl

2042 JE Zandvoort

Geopend van 9.00 tot

7,--

Hw bloemwerKen.

118 CONNV LODEWIIK & CREW

se visgerechten of

10.30 uur PastorC. van Polvliet

landwxirt tel.: CiIJ-J? 120 éo

Specialist voor al

-

Protestantse gem. Zandvoort

&

in

herfstklewen

Dinsdag gesloten

Strigner, Peter Ronald, 85 jaar

RK Parochie Antonius

Bloemen

met Marjet

66 jaar

Vleeshouwers, Joseph Mathieu,8ojaar

cVrVnli

.k-r

Blujjs

muziek tijdens diner

Live

Snee, geb. Pauwels, Elisabeth Maria Louisa.yS jaar

Lizet)

Gratis proefles
Flemingstraat 55 Zandvoort
Bei

5712593/0050425020

COLOFON
Gemeenschapshuis

donderdag en wordt GRATIS

Verschijnt iedere

huis-aan-huis bezorgd

Kantooradres:
Tel

in

heel Zandvoort en Bentveld!

Kleine Krocht 2

023 - 5732 752

ZOEKT U RUIMTE VOOR

2042 JN Zandvoort

EEN BRUILOFT, FEEST,

info@zandvoortsecourant.nl

VERGADERING,
CLUB OF PARTIJ

Openingstijden: maandagen dinsdag 09.00-17.00 u
Overige dagen op afspraak.

Advertentie AcquisiTiE: Lettyvanden Brand-Kinderd;
Tel.

06-4342 078;

•

ist:v'i >z:^"'-"voortsei;ou
,

KOMT

rant.nl

U DAN EENS PRATEN MET

Ab

advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis K
06 -460460 26 gill

Tel.

v.d.

MIJ!

Moolen

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVIDSSTRAAT 17
47M0B. 06-31057155

:andvoortsecourant.n

TEL. 573 14

Centrale redactie: Joop van Nes
06-1448 2685 joopi® zand vourtsecourant.nl

Tel.

Vormgeving:
Kleine Krocht

2

IR
-

Design Zandvoort

2042 JN Zandvoort

Groenestein

Druk: Dijkman offset
Diemen

Visseringsweg 40

Verspreiding :ZVO
Tel.

06-1139 1478

"Zo'n arbeidsongeschiktheidsverzekering
veel te duur en hij betaalt toch nooit uit!"

Verspreiders

is

www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort

Oplage: 9250 e

Schouten

-

Press BV.

mplar

3)

Ben u zelfstandig ondernemer?

H
9

Wilt u zeker zijn van

inkomen mocht u arbeidsongeschikt raken?

Wilt u niet teveel betalen aan

uw

verzekering?

www.zandvoortsecourant.nl
Haltestwaï s
Het gebru
toegestaa

:nder uitd ru kkelijke

tl

www.gsfinancielediensten.nl

Tel: 023-822

ï .

ïaridvoort aan 2ee

47*6

Zandvoortse Courant

Zandvoortse scouts 'on
Afgelopen weekend hebben Zandvoortse zendamateurs
en Scoutinggroep The Buffalo's gezamenlijk aan de zoge-

naamde

JOTA/JOTI meegedaan.

De

JOTA/JOTI, een afkor-

air'

is

Jamboree On The Air/Jamboree On The

Internet,

om

een scoutingactiviteit waar meer dan 500.000 scouts

^

over de hele wereld aan meedoen.

^^

"*1

Scouts krijgen uitleg van een zendamateur

De

radiozendamateurs

hadden vrijdag

mende

wereldwijde zend- en ont-

de stro-

vangstcondities uitstekend

regen een aantal

waren. Vrijdagavond werd

in

zendmasten opgericht

om

verbinding te maken met
stations

in

het binnen-

het

nternationale start-

sein

gegeven, waarna maar

liefst

50 uur radio- of

inter-
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DOOR

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

de

via

radio op de korte en de lan-

ge golf gedaan. Zowel binnen als buiten Nederland
werd er veelvuldig contact
gemaakt, zelfs tot op Sint

Maarten.
Toch waren de Nederlandse

verbindingen het meest
trek,

mede vanwege

Succesvol optreden

van Velde. Als

het boek

u

gelezen heeft, wordt

op

u

18

november van harte uitgeom uw mening over
het boekte delen met andere lezers. De leeskring is om
nodigd

li

15.00 uur

in

de bibliotheek

Zandvoort en wordt bege-

in

detaal.

door Neerlandicus Rutger

leid

om

De Folklorevereniging De
Wurf heeft zondag 17 ok-

tis.

met een an-

tober op de themadag

vember per

dere groep te communice-

Land en Water van het

of per e-mail: zandvoort@

Slechts een enkele scout

durfde het namelijk aan
in

het Engels

ren. Favoriete onderwerpen
waren het weer, leeftijd en
huisdieren. Naast de JOTA
werd er ook kleinschalig
aan de JOTI meegedaan.
Het Twitter-account werd

continu voorzien van actuele
foto's,

zodat ook

via

deweb-

netcontact gemaakt kon

sitewwwthebuffalos.nl het

daarna wezen

worden. Na een korte tech-

evenement te volgen was.

dat de

•

contact te zoeken met an-

werd voornamelijk

en buitenland. De testen
uit

42

OOR

OOG

Iet
en
DE BADPLAATS

nische uitleg kregen jong

en oud de gelegenheid

dere scoutinggroepen. Dit
ting voor

NUMMER

•

Noord -Hollands archief

Martens.Dedeelname

Aanmelden kan

is

gra-

tot 15 no-

telefoon: 5714131

bibliotheekduinrand.nl.

een optreden verzorgd. Op
deze themadag bezochten

800 bezoekers

het Noord

ANBO koor
jubileumconcert

Hollands archief. Onder
grote belangstelling gaf

De Wurf twee maal een kledingschouw van een half
uur. Daarin toonden zij een
visserman en vrouw naar
de

kerk,

Een jaarlijkse traditie van

de Hannie Schaftschool
heeft ook dit jaar een nieu-

we editie gekregen. De leerlingen van groep 8
in

hebben

het kader van 'appeltjes-

dag' alle bewoners van het

Huis

in

de duinen getrak-

teerd op zelfgemaakte appelflappen.

door

De appels

alle leerlingen

zijn

van de

Hannie Schaftschool ook
nog eens zelf geplukt, geschild en gesneden. Voor
het bakken werd bakker
Bertram zo goed gevonden
dit op zich te nemen. De bewoners van het Huis in de
Duinen lieten de lekkernij
zich goed smakenl
Niet geschoten
is

altijd

mis

Weinig sporten

een werkvrouw, een

zijn

zo uit-

burgervrouw, een garnael-

Zandvoorts Kampioenschap Garnalenpellen

visser,

een omroeper, een

visafslager,een visloper.een

Volgende week zaterdag

zal

het eerste Open Zandvoorts

Kampioenschap Garnalenpellen
niseerd worden.

in

café

Oomstee georga-

Wethouder Wilfred Tates

zal

het startsein

automatisch voor de volgende

manche, de

zijn

dit

unieke kampioenschap geven. Voor de winnaars

mooie

prijzen beschikbaar.

zien of er

zal

op de juiste ma-

nier gepeld

wordt en of het

reglement (verkrijgbaar

in

de

bestaat dit jaar 40

Verder waren op deze the-

dat heugelijke

madag

wordt

oude ambach
workshop kant

vele

ten, een

klossen en een Shantykooi

lerbeste pellers zullen strijden

uit

Ijmuiden te bewonde-

Ook waren

er

leiding van

sport.

ook Zandvoorter Leendert

geleiden. Theo Wijnen zal de

vereniging De Vrijheid laat

de Jong van de Nederlandse

vleugel bespelen. Het con-

dat graag zien tijdens de

Genealogische Vereniging,

cert begint

om 14.30 uur en
gaat om 14.00 uur

'Open Dag' op zondag 24

manches van maximaal

personen.De5bestevan

10

zijn

€

5 incl.

3

consumptie-

Kennemerland.

bonnen. Mogelijk zullen de

afd.

vertelde over de geschie-

avond nog verwerkt worden

denis van Zandvoort; van

a

Bomschuit naar Badkoets.

telefon isch

re

manche, dat

zijn

iede-

degene

die

Al

met

al

niseerde dag

is

om

de spullen

na afspraak gratis te laten ophalen door kringloopbedrijf de

punten

in

Haarlem.

is

de zaal

open. De toegangskaarten

€

6 per

persoon
in

te bestellen

zijn alleen

de voorverkoop
bij

mevrouw

5715168 of dirigent

Paap,

tel.

Wim

de Vries,

tel.

5713949.

en zö sociaal

de schiet-

oktober. Elke bezoeker krijgt

de gelegenheid
te

om

maken met de

kennis
schiet-

door onder begelei-

sport,

dingvan een instructeurte

Appelflappen
maar

schieten met een precisiesportwapen! Met lucht

uitdagender dan zo'n spelletje

met een 'windbuks'

ook Zandvoort gaat lezen.

op de plaatselijke kermis.

Want van 22 oktober t/m
ig november ontvangen
Duinrand Zandvoort, op

Dus ook voor belangstellenden uit Zandvoort: Open
dag schietvereniging De
Vrijheid, zondag 24 okto-

vertoon van een geldige

ber van 12.00 tot 16.00 uur,

alle leden

van Bibliotheek

bi-

een werkervaringsproject met verkoop-

bliotheekpas en zolang de

Kleverlaan

voor meer informatie op de www.zand-

voorraad strekt, de roman

(naast het

'De grote zaal' van Jacoba

baan).

Kijk

ofwww.de-schalm.nl

als

De Haarlemse schiet-

weliswaar, maar heel wat

komen spullen vrij die daar niet meer gemaar nog prima een tweede leven kunnen hebben.
Wellicht een uitkomst voor iemand anders dus zonde om bij het

Schalm. De Schalm

veel be-

Niet alleen Nederland

zijn,

voort.nl

met

Nederland leest

veel huishoudens

grofvuil te zetten. Een van de mogelijkheden
lanüvKir'

Hij

een goed georga-

langstellenden.

ZANDVOORT SCHOON!?:
Weggooien kan altijd nog..

CemumlB

dagend, gedisciplineerd

oktober 20.00 uur aan de bar

van café Oomstee. De kosten

gepelde garnalen dezelfde

saiaüNrr

in

zal

wordt gepeld

Er

ren.

tot garnalenbitterballen.

In

de Vries

schoon mogelijk moeten wor-

de winst. Inschrijven kan

tot uiterlijk

het hoogste schone gewicht

wenst

Wim

het koor de solisten Martha

zo

gepeld hebben, plaatsen zich

ilrilIlvrjOKl

Om

okto-

Koper en Afra Schraper be-

tijd

nalen die door de deelnemers

tafel

31

De Krocht verzorgd. Onder

komt een bergongepeldegar-

wordt uitgevoerd. Op

jaar.

feit te vieren

op zondag

ber een jubileumconcert

er verschil-

in

Oomstee) op de juiste manier

plaat-

koor Voor Anker

lende lezingen waarondei

den gepeld.

in

mindere

de bedoeling dat

ANBO

Het

dinsdagavond 26

binnen een bepaalde

toe-

is

finale uiteindelijk de vijf al-

om
Een 3-tal juryleden

5

sen zich voor de herkansing.

Het

voor

weduwe, een schelpenvisser, een badman en vrouw.

200 in Haarlem
CBR en de ijs-

wü

.

«^aftfi!

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

LLTRUST

OP DE GEHELE COLLECTIE

Ursula van Dansik

GOUDEN HORLOGES

Interim manager

"DAMES EN HEREN"

Van

UNIEKE KANS: Deze woning wordt

Speijks traaf 2/79

verkocht via een internetverkoop

2041 KL Zandv ooit
Tel. 023-8887237

40%

KORTING

opbod
tie,

Mob. 06-20857974

de internetverkoop

en accounting

Email: allInEfiS'casema

u zich

?e karakteristieke er

OS

[Cfö,]

|

ïtraal

Crei

Onderhoud en

Haverkort

reparatie alle

Occasions

in -

oppervlakte

Curiestraat 10, 2041
F.

.

023-5733793

E.

u een folder, flyer of brochure in heel
Zandvoort en Bentveld verspreiden?
Laat dat maar aan ons over!

CD

is

B5 m'. Perceelgrootte bedraagt

EXTRA KIJKDAGEN:
Donderdag 21 oktober a.s.vamg. 30-20.3 o

merken

Zandvoort

T.

s

i

Zaterdag

23

77111'.

uur;

oktober 2010 van 11.00-13.00 uur;

INTERNETVERKOOP woensdag 3 november 2010 om 15.00 uur.

Mo

/p^ CREEVEN

Louis Davidsstraat 15
2042 LS Zandvoort

www.autob9drijfkarimo.nl

u weli e rs nl

patioop het

uitstekende

met diverse inbouwapparatuur, 2 slaapkamers waarv;
en een badkamer met wastafel en douche. De w

ken

Ikon, i toiletten

en verkoop

Karim en

Jïuve(ter&
Rivieradreef39,2037AE Haarl
023 53 34293

in

is

gelegen op loopafstand van strand, centrum en station.

woning heeft een patio met berging en achterom, woonkamer,
ion keu

APK
j

bij

Voor informa-

opbod, dient

bij

n

den kan zo betrokken worden! De woning

sirroBEORUf

www.ha verko rt

bij

aan te melden

Makelaardij o.g.

(GELDIG T/M31 OKTOBER2010)

^\

via 0penHuis.nl.

bezichtigingen en deeln;

salarisadministratie

023-5733792

Telefoon:

023-5739234

www.greevenmakelaardij.nl

autobedrijfkarimo@planet.nl

Wilt

^Steóü^rice' t_saw€W4i€t>

tarieven |
Zeer voordelige
Bijzonder goede dekking!

-^^^
1

-

m iPke nabezorging service

Bruto woonoppervlakten vanaf 114
\

"

Van idee tot uitvoering:

186 m2, terras vanaf 12 m2.

tot

Zandvoortse Courant'
Bezorgfrgjriet de

Koopsommen vanaf €
i

i

eeds

|

drukken
ook het maken en
kunnen wijvooTUveTZOTgen|

CRISIS ? PROFITEER ER
Koop nu

uw

waarde van
toiletten,

VAN

appartemenl in hartje Zandvoort en profiteer van de
€ 50.000,- complete keuken naar keuze, luxe sanitair

luxe
ca.

u

vloer, lichtarmaturen,

appartement zo betrekken

maak een

afspraak 023 5714165 of

Deze actie eindigt

Voor meer informatie mail naaT

06 46046026

31

kom

oktober 2010.

langs op het kantoor,

met e

in de badkamers en
geheel geschilderd en ges.

:

vloerverwarming, eikenhouten

gratis extra's

!

Om alle voorwaarden en details te weten van deze spectaculaire aanbieding,

gillis@zandvoortsecourant.nl of bel

gestart,

plevering april 2011

Dus na oplevering kunt u

I0ZANDVOORTSE
Courant

425.000,- v.o.n.

n cl u s ef pa rkee rp laats

Hogeweg

30.

Zandvoortse Courant

Ladies Night

Circus Zandvoort
Op 5 november 20.00 uur presenteert Circus Zandvoort
nieuw een Ladies Night. Een avond

om met

vriendinnen uit te gaan,

pakken, nog meer

omdat het
nog een

bij

op-

dames

te kletsen, filmpje te

te kletsen, hapje erbij en natuurlijk

Want anders

een drankje.

speciaal voor de

bij

Ladies Night

is,

is

het feest niet compleet. En

de dames na afloop ook

krijgen

tasje vol verrassingen

mee naar huis.

Zandvoort kent veel

jaarlijks

het centrum of op het

op elkaar

evenementen op het

circuit.

stemmen

af te

is

Klaverjasavond-

21

in

genomen om een

samenwerking met

de VVV Zandvoort en de gemeente.

Zandvoort de

draait Circus

voorpremière van 'Mother
and Child',een ontroerende

rige Karen

op zoek te gaan

naar haar dochter die ze
nooit

is

vergeten.

De onaf-

Het evenementenplatform
bekijkt en adviseert

onder

caondernemingen.

het

imago van Zand-

voort passen, zoals

Watts) raakt zwanger van

Structuurvisie Parel aan

volgende ervaringsdeskun-

grijpen van mogelijkheden.

de man (Samuel LJackson)

Zee+ beschrijft en/of het
een aanwinst is op het bestaande evenementenaan-

digen: Lana

bod.

de Sticht ing Marketing Zand-

Maar bovenal gaat het over
de band tussen moeder en
kind. Officieel

pas

gaat de film

november

11

landelijk

in

première.

Synopsis

vrouwen

Drie

onafhan-

van elkaar leven,

kelijk

ken

die

met

Karen

blij-

elkaar verbonden.

(Annette

Bening)

met wie ze een

affaire heeft.

Voor het eerst

in

wil ze

der

is,

haar leven

weten wie haar moede vrouw die ze nooit

in

de

Lemmens,

voort;Certvan

met onder

organisator van

evenementen

Kerkconcert van Classic

diverse

haar huwelijkte red-

een professionele externe

Horeca Nederland, afde-

evenementenorganisatie,
met als doel een betere

ling

om

zeker een zakdoek

mee

nemen!

Kaarten

nieuwe man in haar leven
komt, durft de nu vijftigja-

Circus Zandvoort of online

spreiding van evenementen
gedurende de seizoenen,
meer samenhang te realiseren tussen de evenementen en de samenwerking te

www.circuszandvoort.nl.

verbeteren tussen de evene-

te

door haar moeder gedwon-

via:

(a

€

12,50)

zijn

café Alex

Protestantse Kerk.

in

ANBO

Jubileumconcert-

31

bestaat 40

5.

Aanvang 15.00 uur

jaar.

De

bij

Riche aan Zee,

koor "Voor Anker"

Krocht,

aanvang

14. 30

uur

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

ter van OVZ; Ben Zonneveld,

den. Ingrediënten genoeg

om

-

di-

Nick Rietkerk van Koninklijke

ren

met SPOOR

in

24 KRIM kamerkoor

Kuijk, voorzit-

Uit interviews

evenementen

gebleken

de

dat er behoefte bestaat aan

is

Zandvoort,

Gezellige dansavond

voorzittervan

andere organisatoren van

kin-

-

24 Jazzcafé- live jazz
Aanvangiy.oo uur

WV Zandvoort;

Delft,

Washington) kan geen

te koop aan de kassa van

meisje van veertien

Petervan

heeft gekend. Lucy (Kerry

haar baby. Wanneer er een

als

recteur van

uit

deren krijgen en wil koste

gen afstand te doen van

werd

tenplatform bestaan

wat

kost een kindje adopte-

Wapen van

De ledenvan het evenemen-

bij

enteerde Elizabeth (Naomi

maken van

't

30 Swingsteesjun 25+- Dansfeest
20.00-02.00 uur

andere of de evenementen

hankelijke en carrièregeori-

keu-

zes,

OKTOBER 2010

menten, winkeliers en hore-

missen van kansen en

film over het

21

•

met interactief theater en live muziek.
De Krocht, aan van 20.00 uur

Concerts
Tijdens deze Ladies Night

in

Halloween Griezelavond

23

strand, in

Om deze evenementen beter

het initiatief

evenementenplatform op te zetten

42

aanvang 20.00 uur

terugkerende evenementen,

georganiseerd door Zandvoorters of organisatoren van
buitenaf. Kleine en grote

NUMMER

•

EVENEMENTEN AGENDA

Evenementenplatform
in het leven geroepen

bij

in

komt weer

Sint

in

het land!

Zandvoort;

Zandvoort; René Paap,

stichting Kunstcircus; Patty

Westerkamp, Zandvoortse

Aan

alle kinderen in Zandvoort,

ondernemer; Henk Esselink

namens de gemeente Zand-

Spanje —

voort en Hilly Jansen, be-

de boot

d rijfscontactfunctionaris

van

de gemeente Zandvoort.

Op 14 november aanstaande hoop ik we
Zandvoort aan te komen. Ook dit jaar h

in

de Rotonde.

we rond 12.00 nnr aan op
Mocht je nier van water honden, kom dan fijn nt
het Raadhuis. Daar word ik door de burgemeester o
Volgens de Pieten komen

strand.

Zandvoorters

bij

&

Van Vessem

vangen om 12.45

nnr.

Ook ga

weer naar de kmderoi kijken

Le Patichou
ik ditjaar

mei hef Sinterklaas Spektakel
Vorige

week woensdag was een

ters te gast
in

bij

select groepje Zandvoor-

de bakkerij van Van Vessem

de Waarderpolder.

Zij

lieten zich in

&

Le Patichou

de bakkerij over van

van, wel

een industriegebied

bakspecialiteiten

ligt, is

en nog wat informeren door directeur/eigenaar Jos

Huijbregts van de bakkerij. Ze kregen niet alleen uitleg, ze

mochten ook nog eens aan het proces deelnemen en
eindelijk

hun

zelf

uit-

gebakken brood mee naar huis nemen.

iets

in

die weed^ei;

de Kon\'r Sporthal, \'an de

zeggen dat de kaartverkoop start op 1
Bolkcin nde

enAnylyme De Oude

Halt.

lekkere pepernoten hebben gebakken.

een handje geven. Ik

doen
dan wat

grediënten gebruikt", zegt

bakkers

Eigenlijk

al

jaren doen.

kerij altijd

rondgang

dus naadloos aan

bij

de excursie die Huijbregts

met smaak en gezond-

een tweetal weken geleden

maakte met een aantal gasten in de bus langs Noord-

heid", legt Huijbregts uit.

Het 'normale' assortiment

Hollandse ecologische be-

dat de Nederlandse bak-

drijven en boerderijen

kers traditioneel verkopen,

hij

is

waar

bet rekt. Volgend ja ar febru-

geen haalbare kaart meer.

wit- en bruinbrood en ge-

ari organiseert Van Vessem
&t Le Patichou opnieuw een
rondgang door de bakkerij.
Aanmelden kunt u zich nu al

bak

bij

Niels,

kel

aan het Raadhuisplein.

meer, sneller en goedkoper

de aloude rnoorkop

en tompouce produceren.

En

ik wil jon

graag

le zien.

Vriendelijke groet

vt

Sinterklaas

Programma
12

intocht Sinterklaas

op 14 november

.00 Sinterklaas arriveert met de boot op het strand

basisingrediënten van

'kleinere' bakkerijen

De supermarkten kunnen

hoop je

natuurlijke in-

Huijbregts. Deze
sluit

Behalvedatwij enorm bezig

als

Bnma

Kom je ooknaar ons toe? De Pieten hebben verklapt dat ze

lijke bakkerij.

voor de

en/ber bij

bakken wij de hele dag
ook in Zandvoort. Wij

grote en kleine ambachte-

zijn

;;,;>

die

door,

wij niets anders

lijke

en

ik

zorgen ervoor dat onze bak-

broodfabriek. "Wij hebben

een

met brood- en ge-

Hoofdpiet moest

grotere ambachte-

het alles behalve een grote
alles

"Daar winnen wij het niet

Ondanks dat de bakkerij van
Va n Vessem & Le Patichou in

de chef van de win-

12.45

Burgemeester ontvangt Sinterklaas op het Raadhuis

op Americo een rondje

12.55

Sinterklaas

14.15

Aanvang van het

rijdt

door het dorp

in

Sinterklaas Spektakel

de Korver Sporthal (Deur open 14.05 uur)

^>

'Sporten

gezond!'

is

Emotie kunt u

www.sportinzandvoort.nl

niet verzekeren!
Inboedelverzekering

Woon

Snel en goed geregeld

Veilig

DORSMAN.NL OF 023-5714534

MOTORRIJSCHOOL GOEDE

mowmumn&MÊH?
• In

SENTINEL

Zandvoort opstappen

•

Spoedopleidingen

•

Ook bromfietsexamens

i ALARM

B.V

24 uur 365 dagen services

www.sentinelalarm.nl

023 5291987

023 5714420

Umh-Yhi

£^

ertomd dot""

all -e

Mcdclancse wrïatMriripinaMKlttfp

^ï..«
.

www.goede-rijschool.nl

Café Oomstee

cfoAlbatras
Keuzemenu:

€29,50

p/p

29 ofaohen 2010:

vtiijdaq

boiKskoolqjulL stüot

Aüwnws

h] de

SmeeTje van de

VoonqenechT.

€

50

IS,

€

Dagelijks n'jiSi-irüiV i\idhippen:

18,50

€

Agenda: Zaiefdag 30

Hcinckcns

Aanvang
r
::::;

WipUjaaxèsLakken

un

tier mldseizoen is op

de oven

meT

15 okwheR

-

Zeestraat 62

oktober:

Zandvoorts Kampioenschap Garnalen Pellen!

17,50

wasah mayonaise

12 Escaxgors

uur.

Geweldige Karaoke zoals je van Oomstee
gewend bent. Inschrijven hoeft niet, kom
gewoon langs en doe mee of... kijk en luister!

ween. aan!

ijkjII:

VeKscbillenèe Kaasfonèues:

Pizza van Tonijn

Pappadums mei een caxpacao van
Yelloiv vin Toiupi en

Zaterdag 23 oktober, aanvang 21:00

De

Woensdag 10 okioben

t/w

-

1

u. Wie wordt de Garnalen Koning
:.--:-: Oomstee Jszz. -:: jh-t:

8:00

Zandvoort

(in}

'.

.

-

023 573 87 27

-

!

t

var Zandvoort?
E-

jes

'c

.:cz

w.oomstee.nl

van start gegaan.

kiwideiiboieK.
Bij

ons op de wenukaaRT

Uoofdgeiiecbv.

Donaèe

Op

dagvcitse

quoemen en

pier okt
pitxee.

fazam

en een cjekonpp poorje

geseRveeRÓ wei vossenbessensms
en

zuwkoal

Wegens

Sw.ak Zéannaise
KoqelhepsTiik qvt smis béawiaise,
salade en pines.

Bowgonètsch STOofporje van Hazeuvlees
it.vt [ii?i;ilïi!|.Wi'iiK<r¥

HenTenitacks:
Gehiiüheii HeiiTeuXiicks tfsexveex!) ii¥i

een kasTanjepitxee en een saus van cèpes.

013 5

71

1*24

wm-;.dlb,nKCï-Z:]vh\\v:.T.\h

vakantie aangepaste openingstijden

Hazenpepen:

GeseKveeRÖ

Desseur

;><:

do ev

Tazain:

Gebakken pier van

"Royale

èe huid tfluikkeu óoiuide

:

Maandag 25 oktober gesloten
Dinsdag 26 t/m donderdag 28 oktober van 13.00
Vrijdag 29 oktober 9.00 tot 18.00 uur

tot 18.00 uur

geopend

Zaterdag 30 oktober 9.00 tot 17.00 uur geopend

Maandag

1

november gesloten
Grote Krocht 28 Zandvoort

geopend

Zandvoortse Courant

|

d.d. 12+13

Erfpachtovereenkomst

oktober

Bezuinigingen staan eraan te
Het

is

altijd

weereen lange

zit,

de behandeling

programma van de ontwerpbegroting. Vaak
die echter voor
zien.

Ook

is

de financiële experts van de

dit jaar

het weer een

is

lijvig

in

komen

beide partijen

twee termijnen van de programma's per

het een uiterst technische aangelegenheid

fracties likkebaardend

tegemoet wordt ge-

boekwerk, vol met gegevens, overzichtenen

Ook Zandvoort

dat 191 pagina's bevat geworden.

NUMMER

•

zal

cijfers

de broekriem moeten aanhalen. Dat

bleek wel na de integrale commissie Raadszaken/Planning

& Control waarin de begroting

Circuit Park

in

artikel

de Zandvoortse Courant aan-

overeen rendementspercentage van 5%."

gaande de erfpachtovereenkomst met de gemeente. Zoals
Zoals uit bovenstaande

bekend

is

de raad niet bepaald ingenomen met het

ak-

nog eens naar

loofd er in het college

te kijken.

Edwin

Sib-

Chief Financial Officer van Circuit Park Zandvoort wil

gedaald,

melijk van

heeft tijdens die

commis-

sievergadering herhaald
dat

gettaire problematiek op

termijn behoorlijk verlicht.

2010. Tussen de

parkeren

Ook vindt

het

omhoog moeten

de kortingen

die het

rijk

Gemeentefonds gaat

doorvoeren, zoveel mogelijk

op te kunnen vangen. Al

de van de grond. Bepalend

tage opnieuw te berekenen.

is

vastgelegd, dat eens

per 10 jaar de erfpachtca-

non kan worden herzien.

Hoewel beide taxateurs voor

dit geval heeft

verhogen voor de komende

bestemming, waarbij ook de

zowel de grondwaarde

de

daar gebruik van gemaakt. De

vierjaarsperiode. Het doel

combinatie van die twee een

te hanteren rendementsper-

afgelopen periodevan lojaar

van het Deltaplan Toerisme

rol

centage op verschillende

ni-

is

veaus uitkwamen,

na

fors gestegen,

negatieve effecten op

gelijk

het voorzieningenniveau.

naar aanvullende beleids-

maatregelen passend

na een bijeenkomst van ho-

context van het coalitieak-

in

de

tel-en pensionhouders, die

koord, die geen voorschot

opeen enkeling na faliekant

zijn

op het nieuwe raads-

programma maar wel

bij-

dragen aan de benodigde

in

één stapflinkte

om het verblijfstoerisme een impuls te geven,

de ligging en

is

kan spelen, belangrijk. De

als

de canon door indexeringen

wat gezien de

is

(vierkante meter) prijs van de

grond kan worden afgeleid

goed overleg tot een voor zo-

huidige economische situatie

hierbij wordt gedacht aan
deelname aan grote (inter)
nationale promotiecampagnes waarbij verblijven

van verkopen van vergelijk-

wel de gemeente Zandvoort

en onzekere

in

en

Zandvoort centraal staat

mededoordeVVVen

bedrijfsleven

worden

bare percelen

al

correcties. Ten

of niet met
tweede het

overdezewaardete hanteren
rendementspercentage. Voor

als

zijn zij

het circuit acceptabele

gesteld op 5,45 miljoen euro."

"Ook het rendementspercen-

leningen met een (kleine)

tage

vast-

zeer

onwen-

ning had genomen, dan

vast-

erfpacht wordt uitgegaan

De

tijd

Inden de gemeente

De grondwaarde werd

van rendementen op staats-

risico.

is.

niet

het

opslag voor

selijk

erfpachtcanon uitgekomen.

gefi-

nancierd."

extra budgettaire ruimte

om

daarvoor

dit

de eerste stap tot herzie-

rentie

vastgesteld. Als refe-

werd verwezen naar

zijn wij

bezuinigingen op te kunnen

Wel verwacht het college,
ondanks deze verhogin-

stelling

gestart vanuit het

vangen. Dit heeft geleid tot

gen een tekort vanaf 2012.

van de grond tegen een voor

het volgende. Gelet op de

De vooruitzichten

dat

ningenniveau en de reële

recente voortgang en opi-

niet bepaald rooskleurig, er

mentspercentage. Als gevolg

deskundigen

lastendruk voor burger en

nievorming binnen

raad

zal waarschijnlijk drastisch

van de tienjaarlijkse moge-

eens dat

inzake het parkeerdossieren

de context van

bezuinigd moeten worden.
De behandeling van de

erfpachtca non, hebben zowel

overleg tussen

menen

Program begroting en de be-

de gemeente Zandvoort

en circuit wordt uiteindelijk

3,03% zeer tevreden kan

overeenstemming

a ld u s

schrijft

bedrijf

in

het college:

Zandvoort zoveel

straks

ook nieuwe

mogelijk te ontzien. Voor de

passend

jaren 2012-2014 resulteer-

het coalitieakkoord

in

rijks-

uw

de op basis van de stand

wij dat het

Voorjaarsnota 2010 nog

is

een meerjarig tekort waar-

parkeren per 2011 op te

om

nu verantwoord

de tariefverhoging

lastingvoorstellen

komt op

9 en io

dus

zijn

in

de raad,

is

van de canon in 1999
gebaseerd op een waarde

moment

lijkheid tot

geldend rende-

herziening van de

Circuit Park

Zandvoort een

opnieuw

in

3

rom-

pland voor zondag

12

december en

zal

een rommelmarkt

Kruis en de hulporganisatie

Kandy Schools
Heemstede.

Sri

Lanka

De foto van deze week

Mocht
kerst rommel markt

zullen particulieren voor-

namelijk kerstartikelen en

de derde en laatste op 15 mei
2011.

De markten

zijn alle-

drie van 10.00 tot 16.00 uur.

voor een of meer-

dere van

bovenstaande

markten een tafel willen
reserveren, dan zijn er in-

met

zoon en dochter.

We

ten wie het

zijn.

Reactie

kunt u kwijt per mail op

zoekplaatje@oudzandbij

Cor Draijer

schrijfformulieren verkrijg-

dit

Zoals gebruikelijk zullen er

baar aan de bar van De

seizoen zal plaatsvinden op

voor deze markten weer

Krocht.

zondag 20 februari

Goede Doelen worden

bedragen €

2011 en

voorts echtpaar

zouden graag willen weu

voort.nl of

kerst ka dootjes aanbieden.

De tweede markt van

een familiefoto van

een vermoedelijk Zand-

uit

in kerstsfeer zijn.

Op deze

uit-

circuit.

van de grondwaarde en de

gemeente met een rendementspercentage van 5%

Na nieuw

ten opzichte van een huidig

gemeente
bereikt

rendementspercentage van

De kosten per
10.

op 06-3614 9717 (graag
pas bellen na 19.00 uur)

tafel

zijn",

de verklaring va nSibbel.

ZO£kplöötJ£

genodigd zoals Het Rode

is

melmarkten georganisserd. De eerste markt staat ge-

dan het

trekking tot de vaststelling

risicovol

het erover

zijn

minder

aanstaande aan de orde.

De Krocht

De Krocht worden de komende maanden weer

is

dit

november

Zandvoortse rommelmarkten

In

als

het percentage voor grond

onder recreatiewoningen
op Terschelling, dat recentelijk is bepaald op 4,75%. De

van

mening dat er een zeer redelijk compromis is gevonden,
waarbij zowel de gemeente
als het circuit water bij de
wijn heeft gedaan met be-

kwaliteit van het voorzie-

zijn

was

zeker door het circuit ge-

daan. Overigens

is

algemene uitgangspunt de

2011

"We

In

de gemeente

Toerisme,

liefst

met een doorwerking na
2011 en met zo beperkt mo-

Verder hebben wij gezocht

de Programbegroting

te bepalen, alsme-

besparings mogelijkheden

eer-

In

dere

eer-

voor de korte termijn,

zake de Toeristenbelasting

zijn.

eenkomst, waarin onder an-

opnieuw

derdeel van het Deltaplan

zomer verder gezocht naar

Courant het standpunt

tegen

het circuit een erfpachtover-

zowel de waarde van de grond

de het rendementspercen-

per 2011 de

de ondergrond van

taxateur opdracht gegeven

waar-

der meldde de Zandvoortse
in-

zien van

"Zoals wellicht bekend be-

staat de erfpachtcanon uit

ste de (economische)

om

in

gemeente

Zandvoort en Circuit Park

twee componenten. Ten

Tevens vinden wij het vertoeristenbelasting, als on-

dedigbaar

miljoen euro

Zandvoort bestaat ten aan-

Gegeven de opdracht
uw raad hebben wij,

ren.

redelijk vindt.

om

opgenomen maatre-

reeds

Hieronder

circuit verduidelijken.

zijn reactie.

voor deze eerste stap, deze

van

college dat de tarieven voor

via het

nemen welke onze bud-

gelen niet toereikend wa-

de voorgestelde

verhoging van de

hij

pittige

Toeristen belasting alleszins

de Voorjaarsnota

4,1

1999 naar 5,45 miljoen euro
in

in

blijkt

in waarde
maar gestegen, na-

de grond niet

is

koord en wethouder Gert Toonen heeft de raad toen be-

het standpunt van het

voorde

OKTOBER 2010

21

•

circuit:

tevreden

zijn

Zandvoort wil graag reageren op het

van twee weken geleden

bel,

voor 2011 werd behandeld.

Wethouder Gert Toonen

42

Commissie Raadszaken en Ptanning&Control,

Politiek verslag

ptUSpUllt

VAN AACKEN

Buten

GLASZETTERSBEDRIJF
levering en plaatsing alle glassoorten.

Spelen met andere kinderen

-

Huiselijke sfeer

-

&

vernieuwen kozijnen

Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571

schilderwerk.

Plezis

T:

-57 40

033

330

.

.

2041

VW

023-57

F:

6

uw

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

tel. nr.

865

www.arnoldnijkamp.nl

BOVAG

Lid

Max

Administratiekantoor!

Administratie en
belastingaangiften

^

KM 3Kf«H

.

^

.

Bloeiende violen

Najaars- en winterbeplanting

kleinbedrijf

Gevulde potten en manden
Witte Veld 56, 2041

T 023 573 92 72

M

GB te Zandvoort

06 45 30 45 31

lal.

SI

lï'J

Li-J

Picassoen Dali

door
een professional

merken vanaf €

de Jong

novem-

Zandvoort

Opzoek naar een
garnalennet

06-55383624
Paap medische

net

o.a.BRACES,

Bel

u

(kro):

een goedgebouwd

fijngemaasd garnalen-

hulpmiddelen.

1.65

VERBANDPANTOFFELS,
DECUBITU5 PREVENTIE.

29,-

in

06-48443623
www.kunstinvorm.nl

www.autoverkoper.nu

Uiiia-Jjya .jaifcilii]

APK KEURING
Alle

drs. Liselot

11,18,25

ber

!!!

voor meer informatie

Voor

Zandvoort

3:13

www.trade-ard.nl

L.

in

elkaarver-

Inzoomen op Van Gogh,

en ons aanbod op

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK kern-station

Bewegen

u

Nieuwe cursus

5730519/

Uw auto kopen of verkopen
Kijk

moet

heeft,

geven.— Kolossenzen

en NAP.

of bel Patrick van Kessel

E kittywillemse@planet.n

te verwijten heeft;

iets

06-53498304

via

voor particulieren en ondernemers

elkaar als iemand een an-

der

Planckstraat 44,

tel.

<$».

0615275204

Verdraag elkaar en vergeef

zoals de Heer u vergeven

Autobedrijf TradeArd.

I

Te koop gevraagd

garage op de Schelp

72

behang-, wit- en

schilderswerkzaam heden

Zandvoort
I

31

Mobiel 06-54 264259
Vooral

vrijblijvende offerte!
Flemmgstraat 55

ZANDKORRELS
Behang- en schildersbedrijf

NU OOK:

BSO De Boomhut biedt professionele opvang voor uw
U kunt met een gerust hart afwezig zijn.

voor een afspraak

meteen breedte van
m.Ook een breedte

van 1.85 m.

is

mogelijk.

Prijs v.a.€i25.-.
Tel.

bij

023-5716520

u thuis: 06-51815360.

www.sportinzandvoort.nl
Bij

grote beurt gratis!

Inloopspreekuur:

maandag

9.00-12.30 Flemingsstraat

Appartement te huur
Zandvoort, inclusief

in

G/W/E:€ 675,- per maand,
maand borg, geen

55 (Pluspunt)

1

Het Pakhuis,

huisdieren. Bel voor in-

een kringloopwinkel

formatie of bezichtiging

waarvan

alles te

koop

is!

Bob

Kluft 06-29527140.

Van serviezen en

ZANDKORREL s INVULBON
Met ZandvoortPas
Particuliere zandkorrel €7,50

Met ZandvoortPas

op don -vrij-zat 10-17

korting op een zandkorrel

Geen personeels- of zaken advertenties

uw advertentie

niet voldoet

5

(excLBTW)

7

8
9

gesloten envelop (met gepast contant geld)

1)

De

2)

BrunaBalkenende,CroteKrochtlS

redactie van de krant, Kleine Krocht

fgevenblj:

SW E»; queeste

en

et>

2

"«
ü.tIü

dan

0;:

;.

Weleda-behandeling
Ter

kennismaking

tasje
Tel.

gratis

met producten.

5713196. Flemingstraat
52,

Zandvoort

h u u

r:

on.;taan door verkeerde of on Ulf tin oud

van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.

Te

...

elke letter

ofspatie

in

een apart Vakje plaatsen

voetbehandeling naar:

kamers voor studenten

Pedicure Carla Pro-voet

of jongelui. Vraag naar

Meer dan 10 jaar ervaring.
06-46098919

XL, tel.

6

aan de

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

van welke

Schoonheidssalon Chez Ans

Vooreen goede
Te

3

het speciale tarief. Hotel

Zakelijke zandkorrel €12,50
Met ZandvoortPas €10,-

Q.

uur.

Info: 06 - 53693409
Noorderduinweg 48,

2

4

e 5 oo,-

In

geopend

€5,-

Geen onroerend goed of auto's
Geen goederen met een waarde boven

Deze bon

is

(Corodex) Zandvoort.

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst

Indlen

De winkel

1

onder de volgende voorwaarden:

di

glaswerk tot meubels
en van kleding tot boeken.

06-53344660

lid

www.ma5sagebijr0sa.nl

Zandvoortse Courant

Schilder je (ver) beeld(ing)
Bibliotheek Duinrand vestiging Zandvoort organiseerde

de Kinderboekenweek leuke

tijdens

ma

van

was

er

was

dit jaar

activiteiten.

Het the-

'De grote teken tentoon steil ing'. Zo

maandag

met

begeleiding wordt de op-

zaterdag creatieve cursus-

dracht stap voor stap op het

maat en workshops

doekje gezet. "Kijk goed naar

ten van

sen op

tot en

voor verjaardagspartijtjes

op

13

in

de vorm van

de Nassaulaan te Haarlem.

om mee te doen.

Voor het komende wintersei-

bril

op

zoen wordt daar een nieuw

die

dan ook!" Langzaam aan

deren stonden te trappelen van ongeduld
er zelfs

een wachtlijst!

kunstaanbod 'wereldbeeld

aangeboden voor

kunst'

deren van 8 tot

in

kin-

lang of kort haarenalsjeeen

er

de tentoon-

in

op

niet

De twee beeldende kunA/larie

Louise

kin-

mag maar

liever

je kleding of

op de

lachend

uit.

De bedoeling van de spiegels
wordt al snel duidelijk: het

moet een

deren de kneepjes van het

schilderij

Manen

schilderen uit te leggen. Ze

tret

worden. Dat

Heblyvan

geven met nog andere docen-

lijk

maar onder deskundige

Steven

stenaars

de

is

zelfpor-

best moei-

is

vliegt

Het was een geslaagde mid-

dag met

een leuk

als sluitstuk

eindproduct dat

vol trots

mee

naar huis werd genomen.

Volgendjaarkunnen

er beter

twee dan éénworkshopaangeboden worden. De animo
voor deze kunstactiviteiten
beslist
bij

is

voldoende aanwezig

de Zandvoortse jeugd.

Het Krim Kamerkoor komt

Krim-Nederland

met een totaal vernieuwd
programma naar ons land

atief

zijn

Igor

in

kan de

Laura Bluijs haar eigen beautysalon

bruik

Ongeveer een keer

in

in

de Bilderdijkstraat.

de zes weken voert cosmetisch

consument nu ook ge-

maken van het Obagi
Nu-Derm systeem. "Deze be-

van Loghem hier behandelingen

voor even

zijn

Van Loghem
Zandvoort.

eigen kliniek

is

Tijd

in

uit. Hij

verlaat hier-

Amsterdam. Een unicum,

de enige cosmetisch arts werkzaam

in

crèmes. Het

mooie

recept. Het

deel vergoed

voor een eerste kennismaking.

uit allerlei

een medische

is

behandeling, te krijgen op
is

dat een

momenteel ook aan deze

die

crèmes

zit,

om

vinden wat

zij

zelf te

onder-

haar klanten

haar eerste stappen op

Nederlandse bodem

Drs. Jani

die
is.

in

is

één van

Nederland

met Obagi werkzaam

"Het Obagi Medical Nu-

Derm systeem

verbetert de

huid doordat het

in

de

le-

vende huidlaag doordringt.
cosmetische geneeskunde,

voor elke huidkleur en

kerkmuziek en Russische- en

veld van

de reden

Oekraïense volksmuziek. Het

zijn

elk huidtype.

waarom

ben gevonden door Laura,

via

de website van de Ne-

gespoten." Jani wil

mensen

helpen

om

ergoed en gezond

Cosmetische Geneeskunde",

uitte zien.

Hoe ouder je wordt,

hoe meer

je ziet

vertelt

Van Loghem, "Laura

belde mij op en het

was een

heel gezellig telefoongesprek,
er

was een

klik.

Wij hebben

dezelfde soort filosofie over

huidverjonging", aldus

en

van rimpels

en verzakking. Naast de botox

del ing

transformeert de huid,

uit

Gratis consult
je

lers

of het Obagi

vragen over botox,

december

6

De Salon.

zal

nog

Er zijn

een paar gaatjes

in

de

arts, die

vaak tot 22.00 uur

doorgaat met behandelen

weken,

als

de transfor-

20 jonge mensen die met
en overgave deze

elke keer

weer betove-

sult (Laura

om

een

kindertehuis

in

Simferopol te helpen.

Het concert

in

de Protes-

tantse kerk begint

om
om

rend mooie muziek te maken.

uur (de kerk gaat

NederlandKrim-Nederland
Het programma Nederland-

gankelijk, na afloop

uur open) en

is

15.00
14.30

gratis toeis

er de

bekende open schaalcollecte.

De Babbelwagen

in

een afspraak

via Laura

06-43049362).

presenteert:

Op weg van Haarlem
naar Zandvoort
door Ton Drommel

Prijzen

behandelingen

Botox: vanaf

eerste fase. Uiteindelijk, na 18

koren, een glans-

eerste plaats behaalde.

Mykhaylevsky en Chris

muziek ten gehore brengen.
Dedirigent IgorMykhaylevsky

weet

Zandvoort. Schroom niet en

drs.Jani van

tot 24

in

volle

agenda van deze cosmetisch

125 voor een

halve regio en vanaf

vooreen hele regio

steem: vanaf €450.

350; Obagi

€ 200

(bijv.

voorhoofd);

€

18 december 2010

Loghem
€

vigheid en veerkracht krijgen.

in

recht

en vrijblijvend consult.

matie is bereikt moet de huid
weereen jeugdige glans, ste-

vulmiddelen die

De

je in

Van Loghem weer aanwezig

De Salon

tijdelijke

de cosmetisch arts

fil-

Nu-Derm

systeem? Dan kan

zijn in

komt en

volle passie

Heb

gebruikt voor behandelingen,

en

40

rijke

Igor

een programma opgezet

de

in

het

Jobse hebben gezamenlijk

waarbij een lichte droogheid
en schilfering ontstaat

uit

het hart

binnenkomt. Het koor bestaat

maak

Van Loghem. Door de behan-

muziek die recht

is

hart

vooreen behandeling of con-

namelijk dat het natuurlijk

derlandse Vereniging van

is

Ideaal voor pigmentvlekken,

moet

blijven lijken, niet op-

Dat

het systeem mij zo

aanspreekt", zegt de cosmetisch arts.

een doffe huid, fijne

lijntjes

als

inter-

nationale korencompetitie

'Tonen2002' in Monster,
waar het in een deelnemers-

Op maandag
van Loghem

de eerste artsen

"Ik

deelnemer aan de

Het repertoire dat het koor

staat uit Russisch-orthodoxe

gratis

Obagi

door Stephanie Vork

Nederland-Krim-Nederland.
ten gehore zal brengen be-

Salon terecht voor een geheel

aanbiedt."

2003

ontstaan. Het koor zette

systeem

dit

wordt door de

verzekering", vertelt Laura,

in

zijn

Oekraïense collega, opgezette uitwisselingsprogramma

dat de resultaten goed

"Het unieke aan
is

tezamen met

Mykhaylevsky

arts

handeling bestaat
Jani

De Salon

in

is op initivan de Nederlandse
Chris Jobse en
Oekraïense collega

dirigent

het kader van de door de

Heemskerkse dirigent Chris
Jobse,

Cosmetische behandelingen
Sinds ruim anderhalfjaar heeft de 28-jarige Zandvoortse

het beroemde Krim Kamerkoor te gast

de Zandvoortse stichting gelukt om ze vast te leggen.

zo goed

durende schilderles

"Knoeien

om

waren aanwezig

het

plastic

schorten aangeboden.

vloer", legt Stefan

workshop Centrum Haarlem

Kerkman

is

Het koor maakt een toer van twee weken door Europa en

zeer

zijn

om

voorbij.

met

afgeplakt

en de kinderen krijgen plas-

tekst en foto Nel

Classic Concerts

het Kerkpleinconcert van de stichting Classic Concerts.

bij

beelden, de tweeënhalf uur

bliotheek staan spiegels, de
is

bij

Komende zondag

zowaar goed ge-

De kinderen

stellingsruimte van de bi-

tic

OKTOBER 2010

21

mogelijk hun gezicht te ver-

de tafels

vloer

•

lijkende kunstwerkjes naar

geconcentreerd

Op

42

neus hebt, schilder

je

komen
voren.

12 jaar.

Zelfportret

en

heb je

je gezicht,

oktober een schilderworkshop. Achttien kin-

Vanwege ruimtegebrek was

NUMMER

•

Krim Kamerkoor

Fillers:

ogen,

vanaf

Nu-Derm

Aanvang 20.00 uur
Hotel Faber (Kostverlorenstraat 15)
Voor meer

info of reserveren:
Marcel Meijer: 06-13837000

sy-

of

info@babbelwagen.nl

JS>

Voor

alle

ZandvoortPashouders de aan

biedingen van deze

week

rep-it

Lijst

-e

(in

Koene Üeaning Service
10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Ka bel-intern et/ad si installateur
helpt

bij alle

PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg (draadloos) netwerk

Autobedrijf Zandvoort

[www.koenecleaning.nl

»

-

K.

Taxicentrale Fred Spronk

Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaalservice voor

van deelnemende bedrijven

alfabetische volgorde)

Algemeen:

06-14 32 44 44
1

-

Onnesstraat

023-8885588

PsychologiepraktijkAbvan der Neut

-

computergebruikers.

06-31393790

023-5719666 of 06-44696001.

:h

Met

garantie en KvK.

Winkeliers:
Bruna Balkenende

^) Walk of Fame
Kom kijken
!!

Grote Krocht

-

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp

-

Grote Krocht

Dé Herenmode zaak
voer al mw kledlmg.

aas?»-

Slagerij

Horneman - Grote Krocht

Slagerij

Vreeburg

-

Haltestraat

Verzorging en vrije
Menno

Foto

Massage

Gorter

Rosa

bij

-

Piony's Haarwinkel

Kosterstraat

-

Toerkoop Reisbureau

ANDVOORT

Mode en

Wekelijks

Gratis

zelf

ColoUT

dus ook niet-Zandvoorters (en

er zijn er al

Ter ondersteuning zijn gratis

-

-

Haltestraat

Kerkstraat

Haltestraat 61A

-

Haitestraat

Fame

-

Bakkerstraat 2A

Avenue

en onderhoud:

Living

welke aanbieding u doet voor Pashouders

o.a.

een

& Giving

-

Kerkstraat

De Bode woonaccessoires

aanbiedingen staan ook gratis op www.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas

promotie ZandvoortPas door middel van publicaties in

de Zandvoortse

Courant, maar ook buiten Zandvoort: iedereen kan een ZandvoortPas aanschaffen,

•

of

Wonen

redactionele aandacht in de krant voor u als deelnemer

Extra: alle

-

rijtje:

het bezit van een zandvoortpas

UW aanbieding in de Zandvoortse Courant in full

U bepaalt helemaal

Veel

zijn in

Kinderkleding

Shoes

Blitzkickers

Walk
Ruim 1000 huishoudens

Grote Krocht

Graveer een keer- 023-888 jj 58
Sea Optiek

u op een

Enkele voordelen voor

-

trends:

Belli E Ribelli

Bibi for

Ondernemers opgelet:

Meedoen aan de ZandvoortPas
vergroot uwvaste klantenkring

tijd:

Grote Krocht

-

www.massagebijrosa.nl

Mariene Sjerps Internet
Versteege's IJzerhandel

aantal...)

toonbankstandaards en/of raamschildjes verkrijgbaar,

-

Kerkstraat

Koene Cleaning Service - 06-1432444

Medina woninginrichters - Haitestraat

Rep-it

-

-

06-18868837

-

Pakveldstraat

023-5719666/06-44696001

waarop uzelf uw ZandvoortPas aanbiedingen kenbaar kunt maken
•

Vraag naar de zeer voordelige tarieven en de uitgebreide mogelijkheden

Horeca:
Harocamo

Uw ZandvoortPas

contactpersonen:

Letty van
Gillis

Kok:

den Brand:
tel.

tel.

06-4342 9783

06-460 460 26

-

Kerkstraat

Mollie&Co Restaurant

-

Verlengde Holtestraat
estraat

Open Golf Zandvoort

-

Duïntjesveldweg

Zaras, Café Restaurant -Haltestraat

Kerkstraat: reeds drie eeuwen geleden
een centrum van vreemdelingenverkeer
De oude dorpjes

wen geleden

eeu-

zijn

niet volgens

vast omlijnd straten-

teen
plan

gebouwd. Van Bouwen

Woningtoezicht was voor- lopig nog lang geen sprake,

meteen

mand

rooilijn

hoefde nie-

Dat

men beide

dorp kan aantreffen.

in elk

men

hier

„straat" niet

bij het woord
moet denken

de tegenwoordige,

aan

rechte en geplaveide straten,

is

voor ieder duidelijk.

rekening te houden.

Een ieder

bouwde een wo-

ning, al naar gelang daar be-

hoefte aan ontstond, daar,

waar

Kerkstraat, die

dat zelf wilde en

hij

op de manier,

die

hem

zelf

Van deze ongebonden,
maar schilderachtige wijze
van bouwen kan men zelfs
nu nog de sporen terugvinden

in

het oudste deel

van die en

die,

staan de naast

het huis van die en

die",

was

blijkbaar duidelijk genoeg.

dat er spra-

keer,

de hoeck van de Kerckstraet,

volhouden en de helft
moet verkopen. De nuchtere verkoopacten zeggen,

Arijensz Kijver een huis en

Borst aan Cornelis Cornelisz

hangt, sijnde een vermaerde

bij

de

Duijnmaijer een huis met

oude herberch." De koper

Kerckstraet" en wel „bij de

erf en stalling, „sijnde de

erf verkoopt, gelegen „bij

bouw

iets

te

maken.

koop van huizen

e.d.

werd

geregistreerd, beginnende

zó,

dat stukken grond, er-

ven,

waarop

allerlei klein-

in

hetjaar^goen nog aan-

gezamenlijke bezitters, de

herberge, daer den haes

erven, ook „alle de taeffels

Zandvoortse schout en de

uuijthangt, staende inde

ende bancken", m.a.w. een

Haarlemse brouwergeven

Kerkstraet", voor

deel van de inventaris.

't

Over ditzelfde hotel „het

helft

van „het Claverbladt"

op

September 1644 aan

red.), al-

vol-

opschrift boven de ingang

de Kerkstraat had dus een

de toren van 1618 dateert,
in

1590 vermelde

in

de Kerckstraet,
en

de

Meestal wordt

het geheel niet

gulden contant, aan Cornelis

te 'Haarlem.

Franss.van derWijd, brouwer

van de helft bedroeg 1332

uit

de

tijd

15

Zandvoort eerder

in

worden verdubde

jaar kon

van der Mij de helft van

dit

1400

der oudste bewoners van de

beld, bewijst wel, dat

in

de„Fortuijn"te Haarlem.

Kerkstraat met een familienaam, die wij tot dusverre

eigenaar Borst (overigens

een niet-Zandvoorter) de

In

de concurrentiestrijd met

kunnen aanwijzen, kan

herberg aanzienlijk had

uit-

het hotel „Den Haes"

gebreid en dat de zaken

uit-

„het Claverbladt" dus uitge-

21

Mei

noemde Cornel is

gel-

1611

ge-

DircxsscBol.

stekend gingen. Toch stond
er reeds lang vóór 1631 in de

Op

i

Juni 1631 geven

de

5chout (HeijndrickAerentsse

van der

Mij.,

de vader van

Kerkstraat

nog een herberg,

die bovendien, blijkens de

koopsom, aanzienlijk gro-

moet

Garbrantsz Borst, brouwer

in

„De Passer" te Haarlem, een
huis

met

erf en stallingen

heeft verkocht, gelegen

in

zijn

in

geweest. Deze

Juni 1631, enkele

later, verkocht

door de

Erven van Willem Gerritsz.

Lapper aan

de

schout

Heijndrick" Arentsse van

der Mij, voor 2250 gulden

over een straat gesproken,

de Kerkstraat te Zandvoort,

(elkegulden bedragende40

de aanduiding: „het huis

voor 1350 gulden contant.

Groten Vlaams, een bepaal-

aan

secre-

bezit verkoopt, voor

Dat de koopsom na slechts

waarschijn-

uit,

geleidelijk

n,

een konijn verwachten!).

zijn,

nog daterend

vooruit rond de Kerk en de

CL

ij

en Brederode, eveneens

zou hier

daarvan

dagen

n.l.

hun toekomende

van Kennemerland

Kerk dus een voorgangster

eveneens

Noertstraet

ï

Johan van Be rest
taris

dat Claes Janss, aan Cornelis

meld,

in

een acte van 18 Mei 1641, dat

en de Schepenen te kennen,

echter

we dan

de schout HeinderiekArcntss

loopt, slechts 3 straten ver-

de

tenslotte op en verkopen

ieder de

Claverbladt" lezen

uithangbord, waarop een

eerste deel, dat tot 1612

in

2

haas stond afgebeeld (men

concurrerende zaak werd.

Suijtstraet.

zaam en

in

Heijndricksz. van der Mij)

ik

kreeg, behalve

vijf jaarlijkse ter-

mijnen. Deze herberg

het

Haarlem, vond

elkaarscheidden. Zo breidde

dorpscentrum lang-

in

gens een half onleesbaar

ter

het Rijksarchief te

vee rondscharrelde, ze van

zich het

den

2700 gul-

de latere schout Adriaen

in

nog veel meer: de beide

andere

Daar de tegenwoor-

Zandvoort, waarin de ver-

wezig

nog

nadere bestudering

Protestantse kerk,

den de op

had niemand verder met de

len,

dige Ned. Herv. Kerk (thans

van de Kerkstraat.

Wel werden uiteraard in
het dorp zelf de nieuwe
woningen dicht bij de oudere gebouwd, maar toch

want

10 jaar

daer het Claverbladt uuijt-

is

vóór de Reformatie. Als één

de

in

zelfde Cornelis Garbrantsz

buurt rond en ten Zuiden
In

is

dat de eigenaar van

en Schepenen, aan Cornclis

van Zandvoort, vooral

oude Transportboeken van

blijkt

laatstgenoemd hotel de

bouwer rekening

(bijv.

de waarde

van 2250 tot 2800 gulden

toegenomen, maartevens

in

concurrentie moeilijk kan

van de Kerkstraat,

geschikt toescheen. Als de

het recht van waterlozing),

breid of verfraaid,

kwestie werd

omschreven: .„een

met sijn erve en de werve,
staende ende leggende op

lijk

andermans rechten

acht jaarlijkse termijnen.

De herberg

verscheijde ca mersende stal-

in

de

in

als volgt

gen: hotel) betrof en inder-

is

moet de

in

schoonhuijs.wel versien met

December 1590, datum daad blijkt dat duidelijk uit
waarop Ghijsbert Dircksz., een acte van i Juni 1646. Op
ten overstaan van Schout die datum verkocht n.l. de-

ke

thans de toren daarvan,

met

de muntsoort), te betalen

wij zeg-

15

Kerck".

hield

De stallingen doen al vermoeden, dat het hier een
herberg (in de ouderwetse
van het woord, tegen-

woordig zouden

zin

De eerste

brouwer

in

de

„Fortuij

De koopsom

Carolus guldens. Dit hotel

was thans dus geheel
is

in

„vreemde" handen geraakt.

ook
Dr.

GA. Bos

„
^
—
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HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

Voorlopig uiterst

Dorpsgenoten

wisselvallig

door Erna Meijer

Het blijft voorlopig uitermate wisselvallig oktoberweer. De

Rob van Zoelen

van

spil

die

Volgens de

officiële regels

week geen echte
geboren.

dam

Zijn

de dorpsgenoot van deze

is

want

Zandvoorter,

kwamen

ouders

en zowel vader

hij is in

1958

in

Baarn

oorspronkelijk uit Amster-

moeder brachten hun vakanties

als

met

het

vaak

al

organist

in

met twee oudere

wonen

1962 voor het

in

overduidelijk,

is

in

Zandvoort koos.
Rob bezocht kort de Karel Doormanschool alvorens naar de
In

1969 veranderde de

atie drastisch. "Mijn

ouders gingen scheiden

en mijn moeder, die

in

Canada een

mijn heeroom, had wonen, besloot

zomers

'

me Ikboerm

als tijdens

is',

sen

dit orgel

dat

dit

een

en

situ-

Wim

flat in

uw

vriend

zijn

op een gegeven

zich

moment

met het uitzoeken/uitvinden van computerprogramma's, die het

vooral bezig

de Keesomstraat",

organiseren van een bridge-

als

heb

ik

ik

recruitment-wereld

in

in

echter

heb.

In

1995 heb

ik

dit

zoals

hiermee

allerlei

met gemiddeld

vakgebied, waarvan

mijn eigen vlag gehesen

mensen en

ik

week

veel geleerd

met Van Zoelen 's

mensen met

is:

als

het

om

net dat beetje meer. Het

vaktechniek

in

werving

bij

het werven en selec-

doorgeefluik voor mijn kennis en ervaring
er,

kan

Ik

organisaties terzijde staan

facetten van het leukste wat er

teren van

&

is

omdat

ik

vind dat

ik

nog

op

2

juni

als ik zie

bijdragen via

iedere organisatie en

ik

dat mensen binnen een organisatie floreren

en plezier hebben

in

hun werk!", zegt

hij.

Emmen

12-14 leden

als

gedurende een

Markv.d.Meij houden wij

mannen,

leder ja ar

wordt

op Spaarnwoude het Bluys MemorialopdeAen

stormdepressies ineens op
de weerkaarten verschijnen,
terwijl er de

volgende dag

weinig meer van over

is.

Er

is

dus een kleine kans op een

ratuur op zo'n -33 graden.

stormpje (mogelijk even
windkracht 8-9) aan zee

hogere delen van Nederland
is

zelfs

niet

wat natte sneeuw

ondenkbaar.

in

de loop van het weekend.

In

een

later

stadium zien

weookeen hogedrukgebied
op de kaarten verschijnen,

maar

dit

hoog komt waar-

schijnlijk

nog te zuidweste-

lij

kuit

om

ons weer te doen

verbeteren. Mogelijk wordt
In

een wat actievere bui

kan het kwik terugvallen
naar slechts

7

buiten de buien

graden en

om

november

het begin

rusti-

ger als dat hogedrukgebied
richting de Benelux komt.

wordt

het nog ruim 10-11 gra-

Voorlopig hebben

we

te

den

maken met een

zo'n lage

dus volop wisselvalligheid.

in Zandvoort. De wind
maakt het ronduit guur bij
dagtemperatuur.
Richting vrijdag wordt het

even minder

tijdelijk

kil

en

maar in het weekend
komt een volgende randstoring weer op bezoek.
nat,

Het regent dan periodieken
daarbij

is

het veelal somber-

heid troef.

ordinaire

westcirculatie en

(zuid)

De straalstroom (krachtige
wind bun del op grote hoogte) ligt voorlopig nagenoeg
boven Nederland. En het
is

nu eenmaal zo dat het

koerstraject van depressies
vrijwel naadloos aansluit
d ie 'winddrift'

bij

op genoemde

hoogte.

Hoewel
bijnaam

hij altijd tijd

luidt,

tekort komt, oefent 'Van

nog andere hobby's

uit,

Z',

zoals zijn

zoals koken,

ziek en lezen (heel breed, zowel vakliteratuur als

Groningen

geniet

in

B holes gespeeld", aldus Van Zoelen.

over taal). Hoewel

in

het verwoordt, "een uit-

het buitenland. Na het zo jong overlij-

ter nagedachtenis aan deze

persoonlijke coach ing, het geven van workshops, onder an-

scherpen van wervings procedures en -strategieën. Mensen
namelijk het belangrijkste

van,

hij lid

sindsdien op de eerste dag op de eerste hole een minuut
stilte

de tempe-

ligt

tevens een

selectie gaat,

het nodige te verbeteren valt. Daaraan kan

in

den van zowel Huub

dere Solliciteren zonder hoofdpijn en het door meten en aan-

zijn

hij

is

melijk de golfclub van café Bluys

Recruitrnent College (www.recruitmentcoIlege.com).

alle

432 paren
wat makkelijker maakten.

de Bu ureweg. "Al vanaf 1992 spelen wij

de vader van Mark en toentertijd

behorend tot de top op

liefst

zonderlijke vriendengroep", na-

nie

aanraking kwa

onder andere met de uitstekende leermeester Cor Holtrop,

op het hoogte-

(!)

met de

1981

drive voor

punt maar

Op sportief gebied

naar Leiden vertrok voor een studie rechten. "Dit

afgemaakt, omdat

mee die bovendien erg
op grote hoogte. Op
is

op deze donderdag nog
kunnen vallen, stofhagel en
onweer kunnen geven. In de

in

Strandbridgedrive. Rob hield

hij zich.

hij,

lucht

koud

5000 meter

ter van 15 graden), die ook

resulterend

steeds jaarlijks plaatsvindende

goed katholieke jongen, af op het Sancta
Maria, afdelingVWO, waarna hij
rondde

neemt deze

het kielzog

raddraaier veel onstabiele

de nog

met het doel

tiviteiten',

middelbare schooltijd

Zijn

kan dus bijna geen kant op.

In

'het organi-

m

een actieve depressie

is

het noorden en dezer dagen min

boven de Noordzee. Dit laag wordt

seren en bevorderen van bridgeac-

Activiteiten op,

broei

uit

ligt

het ware opgesloten tussen twee hogedrukgebieden en

Geen wonder dat de buien
(extra invloed milde zeewa-

Koning de stichting Zandvoortse Bridge

weer terug en betrokken

herinnert

heeft, heeft

1995 richtte

HuubEmmen, samen met Gert Toon en, Henk van Leeuwen

maart 1970 kwamen

in

zit-

en het Knipsc heerorgel volgt, maar meer dan

In

komen afzakken

meer voor anker

of

08.45 uur, en zowel

met 'voorprogrammeren' te maken

mij en mijn broertje daar naar toe te

duurwant

om

zondags

is

volkomen herfstweer

van de be-

de kerstvieringen achter het orgel

verhuizen. Helaaswas dit van korte

wij al

staat

speelde Rob

hij les

ten." Een technische verhandeling over het verschil tus-

interviewster niet onthouden.

Mariaschool te gaan.

maar hoe

leeftijd

de Agatha Kerk en kreeg

roemde kerkmusicus Aat Broersen."lk mocht bijvoorbeeld
in

ons dorp door. Het was daarom niet

in

zusjes en een jongere broer,

werk

zijn

hobby's? Al op 15-jarige

zijn

als

als

tijdens de

hun jeugd

verwonderlijk dat het gezin, uitgebreid

voor

Zijn passie

dit

is

zijn

Courant

in

hij

geen enkele behoefte
ik

om

Het

even de vraag

is

Meer weer

randstoring dus, gaat

www.weerprimeur.nl

in

diepen en of de koers 'goed'
ligt.

Vaak

zie je dit soort

ons gezellige dorp toe!

Temperatuur

•

Gemeente Zandvoort
Bruna Balkenende (Grote Krocht)
Greeven Makelaardij (Oranje buitenhuisje)
Pluspunt Noord (Flemingstraat)

•

Shell Duinzicht

•
•

erop

nog de reünie van de

EEEEHHai
•

uit-

is

één van de unieke strandtenten

11

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

in

hoeverre dit fenomeen, die

werd gehouden." Wij wensen hem nog

heel veel plezierige jaren

^Zandvoortse

boeken

familie inmiddels allemaal naar

verhuisd, heeft

Zandvoort te verlaten. "On langs heb
Mariaschool bezocht, die
die Zandvoort bezit

mu-

Centrale balie

(pompstation

11

12

11

Min

5-6

8

7

8

Zon

40%

30%

30%

30%

Neerslag

60%

45%

wzw.4

zw. 4

80%

70%

Dr. Gerkestraat)

Wind

zzw.

5

zw. 4

x>

.

IMMMMMMMMI
pluspunt
E at
Pluspunt Zand voort

Liz

Flemingstraat 55
023.574 03 30

Filmprogramma

www.pluspuntzandvoort.nl

21
De

thema's

Vrijdag 13:30- 15:00

t/m 270ktober

kan wensen: een echtgenoot, een huis, een suc-

Maar

in

plaats van gelukkig te zijn

bon

elektra, water,

zijn:

wat een mo-

cesvolle carrière.

Klussen voor vrouwen

Pray- Love

-

Cilbert (Julia Roberts)

heeft alles

derne vrouw zich maar

wordt ze overspoeld door

5 no

paniek, verdriet en ver-

Kooking 4 Kids

warring. Net gescheiden

Donderdag 15:30- 17:45 uur

II

Ook

kids

in

weer kooking 4

januari

r

besluit Elizabeth

dicale

wat kun

op

kunt

je allemaal

reis.

Op haar

5

november-

uk bezoekt ze drie landen:

december

10

en Indonesië.

T ypevaardigheid voor Kinderen vanaf
Als je 8 jaar of ouder bent

om

er de mogelijkheid

is

8 jaar

blind

6:00

-

1

7:

1

staat

in

in

Italië,

India

het te ken van eten en leert ze

april

lief de

in

Indonesië de balans
in

Ba

li

grote

te ontmoeten.

Website bouwen en onderhouden
wordt

Stap voor stap

hoe u

u uitgelegd

zelf

uw

eigen website kunt bouwen.

maandag

20:00

-

22:00

8

november -

9

maart-

3

1

december

(extra cursus!)
Woensdag

20:00 -22:00

13 april

2011

Di gitale fotobewerking
Vergroten, verkleinen, diverse effecten toepassen, kleuren

werken en het geschikt maken voor
Donderdag

maart-

10

bij-

uitprinten en fotoboeken.

20:00 - 22:00 uur

14 april

Houding en Conditie op muziek 55 plus
Instromen kan tegen een gereduceerd tarief

Donderdag 14:30-15:30 uur 23 september rlm I6december
Donderdag 14:30-15:30 uur

Intuïtief
Intuïtief

13 januari

tlm 28 april 201

I

tekenen en schilderen
we

tekenen en schilderen doen

vanuit

ons hart en onderbewuste.

Woensdag 19:30-21:30 uur

Pimp up your bike
Leer

een

2

maart- 30 maart

/ fiets reparatie

repareren en onderhouden, een

je fiets

fiets

met

versnellingen.

Vrijdag 17:15- 18:45

gewone

Of kom een oude

fiets

fiets

of

opknappen.

5novembert/m lOdecember

Glas in Lood
Stap voor stap Glas

ontwerp

Peuters

1

9:30

in

Lood zetten om zo

je

eigen

maken.

te gaan

Woensdag

in

- 22:00 uur

Beweg in g

Samen met

je

Woensdag

9:30 -

5 januari

2

-

23 februari

t/m 4 jaar

(groot)ouders de wereld spelenderwijs verkenner
1

0:30

2 februari

-

1

3 april

Senioren Computer cursussen
Elke dinsdag en

donderdag

1

0:00 -

1

2:00 uur

RTV N-H

RADIO*™ NOOHD-HULLANI)

datum op aanvraag

de publieke regionale omroep voor de

Haarknippen

RTV-NH

Mooi het voorjaa

provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland

olgens Iranese methode!
3 april

20:00 -21:30 uur

is

is

bovendien de officiële rampenzender van de

provincie. Frequentie:

voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl

O.

(kabel). Zie

la

India schrobt ze tem pelvloeren en leert

tussen ernst en lichtvoetigheid, om uiteindelijk

28 januari - 29

5 uur

Italië

dolcevita kennen,

zede kracht van meditatie kennen en

te leren typen volgens het tienvingersysteem
1

ra-

zoek-

tocht naar evenwicht

foto's.

Vrijdag 16:00- 17:15 uur

Vrijdag

een

stapte nemen: ze

gaat eenjaar lang alleen

Di gitale fotobewerking voor kinderen
Digitaal fotograferen. Leer

doen met deze

FM

87.9 (ether) of

FM

93.3

voor programmering: www.rtvnh.nl

Zandvoortse Courant

asm

ft7Mrs

NUMMER

•

in

wonen.

komende maanden

In

Durban, Zuid-Afrika,

lach

zal

mee aan

het vrijwilligersproject 'Umthombo'. Haar

momenten

avontuur, ervaringen, leuke en minder leuke

weken met ons op deze

deelt

geen ander

in

Om te

pagina. Ditmaal haar eerste bijdrage:

meneer Vlemminx bezeten
flink

Ik

ben nu precies 4 dagen

De

zin.

het project

3

Durban en

nu

ik

bij

erin Durban zo'n

600

bij

kinderen waarvan de ouders niet

misbruiken. Kinderen die

ziekte.

opgevangen door Umthombo. Ze

ik

hier

te overleven. Dit

ben zou

deren sociaal

had

ik

een beeld van straatkinderen.

kinderen

dag

van

ze.

dan

ik

om

dag heen en stuk voor stuk prachtige
Ik

ben erg onderde indruk

Jongens en meiden die meer meegemaakt hebben
waarschijnlijk ooit zal

Ongelooflijk

verantwoorde

één kant van het verhaal. Sinds

is

toegankelijk voor mij als vrijwilliger, heel

met grote talenten.

zijn

het mogelijke zullen

al

daar graag aan toevoegen dat straatkin-

ik

zijn,

veel lachen door de

weggelopen van huis

krijgen drie

om

doen

zijn

meer leven, ze mishande-

zijn

reis

Namelijk dat zegeen huis hebben en

zijn

8 tot ig jaar, worden iedere

wat

meemaken.

van deze kinderen kan

ik

Die zo sterk

zijn.

leren, als het

gaat

doorzettingsvermogen en vechten voor je dromen.

De middelen

die er voor de kinderen

bedacht voor de kinderen. Zo kunnen ze naar ART-class,

Zuid-Afrika

een land dat de straatkinderen niet erkent

hulpbehoevend.Tom

zei

probleem

de overheid die het probleem vormt en

de dag

te vullen zijn er verschillende

in

programma's

helpt ieder straat kind dat hulp nodig heeft. Of

een kind nu

3

volledige programma's deelneemt, leder kind

en dat vind

blijft

komt halen of aan

keer per dag een maaltijd

lijm

is

welkom

is

niet,

het

voeden." Hier

aan doen

jouw

mooi. Kinderen die aan programma's deel-

ik

nemen, moeten wel afkicken van

is

door geesten.

scoort hier

Hij

het paranormale Amerikaanse TV

inmiddels neergestreken

is

Programma

in zijn

spookhuis

maken.

als je

is

ouders aan Aids overlijden en

dat

ik

huis en bezittingen

met

ze

zijn

als

het

kunt er niets
als kind

van

wordt beroofd. Deze kinderen

zijn

geweldig creatief en hebben sportief talent.

en andere soorten

niet groots.

zijn, zijn

dinsdag: "De straatkinderen

sluit ik mij volledig bij aan. Je

Ik

mag werken voorde komende

jij

Amsterdam tot de grond toe af te

geliefde club Ajax

den. Inmiddels gaan er zelfs geluiden op

Ajax

een sport van heeft gemaakt

Johan Derksen die er

is

om zoveel mogelijk relletjes te

veroorzaken en mensen te beledigen. Zo

zijn persoonlijke

is

vendetta richting Hans Kraayjr. uiterst vermakelijke

maar

af en toe gênant en

mag

Johan D

Kraay.

bij

heeft

rol

de loop van de

hij in

C.

Waar Johan

het afbranden van voetballers hield, zijn

nu ook regelmatig

Van kutscheten

familie

een heuse opiniepeiler van

overgenomen van de verlosser Johan

het vroeger

televisie,

tenenkrommend voor de

zich zelfs

moment noemen. Deze

dit

bran-

het bestuur van

in

om Cruyff bij thuiswedstrijden de toegang te weigeren.

Mijn persoonlijke favoriete Johan

D.

soccer-practice of Surfen.

Umthombo

zijn

jaren

en volgens voedingspatroon gemaakte maaltijden perdag.

Om

mee want

'Chosthunters'

om opnames te

Voorafgaand aan mijn

ma-

Het

in

dat het nieuwe huis van

is

Johan Cruyff scoorde recentelijk natuurlijk ook weer goed door

thuissituaties.

De kinderen, variërend van

één van de voorwaarden die

is

gesteld worden.

Umthombo,

straatkinderen die dagelijks te

met geweld, eenzaamheid en

vanwege onhoudbare

drugs die ze gebruiken, dat

Umthombo,

op de straatkinderen

zich richt

werken 29 stafleden

Er

heb het ontzet-

meegerekend. Volgens oprichterTom

vrijwilligers niet

len of

ik

duurde lang, maar was het

dagen werk

Durban dat

in

van Durban. En hoe!

ken hebben

in

vliegreis

te veroorzaken en

clown staat al meer dan 10 jaar garant voor voorpagina nieuws.

Mirjana Petrovic

absoluut waard. Sinds

rel

beginnen Johan Vlemminx, deze mediageile beroeps-

Het laatste schokkende nieuws

tend naar mijn

een oppervlakkige dag

is

staat zijn een flinke

het middelpunt van de belangstelling te staan.

iedere

zij

ons leven. Een dag geen Johan

in

zonder sprankeling. Alledrie de Johans hebben de gave dat ze

inzetten voor de straatkin-

als

drie

een verrijking voor ons door-

zijn

gaans marginale bestaan en zorgen voorde broodnodige glim-

Lijm snuivers en weesjes die in steegjes

zij

OKTOBER 2010

mijn column een ode aan de drie bekendste Johans

van ons land. Deze Johans

deren. Hier werkt

21

•

JOHAN
Vandaag

Straatkinderen
Mirjana Petrovic zich de

42

Column

politici,

en BN'ers aan de beurt.

collega's

Johan en

tot de Gaypride,

hofnarretje

zijn

Van der Gijp hebben overal een mening over. Gelukkig maar

want dat schateren op de bank wil

ik

voor geen goud missen.

Johan bedankt!

Avjei^

ben er trots op

7 werken!

Get Out!
Vrijdag

Stelling afgelopen

Het

week

is

w

tijd

22

oktober:

voor een nieuwe editie van Fresh

Justin Planken, Cantez, Error en

Ramos

(o.a.

verschillende tunnelraves) hebben allemaal

'De rust

is

teruggekeerd

in

het dorp en

ik

Uitslag:

62%

is

het ermee eens en

38%

is

het oneens.

met recht vanavond weer achter de

(deur

€8).

+

"Heerlijk dat

+

"Ik

-

"Zandvoort

uit

de reacties:

4 dagen lang

Zandvoort weer voor de Zandvoorters

Dance Event!

is"

vaker

maken 44
Al

clubs en

is

weer een doodgeslagen

biertje

ik

bijna

geworden.

aangereden word door grote wagens en

Dit

dorp isop

z'n

cabrio's"

sionals

Amsterdam. Bezoekers kunnen
culturen ontdekken. Het

en doen

alle

allerlei

opdrachten vervullen. De etablissementen hadden

uiteenlopende opdrachten bedacht. Graag willen

(tel.

zich

weer van hun

zal

creatieve kant laten zien en de

meest

volgende week op deze pagina verschijnen.

Stuur je reactie per e-mail naar: stelling@zandvoortsecourant.nl

waar

alle profes-

Tropenmuseum

De

in

Hij

heeft

Oi

van China,

samen gezongen met grootheden

tweede album

hij zijn

roots niet.

als LionelRichie

met deze

allure.

en Diana Ross,

Komende zaterdag presenteert

'Colorblind' in de Patronaat

kippenvel en chillen tegelijk

€

is

oktober:

Haarlem geboren rasmuzikant Alain Clark kent internationale

maar vergeten doet
zijn

te

organiseert dan een aantal fantastische

020-56B 8233) raadzaam! www.tropenmuseum.nl

23
verschillende kroegen

we van de deelnemers dan ook weten wat het favoriete onderdeel

was van hun Rondje Dorp. Laat uw stem horen en de top drie

6

tijdens de Herfstvakantie dagelijks wereldse

museum

deelnemers en toeschouwers van het Rondje Dorp.

bij 17

festival

het

de workshop Kung Fu en de rondleidingen door het Tropenmuseum
reserveren

roep aan

in

programma's voor jong en oud. Voor de Chinatours van De

we een op-

week zondag hebben 190 mensen deelgenomen aan het Rondje Dorp. Zij moesten

€

t/m 31 oktober:

stelling:

stelling,

Prijs:

voor de 15e keer biedt Amsterdam uitgaansmogelijkheden

Beleef met de hele familie een dagje uit

Deze week weer een nieuwe

Vorige

gestaan en

oktober:

samen komen! www.amsterdam-dance-event.nl

leukst als je bijna over de

lopen!

Deze week wijken we een keer af van de gebruikelijke

in Stalker

bewonderen.

meer dan 700 artiesten het Amsterdam

voor de lieihebbers van 'electronic music' en een

kan nu heerlijk door het dorp fietsen zonder dat

mensen kan

Van 00.00 tot 05.00

bekend van Kortsluiting en

tafels te

www.clubstalker.nl

20 t/m 23
een greep

al

vind het heerlijk!'
zijn

Hierbij

Air.

uur zullen goede bekenden van Stalker de avond vullen. Vince Porter,

in

hij

Haarlem. Dat wordt weer

soul funk

met vleugje pop.

Prijs:

22,50 (ook rechtstreekse ticketverkoop via de site van Patronaat). Open

19.30 uur, aanvang 20.00 uur. www.patronaat.nl

^^^^m^^^

^>

gAXOZO

Kinderexcursie: Wilde herfst

U werkt met de cijfers t/m g.
Deze dient u in de witte vla kjes
in te vullen. De optelsom van de
1

vakjes staat
je

naast de

Indien u

in

in

rij

het donkere vla

Op zoek

de schemering naar de 'Wilde' herfst! Zondag

in

24 oktober organiseert het IVN Zuid-Kennemerland

k-

menwerking met Waternet een spannende wilde

Laat je verrassen

maal

in sa-

in

wat

er alle-

de duinen te beleven

valt.

herfstex-

of boven de kolom.

een donkervlakje

voorbeeld 4A8 ziet staan, betekent dat u vertikaal op 4

excursie

is

gratis

Kinderen kijken naar de na-

geschikt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Ouders

tuur en zien

wat

B

oplossingen mogelijk.

korte tijd

in

er allemaal te beleven

valt in

8.

soms meerdere

Let op: er zijn

de Amsterdamse waterleidingduinen. Deze

gaan niet mee.

moet

uitkomen en horizontaal op

cursie in
bij-

de natuur! Deze na-

tuurexcursie voor kinderen
staat onder begeleiding van
op deze pagina

)e oplossing staat elders

IVN-natuurgidsen. De excursie begint

om

16.00 uur

bij

de ingang Zandvoortselaan

AG

FJF

Breinbreker

(tussen

CK

halfuur.

De bedoeling van de breinbreker
is de rekenkundige som op zo een
manier op te lossen dat hij klopt.

BAG

+

+

A

BAB

AB

en

Aanmelden vooraf

is

niet nodig, toegangska art

is

verplicht.

Meer informatie

IVN Zuid-Kennemerland:

via

Struinend door de duinen

en bijzondere paddestoelen.

Frank Jansen,

op zoek naar diersporen.Op

Trek stevige schoenen aan

zoek naar burrelende herten

en

5290984. www.ivn.nl/zuidkennemerland

Gelijke letters zijn gelijke cijfers.

BKH

Zandvoort

Bentveld) en duurt ander-

neem

je verrekijker

mee.

023-

tel.

BEA

PIEP VAN DE WEEK
De

oplossing stoot elders op deze pagina

Dit

Poet, een mooie zwarte

is

ongeveer
dus

Kook eens anders

3

jaar oud. Ze

is

poes van

gevonden en
bekend over

er niet heel erg veel

is

Maar wat de medewerkers van

haar.

Dierentehuis Kennemerland wel van haar

i^eeept

T^£C£-pt

weten

is

alleen rnaar positief- ze

hankelijk en speels. Als er veel

is

I

ief,

aan-

mensen om

haar heen staan wordt ze een beetje ver-

Ouorn Madras

maar

legen

Vegetarisch hoofdgerecht voor 2 personen

kent

is

als

ze je eenmaal een beetje

het een echte knuffelkont. Poef

houdt erg van buiten spelen, rennen en

Benodigdheden:
2 etl.

plantaardige

klimmen. Ze

olie,

1 tl.

350 gr.Quorn,
2 middelgrote uien,
gesnipperd,
teentje knoflook uitgeperst,

1

kardemom poeder,

etl.

blik in

(scherpe indien
u

1/4

1

200 gr.toma:er

kerriepoeder

tl.

gemalen

h/iar

1/2 etl.

kaneel,

witte wijnazijn,

zout en

Kom snel
in

een pan en bak de Ouorn goudbruin. Haal ze

in

keu ken pa pier

uit lekken.

Voeg kardemom,

Bak de

ui

en de knoflook

kerrie en kaneel toe en

tomaten, het citroensap en de

azijn toe,

minuten trekken. Doe de Ouorn er weer
Serveerde schotel met

rijst

bak

in

al

uit

de pan en laat op

dezelfde pan tot de

roerende

2 tot 3

lijk

zijn.

rustig huis

waar

ze lekker naar buiten kan

ui

zacht wordt.

eens langsom ken nis te maken met on ze

lieve Poef, of

het Dierentehuis Kennemerland aan de Keesomstraat

Openingstijden:

maandag t/m zaterdag van n.00

en voeg peper en zout naar

smaak

zijn

om

voor

5,

een van de andere dieren

Zandvoort Noord.

tot 16.00 uur.

Tel.

5713888. Internet:

2

toe.

Oplossing Kakuro

Oplossing Breinbreker

en (mango)chutney
'
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Q.

kinderen

http://asielzandvoort.dierenbescherming.nl

goed voor lichaam en geest"
www.sportinzandvoort.nl

"Sport

leuk,

Ze heeft momenteel een paar wittte haren op

veroorzaakt dooreen ongelukje, maar na een tijdje zullen deze

minuten. Voeg de

breng het geheel aan de kook en laat het
bij

waarschijn

haren weer zwart worden.

pep-.*'

Bereiding:
Verhit de olie

dan ook op zoek naar een

oké zolang ze maar wat ouder

h.iar flank,

scheutje citroensap,

datwenst},

is

op ontdekkingsreis te gaan. Spelen met andere katten vind ze ook
.jil

stukken,

:
|

969

|
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ZandvoortWi/s
door Edwin

Gitsels

= laat maai

;:

&TÖr = iwak

ó ó & = goed
heel sterk

=

VVV Zandvoort organiseert de ie
"We

de rustige periodes een stimulans geven"

willen

Zoals ik begin september

voort Plus pagina

in

de eerste editie van de Zand-

meldde, slaat dat

al

doelgroep: 50 plussers. Laat nou

Nationale 50+ Dag

in

mede op de

'Plus'

Zandvoort op 6 novem-

ber de ie Nationale 50 Plus dag georganiseerd worden! Het

We

beeld.

hopen dat mensen
op 6 november

niet alleen

maar ook vaker

buiten het sei-

om

zoen komen

te

wandelen

en te fietsen en te genieten
idee

afkomstig van de mensen van onze VVV. Tien vra-

is

van de

dit

bijzondere

initiatief...

Waarom

FV: Die

hebben vaak meer
en meerte besteden.

En dedoelgroep pastgoed

Zandvoort, met

Proberen jullie met deze

ook het imago van

FV:

LL: In

een brainstorm tervoor-

bereiding van de 50+ beurs

in

hadden

we

zelf

kunnen

organiseren, zoals een natuur-

wandeling met

gids,

een wan-

maken en
Rob

bij

Ja,

om

te buigen?

we staan bekend om de

verpauperde gebouwen

Santana

Gitarist Carlos

jaar geworden. Hij

met

Eerste Nationale 50+

Dag. Dus

in juli

is

jullie

klassieke

speeld

hopen

63

moet dus nog

een paarjaarvoorhij met pensioen

mag, en de nieuwste stap

noemen het de

8. Jullie

gitaarnummers ge-

die typische, uit duizenden herkenbare Santana-

in

Zo horen

st ijl.

in zijn in-

een album

is

we songs van onder meer Led

Stones, Beatles, The Doors,Cream,Jimi Hendrixen Creedence

kerend evenement?

Clearwater Revival voorbijkomen. Gastzangers

Ja, ik

denk zeker dat dat

doet nog een duit

iemand van de marketingaf-

van

Wh

delingvan een andere

vanaf,

waar

hij

plaats,

op

zich

i

Ie

het zakje

in

nummers

te overtreffen. (Arista)

-.

--.

;-

kon geven zodat het ook een
keer

hun

bij

de gemeente

in

plaats kon vinden. En

ik

sprak

LEZEN
Joke

J.

Hermsen -

Stil

de tijd

baasd waren dat het nog niet

natuurgebieden, en rust die je

bestond.

vooreen langzame toekomst' verscheen

eerste

vorig jaar en

Maar goed, eerst de
maar eens afwachten.

JokeJ.Hermsen

is

Haar zesde boek

maand

Maar

de natuurgebie-

niet alleen

is

schrijfster en filosofe.

Pleidooi

tijd:

verschijnt er een midprijs-versie

voor €12,50, en dat

9. Zijn alle

de

'Stil

een groot succes. Deze

om

is

een mooie aanlei-

deling door oud Zandvoort,

den, ook het centrum, het

een 50+ beurs arrange-

museumbezoek, dat soort

strand, het circuit: buiten het

FV: Nee, niet alles. Er zijn on-

ment, maar steeds meer an-

dingen, maar pas doordat de

seizoen

dat ook allemaal

dernemersdie kosten moeten

deze verzameling essays over het fenomeen

deren gingen dat ook doen.

ondernemers zo enthousiast

heel aantrekkelijk.

maken en daarom een

van diverse filosofen.sch

Utrecht. Vorig jaar

we

De nieuwigheid was ervanaf,
dus

we

wilden wat anders en

ditwas het

resultaat.

We

reageerden

is

het uitgegroeid

wat het nu gaat worden.

tot

is

heb-

6.

Richten

actie
3.

Waarom hebben jullie

LL:

Nee,

het bleek nog niette bestaan.

voor november gekozen

de

regio.

heel snel handelen

we wel
om dit op

de 50+ beurs 2010 aan te kunnen bieden.

2.

Komt de dag

die er

nu

uit

om

dit te

FV:

Het moest sowieso na de

in

eerste instantie op

Op de

beurs hebben

ons op heel Nederland

gericht, en

we

proberen via

50+ beurs, omdat het daar
werd gelanceerd. Maar het

omroep Max en de

komt ons ook wel goed

krijgen,

want het

zoals

gaat zien

we

organiseren?

is

uit,

een rustige pe-

riode voor Zandvoort, en

we

met deze

op heel Nederland?

ben meteen zitten googlen en

Vervolgens moesten

jullie je

Telegraaf

zeker landelijke aandacht te

vooral
al

maar we investeren

in

de

uit

Haarlem,

€

6,

ik.

nog heel goedkoop vind

Ferrari rijden,

kleine vergoeding,
is

ook helemaal

LL: Je

mag

Wanneer

hoe

we

die

een open dag-uitstraling met

deze periodeiwe hebben ons

allemaal activiteiten gericht

dorp weer terug, de rust

op de ^o-plusser. En dat

weergekeerd. En dat

is

gelukt.
LL:

Het

is in
is

den dan

alleen groter

we

gewor-

eerst dachten.

We

wisten natuurlijk niet hoe de

ondernemers zouden reageren. Wij

kunnen wel leuk wat

beden ken, en

er zijn

een aan-

is

klopt: het

dezetijd goed toeven

hier.

7. Wat kunnen de bezoekers

op deze dag verwachten?
LL: Als ze zich

eerst h

ier

LL: Juist

buiten het zomer-

VVV-kantoor melden,

seizoen

moet

ze een tas

aan trekken.

je

er

die herfstkleuren

is

op het

krijgen

met kortingsbon-

een

nen voor winkels en horeca

met

die

Terwijl het

prachtige periode
al

meer

in

de

Waterleidingduinen bijvoor-

ook na 6 november nog

geldig

zijn.

er

De eerste 600

aanmeldingen

krijgen gratis

lichte kost,

rijvers,

'tijd',

en de

visie

dichters en kunstenaars erop,
is

er

een

om

ter harte
niet

gezonder noch gelukkiger van. De essentie van het leven komt
pas naar voren als
stil zijn.

we

mediteren, ons vervelen, niets doen en

(De Arbeiders pers)

&*ü

5

Oceans
Het gaat niet goed met onze oceanen,
dat

het

is

Zandvoorters zeggen vaak

is.

geen

is

bekend. Verzuring door te hoge

COz-uitstoot, grote hoeveelheden
10.

Het zou heel

heerlijk het hier

is

KIJKEN

is

voorte betalen.

iets

LL:

in

Het

nemen: we hollen onszelf voor bij, en daar worden we

maar dat

niet erg.

best een publiek

aantrekken dat bereid

naartoe komen en ontdekken

wilden

de haring-

workshop, die vragen een

odes een stimulans geven.

We

prachtige boek nogmaals

maar de overkoepelende boodschap

oorspronkelijke idee?

helemaal.

dit

prijzen.

te

kost bijvoorbeeld

Heemstede en Hoofddorp

hier

aan te

goeding vragen. De schilder-

willen juist die rustige peri-

Ja,

ver-

workshop

overeen met jullie

FV;

ding

activiteiten gratis?

regio. Laat voor-

de mensen

Yo Yo

My Guitar Gent lyWeeps. Het speel plezier straalt er
lukt nergens om de legendarische originele

maar het

een aantal mensen die ver-

of de Velu we niet vindt.

JoeCocker

cellist

een fraaie bewerking

in

we

Wadden

als

en Chris Cornell verzorgen de vocalen, en zelfs

Ma

was op de beurs

Er

is.

veelte bieden hebben, unieke

bijvoorbeeld op de

Zeppelin, Rolling

op een jaarlijks terug-

die vroeg

en volle stranden. Terwijl

zaken die

bij

onze na-

al

mogelijk

Zandvoort

tal

frites

drukwekkende carrière

FV:

files,

het idee ontstaan?

authentiek

van Nordic Walken tot een

tieke kant van ons dorp.

actie

is

Santa na -Guitar heaven

tuurgebieden en de auhen-

5.

Hoe

LUISTEREN

richten jullie je

vrijetijd

van oktober

tips

En

er zijn heel veel activiteiten,

Slotemakers.
4.

überhaupt op 50-plussers?

1.

met appelgebak.

koffie

van een wijnproeverij tot

antislipdemonstratie

rust.

gen aan Lana LemmensenFerryVerbruggeoverhet hoe en

waarom van

De

plastic die erin ronddrijven

voor jullie geslaagd?

600

fijn zijn als

gratis koffie

met

weg kunwe hebben 1500

enorm.

(plastic

problemen

soep), overbeviss ing: de

zijn

het zien van defilm Oceans,

Bij

gemaakt door de BBC

in

de traditie van

appelgebak allemaal

het baanbrekende Earth, bekruipt je

nen geven. En

weer

tasjes

met kortingsbonnen

klaarstaan. Als het lukt

allemaal

we

uit te

om

die

delen, dan zijn

allemaal heel erg

blij!

het gevoel hoe het toch mogelijk

achteloos

omgaat met

selijk leven
is

al

Hoe prachtig

ook,

Oceans

valt

De verwachtingen waren door
Kijk

voor het volledige

is

dat de mensheid zo

die schoonheid. Bovendien

is

men-

op aarde zonderde oceanen onmogelijk, dus het

ook nog een langzame manier van collectieve zelfmoord.
ergens ook een beetje tegen.
het

fenomenale Earth zo hoog

gespannen, dat het inlossen van die belofte ook wel een erg

programma op

zware opgave was. Desondanks: een absolute aanrader,

www.nationale50plusdag.nl

was

het

maarvanwege de mooie muziek!

(BBC)

ü ü

al

1

JD

Ook voordelig winkelen

Zandvoort?

in

Pashouders opgelet:
Vraag alvast uw ZandvoortPas 2011 aan.
Voor € 5,- bent u verzekerd van weer een jaar

^ANDVOORT

profiteren van vele aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas?
Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas.
Voor € 7,50 ontvangt u:
-een ZandvoortPas 2010 (geldig t/m 31-12-2010)
- vervolgens ontvangt u een ZandvoortPas 2011 (geldig vanaf 1-1-2011)

m_ «11 ~ ™.rf«' •» „„,„,» ,.„,„
om uw
AUTOSPORT

"-S2Ü"-

...
E ,,*,,

rassïsssit----

liefst

^AjulwNkiWtfSviï-

€ 2,50 korting!

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger
aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

-

Ard Keff pakt kampioenschap
Een naderend kampioenschap brengt een bepaalde spanning met zich mee. Of dat nu

een raceklasse zoals de Dutch CT4 of een
pen, bijvoorbeeld

BMW

E30 klasse

is,

omdat een naderende kampioen dan even

doen. Dat gold zaterdag ook voor Zandvoorter Ard

in

emoties kunnen hoog oploniet

weet wat

hij

of zij

moet

Keff.

in

de

met Kees

strijd

BMW E30 klasse

Kok, die een

plaaggeest bleek te

zijn in

de laatste ronde. Kok lag
op kop en Keff zat daar vlak
achter.

Bij

het uitkomen van

de Renaultbocht gaf Kok,
volgens de lezing van

Keff,

de Zandvoorter een flinke
kleun,

bezig
len

omdat Keff daar net
was om Kok in te ha-

voor de eerste positie.

Door dit incident moest
hij genoegen nemen met
een achtste plaats en

won

Leonard Batenburg de eer-

verderop

Zandvoorter naar wijze ad-

losvan een strijdend

viezen geluisterd en had

bestaande

hij

de calculator wel aangezet.
kon op de limiet gaan

"Ik

den,

om

maar nam wel

er

in

alleen

race

het risico

maar volgen,

tegen mijn natuur

ging omdat

aldus

rij-

dan afte vliegen. Dus

was het

terwijl dat

Keff.

moest

ik

wil racen",

Na de voorlaatste
hij

toezien dat de

naaste concurrenten Tobias

Kreuger en André Klingeier
dichterbij

waren gekomen:

"Op Tobias had

ste race.

ik

vier

pun-

ten voorsprong en op André

Na afloop

liep

een briesende

zeve n

om

verhaal te halen,

maar kreeg uiteindelijk
op het rekest. "Ik rijd
van de eerste race zorgde

punten voorsprong hebben
op de rest. Met twee vijfde

toch weer voor de nodige

de eerste

race.

was het
slecht, maar na het

pleit be-

Ard Keff de calculator wel

Tijdens

de eerste

resultaat

opzak had, maar deze

voerde de Zandvoorter een

plaatsen

O.

dit

vergat te gebruiken tijdens

het akkefietje

spanning. Het leek wel of

wist Keff te profiteren

de start doordat één van

alleen

al-

in

de eerste

voor Keff

in

zijn

drietal,

hoofdrolspe-

de eerste

race,

rol opnieuw op
nemen. Alleen was

diezelfde
zich te

het nu Kreuger die hier

aan moest geloven.

In

de

slotfase ging Kok Kreuger

maar was koplo-

voorbij,

per Batenburg te ver weg.

Achter Kreuger werd Keff
vierde en

daarmee pakte de

Zandvoorter de

titel in

de

BMWE^ocup.

voorliggers

bij

bij

het uit-

komen van de Tarzanbocht
door het gras

reed.

Zo schoof

teerd op een

Keff getrak-

champagne-

douche door zijn monteurs
van Tim Tuning.Van de dolblije

Zandvoorter

baar een
ders

af.

last

van

viel zicht-

zijn

schou-

Daarna was het

tijd

de tweede vanaf de

de Zandvoorter van plek

voor een klein feestje dat

achtste startplek moest be-

acht door naar plek zes.

wellicht

Batenburg maaktezich even

in

race,

race

tweede race

nul

dus de Zandvoo rter die door

uit

Na afloop werd
Tijdens de

om

wedstrijden te winnen",

Het leek zo sim pel. Veertien

in

Kok en Kreuger. Zo

lers Keff,

bleek Kok, de plaaggeest

."

Keff naar de wedstrijdlei-

ding

de tweede race

Voor de tweede race had de

is

doorgelopen tot

de avond.

Gemeente Zandvoort
it 2,

info

Postbus

2,

AA Zand\

2040

©zandvoort.n;

Gemeentelijke publicatie week 42

-

van zes weken na publicatie hun

2010

maken
De

besluitenlijst

verdere

in

week

van de collegevergadering van week
41

41

en de

door het college genomen besluiten

zijn in

week 42 vastgesteld
Balie

bij

I'e

beslu te

nli.st is in

te zien

bij

de Centrale

en op de website.

-

Brederodestraat 136, plaatsen dakkapellen, ingekomen 08

De gemeenteraad heeftop

ingekomen

kozijn,

vervangen vaneen bestaand

De hierboven genoemde aangevraagde vergunning

bij

Ontwikkelstrategie Middenboulevard.

ningstijden Deze publicatie betekent niet dat u

ter inzage

bij

de

balie

en

zijn

geplaatst op de

van de gemeente Zandvoort.

de Centrale

de vergadering van

In

5

Balie ter inzage.

ligt

U kunt deze inzien tijdens ope-

uw

zienswijze

over deze aangevraagde plannen kenbaar kunt maken. Deze
publicatie betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt

indienen.

oktober 2010 heeft de gemeenteraad

2009 en

met terugwerkende kracht

in

werking op

in

het Raadhuis en staat op de website.

1

De verordening

juli

regelt

ligt

ter inzage

bij

de Centrale

Mocht de vergunning worden verleend dan

zal dit

de wijze van het nemen van straatnamen-

een Basisregistratie Adressen.

in

col

bouwvergunning

artikel 3.6

is

voornemens om

betreft isdit

bekere:

r 3

de publicatiedatum. U

vermelding van "bezwaar"

-

Parnassialaan

17,

diverse

bomen

de achtertuin

in

zoals,

een

in

king van het besluit waartegen het

kunt u een verzoek

richt

is

de

uw bezwaarschrift met
uw brief

om

is

in

2,

beginsel niet de wer-

gericht. Ingeval

van spoed

een voorlopige voorziening indienen

bij

vaneen

Haarlem Een

afschrift

dergeliik verzoek

van het bezwaarschrift.

Emmaweg

21.

2

dennenbomen

in

de

Kerksteeg, het aanbrengen van wandtegels op de zijgevel van

zijtuin, overlas:,

de gevels Kerksteeg

2.

Kiere Krocht en Kerkplein

5,

ingekomen

2010, 20io-VV-oo7.

zaaknr

004787

-

Celsiusstraat

91.

één iep

in

de achtertuin, overlast door de

grootte van de boom, zaaknr: Z2010

-

Centraal telefoonnummer
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00,

004784

maandag

t/m donderdag 8.30-17.00 uuren vrijdag 8.30-16.00
Belanghebbenden

die

bij

uur.

een eerder stadium zienswijzen hebben

in

Melding of klacht?
in

beroep
Bel

met de Centrale

de rechtbank te Haarlem, afdeling Bestuursrecht, Post-

Meldlijn (023] 574 02 00, óf vul op de

website het digitale formulier

op het perceel

inzien

pe "nociveers

1

de rechterbovenhoek van

2040 AA Zandvoort. Het bezwaar schorst

06 oktober

zeeden,eik, en esdoorn, overlast, zaaknr: 2010-4797;

ingediend, kunnen tegen de bovenstaande besluiten

gedeeltelijk veranderen van bedrijfsruimte

ig ee

Intrekking ingekomen omgevingsvergunningen

gaan
-

-ic^k

aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus

-

van de Wet ruimtelijke ordening

te verlenen voor het-

U kunt ze

Balie ter inzage.

Belanghebbenden kunnen gedurende

weken

dient vergezeld te gaan

-

egevan Burgemeester en Wethouders

met toepassing van

de Centrale

stuursrecht, Postbus 16212003 BR

Z2010

Het

bij

zes

Verzonden besluiten

-

ontheffing van de voorschriften van het bestemmingsplan en

<*

n

bezwaar indienen.

Kapvergunningen verleend

ONTHEFFING artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening

1

de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Be-

Balie

en huisnummerbesluiten en het registreren van deze besluier

tem"

worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden

van Zandvoort de Verorden ing naamgeving en nummering 2010
vastgesteld, Deze verordening treedt

n

verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning
Let op.

Nota Herontwikkeling en Verwerving Middenboulevard

-

Verordening naamgeving en nummering 2010

1

ee

bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking

oktober 2010. 2010-VV-oog.

oktober 2010 de volgende stukken

5

:

bes uiten liggen

"Jicens openingstijden.

52, gedeeltelijk

12

-

De stukken liggen

i'ieer

parkeerruimte ontstaat.

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen

Omgevingsvergunning

-Haarlemmerstraat

site

tenparkeerplaats ter hoogte van Koninginneweg ^.zoda:

Bezwaarschriften

oktober 2010. 2010-VV-008.

Nota herontwikkeling en verwerving Midden boulevard

vjstgesceld

inswijzen schriftelijk ken baai

z

het college van de gei eente Zandvoort, Postbus 2

2040 AA Zandvoort.

Vergadering college

in

óf stuur een brief naar de

bus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen van een beroeiischnft

dachtencoördinator.
Gasthuisplein 9 te 2042

JM Zandvoort (bouwaanvraagnummer:

2010-195RV)

'sïft geen schü'ser'Sewe'k ng. Een schorsende werking

wordt

pas bereikt nadat de president van de rechtbank dat

in

voorlopige voorziening heeft bepaald.
ligt

met

de Centrale

Balie

Voormelde bouwaanvraag met het conceptbesluit
ingang van gedurende 6 weken ter inzage

bij

spoed kunt u een verzoek

om

In

een

geval van onverwijlde

voorlopige voorziening indienen

de president van de rechtbank te Haarlem. Een dergelijk

bij

van het gemeentehuis tijdens de openingstijden. Gedurende

verzoekschrift dient vergezeld te gaan van een kopie van het

de termijn van de terinzageligging kan een ieder schi

beroepschrift.Voor het indienen van een verzoek

haar/zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar

fteltjt

maken

bij

om

voorlopige

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30

-

Donderdag:

08.30

-

20.00

uur

Vrijdag:

08.30

-

12.30

uur

uur

16.00

maar voor een

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u

beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen

e.d.

voorziening wordt griffierecht geheven.

Openingstijden begraafplaats
het college van Burgemeester en Wethouders. Postbus 2,2040

AA Zandvoort. U

dient

in

de rechter bovenhoek van

uw

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de
brief

Bouw-, stoop- en reclamevergunningen
~ollenss:r:-;it zijn dc-jc-l

"zienswijze" te vermelden.

Zandvoort

Ingekomen vergunm'ngenaanvragen

viljoen,

Ontwerpbesluit aanvraag kapvergunningen

king, het dakvlak

-

-

-

verzonden

11

ïb,

plaatsen van eenjaarrond strandpa-

:

vv jzigen

van de kozijnen, de gevelafwer-

en twee dakkapellen, verzonden

13

oktober

in

de

overlast, zaaknr

zijtij in,

Z2010-006240

2010, 56

bomen, dunning op

o'S

co

-

i3

00

t ...-

maken met een

collegelid doet u via het centrale

telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar

u het collegelid

een vakafdeling

verwezen wordt.
-

Kostverlorenpark te Zandvoort, aangevraagd 24 september

o; en essen

Collegelid spreken?

Een afspraak

oktober 2010, 2010-166RV.

Brederodestraat i;8

Zandvoortselaan 43 te Zandvoort, aangevraagd 24 september

2010,1 conifeer
-

Boulevard Paulus Loot

<;

Boulevard Ba maart

verzonden

ij

12,

slopen van een vloer en kelderwanden,

Vragen over een bouwplan?

oktober 2010,2010-1555.

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen

is

de

basis van het beheerplan Kostver-

werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch
Verkeersbestuit Gehandicaptenplaats

lorenpark. geen herplantplicht, zaaknr: Z2010-006238;
-

5

Duindoornlaam4te

dennen

in

Bentveld, aangevraagd 22

september 2010,

de achtertuin, overlast, zaaknr: Z2010 -oo6ig2

Koninginneweg

Op de Koninginneweg in Zandvoort zijn momenteel drie Algemene Gehandicaptenparkeerplaatsen aanwezig, waarvan één
ten behoeve van de dokterspraktijk. Geconstateerd

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunningen
gen

bij

lig-

de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens

openingstijden, Belanghebbenden kunnen binnen een termijn

is,

dat van de

bereikbaartussen 08.30 en 16.00

Op zoek naar werk

uur.

of aanbieden van vacature?

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van

gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Koninginneweg zeer

www.werkeninzandvoort.com.

we

Voor het vinden of aanbieden van banen

n g gebruik

wordt gemaakt. Het college van Burgemeester

en Wethouders heeft bes

;

C'te'"'

tot opheffen van

de gehandicap-

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand

en zee, maar vooral dicht

bij

mensen

in

Zandvoort.

BASKETBAL

Eigenlijk

hebben de heren van The Lions afgelopen

dag alleen maar

JBC/Noorderhaven
ling hoger,

(23-26).

al

een goede voorsprong op

uiteindelijk

met een

in

basketbal snel kan ver-

keren als je niet je eigen
spelen,

blijft

was de

beste pot va

ingespeeld.

n

liep

verdedigend kunnen

De

helft.

Wessels

eerste

punten

den

we

verschil.

20

Onder aan

-

voeringvan een strakke verdediging van PaulWessels
op hun sterkste man (de al
eerder genoemde spelma-

ook voor het thuis-

de belangrijkstespelers van

zorgden we ervoor
we eenvoudig uitliepen

nen

we

dit

om

30-13. Aan het eind van het
tweede kwart hadden we
zelfs

een run van 18-0."

Het
tie

De eerstkomende thuis-

de Zandvoort Circuit Run

den Kroder, die

zelf

noten meergripopdewed-

goed aandeel

in

dames om

we

ons niet meeslepen door

van de wedstrijd

lieten

waardoor

er

rust

bij

ning", aldus

een zeertevre-

ook een
de winst

had met enkele mooie sco-

als

de heren

20.15 uur

is

tegen

Hoofddorp.

km

(dit

waarbij
laat),

km
5

is

Er

worden voor

kan gekozen

dames

naar een mooie overwin-

lastige start

alweer de vierde edi-

wedstrijd voor zowel de

maker was een ramp voor
menige Zandvoortse verde-

Ondanks een

is

van de Runner's World

Zandvoort Circuit Run.

ker, red.)

dat

strijd,

BC/ IMoorder haven, de spel-

12

de enige afstand

Eerste competitieronde
een aantal weken

is

Zowel op de woensdagavond

van

start.

dag

zijn zes

als

rondes gespeeld, waarbij het

en degraderen ging. Ook

dit

seizoen

weer

al

donderdagmid-

om

zijn in

Wa n rooy.

petitie

A-lijn

op de woensdag

resulteerde dit onmiddellijk
in

een eerste plaats voor het

nieuwe paar Wim Koning
Michiel Tromp Meesters,
met een voorsprong van 6%
op Margreet Paap & Hans

&

Hogendoorn.

woud,

die

met ruim 25%

je het circuit ver-

de Men's Circuit Run

5

of de Ladies Circuit Run

km, die wereldwijd

al in

de

zessen het

zijn

hoogste treetje weer
B-lijn

in

de

terwijl

B-lijn

en hiervoor

in

de

gaan de vertrouwde

&

Maria Groene-

bestij-

gaan

drie

moed

de C-lijn weer tegenaan,
hun plaatsen worden
ingenomen door Lenie Post
Hannie Zwemmer, Mieke

Vier paren degraderen naar

plaats

Ed van

&

en Ger Groenendaal en

Els

promotie

al

C-lijn

een

B-lijn

promoveren

feit. Zij

worden vergezeld doorMiep
Richard Kerkman

Bart Overzier.

vrijdag 15 oktober

weken geleden kon
melden. Kinderen kunnen
meedoen aan de Kids Circuit
Run over 2,5 km en scholieren maken zich op voor het

tijd inschrijft,

is

pen tijdens

u zich

op

want hardloevenement

dit

betekent spektakel. Het

is

de start

uniek dat lopers

via

op het

een ronde

circuit

staat naast de populaire

direct

vanuit de

van Duijn

&

populaire voorjaarsklas-

geopend. Zorg dat

het spel behoorlijk onder

werd

Martin Vergeest

Bosschert

De inschrijvingvoordeze nu
sieker

maken. Vorig jaar hadden
circa 350 Zandvoortse lopers zich ingeschreven. De

14% voor Lavina

vier paren, namelijk

&

Wanrooy met

de

Inschrijving

al

Zandvoortse Courant een

langs en door Zandvoort

&

Vanuit de

van Amsterdam

in

korte tijd

ken.

over 4,2 km. Voor bedrijven

zien,

Ineke Romviel en Gert Jan

afstand

paren er met frisse

den Burg

winnaar

bridgepaar Dick

namen
van Maria Emmelot &

verschil

gen. Uit de

gezichten van Marieke van

te

als

in

weer een menswaardig bestaan kunnen geven met
onderdak en dat soort za-

Scholenkampioenschap
zij

gaf

A-lijn het

de getroffenen

donderdag, laten zien dat
de knie hebben en derhalve

De donderdagmiddagcomlij-

Polak

de

van

promoveren

de diverse

nen verschillende paren van partner gewisseld.

In

ZBC

& Yvonne

Berndsen

aardbeving op Haïti on langs,

belangstelling staat zoals de

aantal

Het reguliere bridgeseizoen

een voorjaarsklassieker.

opgelo-

diger,kregen onze plaatsge-

J

al

kwart ruim met

scheidsrechterlijke beslis-

rechtte zetten.

menten van Nederland en nu

hun spelverdeler te verdedigen, red.) en daardoorwon-

singen en bleven ons eigen

iets

het een van de grootste nationale hardloopevene-

is

terug van

het eerste kwart,

op
zaterdag 30 oktober. De
heren spelen dan om 18.30
uur tegen Sea Devils en de

publiek

mee

opgelost (Paul

kwam

in

ment voor het team!",

blikt

dit

lichte blessure,

pen

playing coach Dave Kroder

harderen vooral slimmerte

we

een

Omdat Marvin

terug op de wedstrijd. Door

verdedigen op enkele van

het

den wij de fast break snel

snel uit naar

de

zullen naar schatting tussen

12.000 en 15.000 deelnemers zich dit jaar gaan inschrijven

voor de run die op zondag 27 maart 2011 plaatsvindt. Daar-

tweede kwart had-

In

den

name Ron van de Me

we

Champion

Volgens

start gegaan.

van de spelverdelervan JBC.

en goede passes van met

in

Run van

hadden we geen
antwoord op het snelle spel

"Dankzij de vele rebounds

kon-

de inschrijving voor de 4e Runner's

we nog

ste kwart

ij,

is

Circuit

het zaterdag erg goed,

verbeteren. Vooral het eer-

liepen

het seizoen en

Na onze

wel enkele kritische

kantte ken in gen :"Aanvallend

meer aan de beslissingen
en haalden zichzelf meer
en meer uit de wedstrijd.

spel spelen. Een compli-

raken steeds beter op elkaar

tevreden terug op een

mooie overwinning maar

belangrijkste boodschap

het derde kwart 'hot' werd,

enkele weken geleden, had-

vrijdag

spelers, Robert ten Pierik,

kijkt

zet

gasten ergerden zich steeds

Martina ook nog eens

zeer beladen verlies thuis,

de

voor de tweede

starten.

gisteren onze

week

World Zandvoort
organisator Le

scherp stonden en dat het

spel

"We speelden

Vorige

Ook de woordvoerder van
Dat de scheidsrechters op

ar-

fraaie

101-76 eindstand de wedstrijd afsluiten.

van middenafstand.

res

Run

Start inschrijving Circuit

het scorebord stond, 53-39.

Daarna ging het een versnel-

kregen de gasten het aan de stok met het

duo en kon Zandvoort

bitrale

zater-

het eerste kwart tegenstand gehad van

in

RUN

CIRCUIT

Slechts een kwart tegenstand voor basketballers

&

d'Hersignyen

Business Run

km, voor

12

het eerst de Business Run
over

5

kilometer op het pro-

gramma.

& Armand
Rita Kan ger &

Leny5mit.Zowel nieuwe

als

organisatie hoopt dat er dit

keer nog

ten zullen

meer plaatsgenomeedoen aan dit

aansprekende evenement.

Betty Beijer,

Goede doel
Le Champion

organiseert

het evenement

in

samen-

Ook

dit jaar wil

Zandvoort

zich profileren en dat gaat

bekende bridgeparen hebben in de D-lijn bewezen hun

werking met de Rotaryclub

Aukema & Dick Parmentier,
Greet Bohmermann & Lidy

Zandvoort, die opnieuw

vingen, ook zullen er

'man netje' te staan. De belo-

de 'businessloop' voor het

een groot aantal evene-

Stoppelman, Ton

Effern

ning,

in

Engelkes en Ciska

len in

een sterkere

& Joop

Simon

&

KunnyMorhaus.
Hoewel er op de woensdag
wat minderfortuinlijk werd
gescoord, hebben Elly Keizer
Engel kes

&

Kitty Melchers, voor het

eerst ook spelend op de

de vorm van het spelijn,

valt te

beurtaanAnsGelsing& Fred
Henrion Verpoorten, John
van Deutekom & Rieneke
Zwarts, An nel ies van Kooten
& John Atkinson en Bep
Pellerin

&

len Rooijmans.

goede doel voor haar

reke-

ning neemt. De inschrijving

voor die loop
ten goede

zal

geheel

komen van het

goede doel en dat

niet alleen

menten

door de

inschrij-

weer

tijdens de door-

gang door het centrum van
onze woonplaats worden
georganiseerd. Daar wordt

dit jaar

nu

al

Shelterbox, een organisatie

dit

weekend

die wereldwijd ervoor zorgt

Zandvoortse strandseizoen

dat na catastrofes, zoals de

2011

is

aan gewerkt. Tijdens
zal

tevens het

geopend worden.

Zandvoortse Courant

Eindelijk winst

won Haarlem/
nummer

Zandvoorters op voorsprong.

mogen

Maurice Mol! kon een pass

Kennemerland, de

binnen de Beverwijkse de-

13

fensieonderscheppen en met

taal

een korte draai schoot

de

proeven. Het heeft overi-

gens zeven wedstrijden geduurd voordat
In

een niet

bijster

dit

een

feit

was.

goede wedstrijd wonnen onze plaatsge-

noten met i-o van mededegradatiekandidaat Jong Hercu-

leer in

les uit Beverwijk.

per

hij

het

de diagonale hoek, kee-

Ayhan Catak het nakijken

42
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•

Nieuwe hoofdsponsor

SV Zandvoort

Het vlaggenschip van SV Zandvoort heeft eindelijk het
zoet van de overwinning

NUMMER

•

gen. Heiaas

van voor

wekend, to-

dit

SV Zandvoort heeft sinds afgelopen zaterdag een derde
hoofdsponsor. Naast Cense

HBR voor de

& Van

Lingen voor de jeugd en

senioren, heeft Jaap Kroon zijn bedrijfsnaam,

onverwacht met 4-2van

nummer

TOB, anders

vier

was Zandvoort op de

12e plek

Kroon

Vis, voor drie jaar

verbonden aan de selectie-elftallen

van de voetbalclub.

gekomen.

gevend. Hierna ontstond een
veelal op het

middenveld

plaatsvindende wedstrijd die
opging. De geroutineer-

gelijk

Het tweede

in

elftal

had tegen

WV-HEDW

bezoekers

te brengen.

niets

Ook weer door

de Zandvoortse verdediging,

personele problemen konden

met John Keur,Ronald Kaales

de reserves van coach Jan

en keeper

Schmidt

Jorrit

in

moest

Leden, die terug

v.d.

grij-

elimineer-

pen opjunioren.geen potten

de een aantal kleine kansen

breken en verloren kansloos

de leidende

rollen,

maar ook aan de andere kant
stond de verdediging

Na

rust

een

meer

met

1-5.

pal.

gelijk beeld

gaande de

zich

tijd

dat

steeds

Komende zaterdag is Zandin verband meteen be-

voort

ker/inhaalweekend

De

vrij.

Het houdt maar niet op, die

ter van dienst terecht kreeg

eerstkomende wedstrijd

is

steeds weer wisselende op-

voorgetoverd. Wel weer

gasten ontplooide. Ook nu

op 30 oktober om 14.30 uur

in

stellingen die interim-coach

de basis Stein Stobbelaar en

weer een

Zaandam tegen

hoge

eveneens het basisdebuut

verdedigingscollectief dat

dat afgelopen zaterdag

de competitie van de pas

wel steeds meer onder druk

3-1 b

Sander Hittinger

uit zijn

hoed moet schudden. Ook nu

weer waren

veel vaste

waar-

in

17-jarige

Bud Water, die

in

de

in

in

kwam

het voordeel van de

sterk Zandvoorts

te staan. Echter het

ij

Hellas Sport,

AFC verloor.

heeft wel

voorbereiding op dit seizoen

gemiddeld toch wel jonge

verplichtingen,

tijdens oefenwedstrijden

al

Zandvoortse paradepaardje

spelen uit tegen

teruggekomen Zandvoortse
topscorer Michel de Haan
moet een straf van drie wed-

eenaantal keren doortrainer/

van de dag hield tot het

strijden schorsing uitzitten

hij

vorige

week door de

coach Pieter Keur behoorlijk

wat speelminuten

kreeg.

in

de beker.

ODIN

Kroon Vis

naam op de

zijn

achterkant van de shirts van

de voorzit-

deselectie-elftallen laten zet-

SV Zandvoort, Hans

ten. Die beide elftallen zullen

Hogendoorn, ondertekend.

dus binnenkort met nieuwe

In

ruil

voor

als

zijn euro's

mag

shirts te

bewonderen

zijn.

Zij

Overige uitslagen 2e klasse
A: Overbos - Aalsmeer:
Monnickendam - DWA:

o-i;

Castricum -Amstelveen:

4-1

werd en de rode lantaarn aan
de bezoekers werd overgedra-

enVoorland-ZOB:2-2.

kort na

de bestuurskamer door

in

zowel Kroon
ter van

Rectificatie

2.

het totaal aantal punten, tot

het begin van

de wedstrijd kwamen de

Al

'59

eindsignaal stand waardoor

nu toe, zomaar verdubbeld

in

arbi-

Zaterdag werden de contracten

komende zaterdag

den niet aanwezig. De net
van een slepende blessure

verband met de rode kaart die

met
Het tweede

2-1;

SV Zandvoort verloor van Heemstede met 0-13
Afgelopen week stond in het zaalvoetbalverslag dat
Zandvoort Noord eerder met 0-13 had verloren van
Heemstede.
Zandvoort

moet het zaaivoetbalteam van de SV

Dit

zijn

dat door de Heemstedenaren

op vrijdagavond

1

oktober met dergelijke

in

deKorverhal

cijfers

werd

af-

gedroogd. ZSC'04 incasseerde op dezelfde dag dat de SV

Zandvoort

in

actie

nederlaag tegen

Gelijkspel

hockeydames hoogst haalbare

De dames van de Zandvoortsche Hockey Club (ZHC) hebben

in

de uitwedstrijd tegen Amstelveen twee punten

ten liggen. Volgens coach Cees van Deursen heeft

zijn

la-

team

ten zich hierdoor behoorlijk

intimideren en

niet

meer

in

hun

Eva van Delft
zich

door de tegenstandsters laten intimideren waardoor

er uiteindelijk

een 2-2 gelijkspel genoteerd kon worden.

Zandvoort begon wat slap
aan de wedstrijd. Al

vrij

snel

ken.

Nog voor

rust kon

ZHC

de gel km aker forceren. Het
ij

keken onze plaatsgenotes

lukte Esther Boot

tegen een 1-0 achterstand

tegen de plank te

om

de

bal

krijgen.

aan na een half geraakt
schot dat hobbelend achter de Zandvoortse doel-

vrouw verdween. Allengs
werd de wedstrijd harder
en dat werd niet door het
arbitrale duo opgepakt met
als

gevolg veel blauwe plek-

tweede
helft had Zandvoort een
paar mooie uitvallen maar
daar werd helaas niet uit
gescoord. Ook nu weer werd
het begin van de

met een

bles-

in

en

duwde

de druk bezette

zich
cirkel

en schoot de bal langs de
keepster
tijd tot

10 speelsters verder

in

9.

een kleine

Deze wedstrijd eindigde

in

6-8.

ADVERTEERDERS

speelsters van Amstelveen,

wurmde

met

De
was

Administratiekantoor

K.Willemse

C reeven, Makelaardij
Croenestein

Zandvoort

het doel, 2-2.

het eindsignaal

Febo

Gemeenschapshuis

Albatros

Algemene uitvaartbegeleiding
Alltrust

Fin.

&

o.g.

Schouten

diensten

Harocamo

Autobedrijf KariMo

Haverkort Juweliers

moest, werd de druk op het

voor beide ploegen te kort

Autobedrijf Zandvoort

Hu goos

Zandvoortsche doel wel

om nog

BehindtheBeach

Motorrijschool Goede

heel erg groot. Uit een straf-

behalen.

corner werd dan ook de

gaan we

zen

kwam

weer

de volle winst te

bike rentals

2-1

gescoord. Onder het motto,
niet verlie-

Zandvoort toch

terug. Tegen het eind

Het Zandvoortse team

nog wel op koers voor
sing

in

ligt

plaat-

de promotiepoule

maar het kan

zich niet te-

meer

van de wedstrijd kon mid-

veel verliespunten

denvelder Roos Rückert de

permitteren. De eerstvolgende wedstrijd is op zondag 31 oktober om 16.00 uur
thuis tegen RoodWit 6.

bal niet lekker afspelen en

gedwongen op avon-

de wedstrijd steeds harder.

ging

De Zandvoortse dames

tuur. Ze

lie-

Nadat

sure uitviel en Zandvoort

hier
In

kwamen

spel.

kwam tegen Heemstede,

BSM

omspeelde een paar

P.vanKleeff

Beter Mobiel

Phoenixbco

Bloemsierkunst

Pluspunt

&

Henk Bluijs
Café Oomstee
Jef

Cense en van Lingen
Circus Zandvoort

Sea Optiek
Sentinel

Alarm

b.v.

Stichting Classic Concerts

StudionS Dance

Club Nautique

Uitvaartcentrum Haarlem

De Blijde Hond
Dobey Zandvoort
Dorsman Assurantiën

Van Aa eken
Glaszettersbedrijf

VanVessem&LePatichou

^D

JÜ

CENSE m

Archief Genootschap

uanLINGEN

Jhr. P.N.

Quarles van Uffordlaan 2

2042 PR Zandvoort

Tel:

023 -5

JEBEa

71 5 71 5

Oud Zandvoort BLD17983

m

•f,

huis

lil

liiJNWWl

www.cvl.nu

Prof.
In

Van Galenstraat 204

Zeemanstraat 57

30-er jaren

een royale

stijl

living

uitgebouwde 2 onder

(45m 3 ) met

1

kap woning met

ruime en luxe woonkeuken,

erker,

M. Molenaarstraat 26

2 {v/h 3)-kamer appartement op de 3" etage
uitzicht over zee

met mooi

en een heerlijk zonnig balkon (ZW).

veranda, garage, oprit en een fraai aangelegde tuin.

Het appartement verkeerd

•

lift

in originele

(Kijkoop, (yerjhuur, beheer, taxatie

dm**:

13"*^

staat en dient dan

Op een

heerlijke plek

op nog geen 50m van de zuid duinen

bevindt zich deze hoekwoning (type 3-onder-1 kap) met
oprit en garage

ook gemoderniseerd te worden. Het complex heeft een
•
•

5 slaapkamers,

badkamer met bad en douche

•

en eigen parkeerterrein.

•

Bouwjaar 2003
Rustige

woonomgeving

•

Nabij winkels en openbaar vervoer

•

Woonoppervlakte

•

Perceeloppervlakte

Vraagprijs:

€

ca.

180m'

(excl.

garage)

337m ?

Dubbele beglazing
Alle

•

Berging

•

Station Zandvoort op 10 minuten

•

Woonoppervlakte

in

\""'

3 slaa'-xarcis op cc

c-tö.ge c-r ijirrc

(met mogelijkheid tot creëren van nog

•

•

binnendeuren

Achtertuin op het westen met stenen schuur

v.v,

•

glas in lood

de onderbouw

ca.

78

m

2

(excl.

Enige modernisering

is

Kozijnen en ramen van hardhout en

•

Woonoppervlakte

ca.

1

1

zolccikanc
of 2 slaapkamers)

gewenst

•

1

v.v.

dubbel glas

3m', perceeloppervlakte

247m ;

balkon)

649.000,

Van Lennepweg 145
Op het zuidwesten

Zeestraat 71, Villa aan Zee

Passage 12
Centraal gelegen multifunctionele bedrijfsruimte/

Het kleinschalige complex "Villa aan Zee" bevat 3 luxe

aan de rand van Park Duinwijk. Het appartement

winkel/ kantoor/ horeca bestaande uit 2 etages en

appartementen en

heeft 2 slaapkamers, een bijkeuken en een berging

per direct te aanvaarden.

en parkeerplaats

gericht 3 -kamer appartement

in

•

Goed onderhouden en

•

Op

•
•

slt
l

licht

appartement

etage van kleinschalig complex

Eigen inpandige berging en parkeerplaats

Gunstig gelegen ten opzichte van station, centrum en strand

Woonoppervlakte

Vraagprijs:

ca.

82 m'

(excl.

€225.000,-

balkon)

zich

1

penthouse. De appartementen

door ruime

livings,

royale afmetingen

van overige leefruimten, grote balkons en terrassen
•

Op

•

Begane grond (34m ; ), frontbreedte 4.30m

•

Souterrain

levendig punt nabij het station van Zandvoort

(30m 2 ) met eenvoudige keuken, opslagruimte,

Kelder

Complex

is

in

voorzien van

CV
65m

ketel

;

€ 825,- p/mnd

Op

lift,

video en-/intercom installatie

de onderbouw

Parkeerplaats

Totaal oppervlakte ca.

Huurprijs:

gelegen aan de zuidzijde.

Berging

trapkast, toilet

Systeemplafond en eigen

Bouwjaar 1999/2000
•

kenmerken

de onderbouw.

in

de ondergrondse parkeergarage inbegrepen

loopafstand van centrum, boulevard en strand

Woonoppervlakte variërend van

Koopsom vanaf €

ca.

108m ;

-

ca. 134rn

480.000,- v.o.n.

2

6'

jaargang

•
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voor Zandvoort en Bentveld
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WTHa.
"J RonnieToberen
'M vrienden vermaken

iü

in

JPORT

Plus

"

Huis

i/d

KraaijkampJr.

in

zal zich

komende dinsdag

in

een extra ingelaste vergadering buigen over het beleidsplan Parkeren 2010 en de Reactienota Parkeren van het
college.
al

Het

is

niet de bedoeling dat deze

agendapunten

op de agenda voor de eerstkomende raadsvergadering,

zware onderwerp hebben
en mee willen denken met

Algemene Beschouwingen, de

De hotels en pensions

dienen zoveel mogelijk hun

op eigen

Reacties

genomen

in

Inspraak Par keer beleid Zand-

voort

concept), die opge-

(in

door de Grontmij en

is

Parkeerconsult.

In

totaal zijn

onderdelen te onderschei-

den

zijn.

Die gaan globaal

De Zuid

(78 reacties)

om

in

door middel van

een bezoekerspas van het
hotel/pension vooreen duur

van maximaal

3

deurte parkeren

uur voor de

om

te kun-

nen lossen of laden. Daarna
dient de auto verplaatst te

prima,

maar de handhaving

ontbreekt"

worden naar de

dichtstbij-

zijnde parkeerplaats

(14).

via

die website

is

tot "Huidig beleid voldoet

typen vergunningen

tot

binnen te halen.

De

ligt.

(27)

via

Om

titel

waarvan het

hotel/pension gelegen

boden

terrein

Dat maakte

gesteld. Althans, als

het aan het college
verblijfstoerist

komen, die

van het beheervan parkeer-

genomineerd

Op

worden

wordt de mogelijkheid ge-

een negental

is

Jaar'.

die prestigieuze

den, 254 reactie binnengein

Run

week bekend.

om

'bewoners parkeergebied',

via

Circuit

'Sportevenement van het

komen, bent u nodig. Door te stemmen

de rand van Zandvoort gecre-

de diverse mogelijkhe-

er,

die prijs te

www.t0psportkennemerland.nl/5tem kunt u meewerken

deze categorie beschikbaar

raadsvergadering worden ingelast.

prijs

Topsport Kennemerland afgelopen

Erworden ookterreinen aan

de Reactienota

keernota 2010 zal op 23 november aanstaande een extra

steld

terrein te voorzien.

ëerd die tegen betaling voor

zijn

De Runners World Zandvoort
voor de

gasten van parkeerplaatsen

op-

deze zienswijzen

In

rwedst rijden

Circuit Run
genomineerd

wijken moeten gaan parkeren.

14

dewoon-

gen buurt.

Al

Begroting 2011 en de belastingvoorstellen. Voor de Par-

ten het centrum en

de beleidsmakers van onze
gemeente, uiteraard vaak
met de voorkeur voorde ei-

9 en 10 november aanstaande, worden klaargestoomd.
Die dagen zijn voor de

keereerste
dressu

toneelthriller

Extra vergadering over beleidsplan Parkeren
De commissie Raadszaken

Monster twee

Erik

speelt driedubbelrol

Duinen

in

het

betaald parkeergebied of

Nieuw systeem
Er

is

na de ter inzage legging

inwoners zowel aan de

poli-

aan ambtenaren

naar een parkeerterrein. Er

Het college gaat er

in

het

is

altijd

binnen acceptabele

kelijk

gunning voor Zandvoortse

fering kan de loopafstand

inwoners die dan

verschillen.

bij

halve

in

overal, be-

zones met parkeer-

Dat geeft aan dat veel men-

belasting,

sen hun mening over

Ook

dit

TopsportGala Kennemerland

voorkeursstem kan uitbren-

hanteerd. Er komt een ver-

het college binnengekomen.

worden geredu-

het publiek per categorie een

van de te kiezen

niet

hun mening kenbaar konden maken, een enorme
hoeveelheid zienswijzen

ceerd naar^ genomineerden,

genheid beschikbaar,afhan-

vragen konden stellen en

De Mannetjes

eindelijk, op basis van stemgedrag en prestaties, welk
evenement tot winnaar uitgeroepen zal worden. Het
winnende evenement wordt
woensdagavond 8 december
bekend gemaakt tijdens het

neerden voorgesteld, waarop

loopafstanden parkeergele-

meer zullen worden ge-

tiek als

20ioen despecialeavonden
in het Gemeenschapshuis,
tijdenswelkedeZandvoortse

worden nu
5 genomi-

per categorie de

plan vanuit dat de 'wijken'

van het Beleidsplan Parkeren

mogen

parkeren.

zullen de toeristen bui-

tari-

gen.

Op

basis hiervan zal het

aantal van

5

welke nog kans houden op
de

titel.

De jury bepaalt

uit-

in

Philharmonie Haarlem.

Stemmen

dus!

Extra vergadering

parkeren

Wintertijd 30 oktober

De beleidsnota parkeren wordt in de
vergadering van de commissie raadzaken
op 2 november behandeld.
In

'Neem aan dat ze dan
met de auto komen'

Auto Strijder
Zandvoort
www.autostrijder.nl

de gemeenteadvertentie

leest u er

meer

over.

WATERSTANDEN

FAMILIEBERICHTEN
Voor de vele kaarten en blijken van steun,

ondervonden bij het overlijden van mijn zus
Enige en algemene kennisgeving

Vol bewondering voor de

manier waarop zij het
onvermijdelijke aanvaardde en daarmee voor ons het
afscheid minder moeilijk maakte, geven wij u keuni dat
in alle nist is overleden onze lieve moeder en oma

Kom

zeg ik iedereen hartelijk dank.

Maria Geers

-

Koper

weduwe van

sinds 5 juli 2004

Club Nautique g)
het hele jaar geopend

Lies van der Snee-Pauwels

023Kijk

*

t Nieuwlen

Zandvoort,

Familie Lindeboom

-

Geers

Y

Algemene Uitvaartbegeleiding Zandvoort

Conespondentieadies:
Ds. Smitslaan 5

7711

BA
Op

Nieuwleusen

haai"

wens heeft de crematieplechtigheid

in

besloten familiekring plaatsgevonden.

IN

MEMORIAM
C.J
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09.15

16.54

22.06

MA

1

10.35

18.36

23.16

Dl

2
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11.50

19.45
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3

00.14

09.06

12.50

20.44

4

01 15

09.50

13.42

21.34
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~ Begeleiding voor nabestaanden ~

25-10-2010

~ Persoonlijke aandacht voor U en

Van den Bos-Heerde
Rozen als afscheid
Rozen vol rouw

Uw

dierbare ~

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Rozen vol liefde
Enkel voor jou

fl$5KISK
'

Voor een

rozen

stijlvolle en

-H<t-r

een inantie meer

Koud? De nieuwe

Evert H. Sdrweitzer
Je laatste

W

okt/nov

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~
~ Verzorging van overledene ~

25-10-2009

571 57 07

ook eens op

www.clubnautique.nl

24 oktober. 010

22 januari 1928

sne langs en ontdek

onzenie iwe avondkaart!
Voorres rveringen bel

Ria
Jan Geers

verzorgde uitvaart

winterjassen zijn btnnenl

Zorgvuldig uitgekozen

Dag en nacht bereikbaar

Als blijk van dank van jouw bestaan

Waarin wij een eindje mee mochten gaan.

ouintyfashion.nl
Merenweg liG- Heemstede

We houden en missen u.
Veel

liet?

en dikke kus van ons uit zandvoort.

DANKBETUIGINGEN
Sinds 1992
Voor uw blijk van medeleven ons betoond

uw

tijdens de ziekte

Adrianus van Steijn

Phoenix

Uw aanwezigheid, blieven, bloemen en condoleances waren
troost.

Begraafplaatsen- en cremat aria-ondersteuning

Phoenix beo biedt ondersteunende diensten aan
nabestaanden op het gebied van:
Uit

aller

in

Zandvoon

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort

betuigen wij u uu/c wrlavinrciiile d.uik.

voor ons een grote

uitvaartondernemer

naam:

A.A. van Steijn

-

Buren

2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.

Tollensstraat 67,

www.tizn-nederland.nl

Uitvaartcentrum Haarlem
Parklaar. 36,

2011

KW

Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
Zandvoort, oktober 2010
monumenten

•

Renovatie van verouderde

•

Cralaccessoires, zoals verlichting, vazen en

ornamenten
van monument en beplanting
Persoonlijk adi-ies voor complele gr.iCücvIckk.:^
VerzDIgiliE

•

Voor een vrijblijvende offerte of advies knul n contact
mei ons opnemen via telefoonnummer 06-397 56 604.

niiaarlem.nl

NUMMER

Zandvoortse Courant-

43

OKTOBER 2010

28

•

POLITIEBERICHT

Ondernemers gaan brainstormen
Paspoorten ontvreemd
Van avond, donderdag 28 oktober, zijn de Zandvoortse ondernemers van harte uitgenodigd

onbekend gebleven

Een

man

heeft

aan het rondreizen was. De

donderdagavond

dief

een donker kleurige

is in

auto weggereden. De

kans gezien een twee-

laat

politie

om

een brainstormsessie over het keurmerk Veilig Ondernemen

wordtin het raadhuis georganiseerd en heeft als thema

zijn

geweest of anderszins

informatie hebben zich te

melden

KERKDIENSTEN

via tel.

0900-8844.

-

2010

april

is

er

een inten-

met

tieverklaring getekend

trum van Zandvoort komen

&

Het

is

de bedoeling dat de on-

dernemers en de gemeente

om mee
te

uitvoerbare plannen. De fo-

aantrekkelijk te houden.

bedrijfschap Detailhandel en

cus van deze bijeenkomst

voorzitter van de OVZ, Gert van

om te

ondernemen

tot veilig

te

denken en mee

werken aan concrete en

met name op

ligt

het schoon-

houden van het centrum van

name

Zandvoort en dan met

Zandvoort.

vanavond,

Pastor D. Duijves

RK Parochie Antonius

het cen-

eenkomst

is

in

er

28 oktober,

weer een

bij-

het kadervan het

zich

samen

inzetten

lijkt

De

moeder wanho-

zag

ik

pig

moeite doen een

mijn

moeizamer.

merk het

ook helaas. De

zelf

wezig

De ingang

zijn.

raadhuis

tot het

vanavond

is

Dorpsplein, Kerkplein en de

ingang naar de Centra

Grote Krocht.

aan deSwaluëstraat.

via
Ie

de

Balie

haar eens

ik

nu

ligt

ten en flessen draai

wip open. Alleen,

waarmee

kingen over

van
ordt

week donderdag

start

GRATIS
straks,

is

de opleiding tot PortiekPortier

gegaan. Twaalf kinderen tussen 8 en

12

jaar

gaan

met een PortiekPortier-diploma op zak en samen

huis-aan-h
2

zelfs

raad weet. Verpakte kaas en

Vorige

Kleine Krocht

een

ik in

er blijven

nog zoveel andere verpakdat handige apparaat geen

vleeswaar zitten

COLOFON

023 -5732 752

mijn

in

jes. Je

moet een

foliebak-

in

lipje optillen,

trekken... lipje breekt

Kantooradres:

Ik

keukenla! Deksels van pot-

PortiekPortiers in Zandvoort-Noord

Tel

ja-

ren gaat dat

cadeau gaf

Groen, en bedrijvencontact-

Paulus

donderdag e

fles

open te draaien. Met de

Peterden Boer.hoofd Reiniging

functionaris Hilly Jansen aan-

Casthuisplein,

dat dit doos-

je/pakje niet open gaat. Ooit

&

Haltestraat, Kerkstraat, Raad-

huisplein,

we

'allesopener' die

10.30 uur Pastor C. van Pol vliet

Verschijnt iedere

iets?

wel of de fabrikan-

hoe zorgen

Vanuit de gemeente zullen

keurmerk Veilig Ondernemen.
de bedoeling dat vooral

het

de avond begeleiden.

Kuijk, zal

Het

is

om

centrum jaarrond schoon en

aangaande het
keurmerk Veilig Ondernemen;
het gebied

Agatha

St.

uit

de Ondernemersvereniging

Op donderdag
jr

de ondernemers

Zandvoort (OVZ], de brand-

in

N. aap-parochies, nl

zitten prutsen

met de verpakking van
Het

weer, de politie, het Hoofd-

komen

Verwijs

Verpakkingen
Ook weleens

ten het erom doen. Zo van:
In

www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie

sessie

schoon, heel en veilig genoeg?'.

de gemeente Zandvoort
Protestantse gem. Zand voort
ds. mr. J.W.

wonen. De

te

bij

het centrum van Zandvoort wel

vraagt mensen die getuige

tassen te ontvreemden
met daarin tientallen paspoorten. De tassen behoorden bij een gezelschap wat

tal

10.00 uur

'Is

met wijkmeester Marcel Veraart van woonstichting De

2042 JN Zandvoort

info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandagen dinsdag 09.00-17.00

Key,

Zandvoort-Noord leuker, veiliger en leefbaarder maken.

spel getest

op hun wijkkenn is.

De komende lessen gaan ze
langs

en brandweer

politie

bij

om meer

te leren over het

schoon, heel en

veilig

houden

van hun wijk. Ook komt oud-

uur.

dorpsomroeper Klaas Koper

Overige dagen op afspraak.

op bezoek

om

de kinderen

bij

mes

scherp

Een

af.

of schaar biedt

uitkomst.

Ook onhandig

zijn

de

blikjes

omhoog moet

die je

trek-

ken aan een ijzerringetje.
Breekt het halverwege dan

ben

de pineut. Op mijn

je

zoektocht

in

dezelfde keu-

Advertentieacquisitie: Lettyvan den Brand-Kinderdijk
Tel.

te spijkeren over de geschiede-

06-4342 9783

nis

advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok
06-460460 26 gillis@zandvoortsecourant.nl

Kleine Krocht 2

ir
-

Onuta Dijkman

06-11391478

De

OPLAGE:

herkenbaar

PortiekPortiers

in.

houden de

buurt schoon, spreken bewo-

Design Zandvoort

2042 JN Zandvoort

ners aan op vuilnis en

offset

houden

de wijkmeester op de hoogte

Verspreiders

www.zvo-ver5preider5.nl

Uitgever: Zandvoort

in

tenue, op inspectie de wijk

Visseringsweg 40 -Diemen

Verspreiding:ZVO

krijgen

Zij

en gaan dan

les

gediplomeerd,

Centrale redactie: Joop van Nes
Tel. 06-14482685 •joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving:

van Zandvoort.

acht weken

Tel.

Tel.

kenla

de blikopener

is

al-

letty@zandvoortsecourant.nl

als er

word

De Key

wil kinderen

speelse

ma nier verantwoorde-

heb je een hoop kennis over de

lijkheid

geven voor hun eigen

wijk voor nodig.

op een

zomaar! Daar

je niet

dingen gerepareerd of

Nog enger

tijd zoek.

blikjes sardine die je

een zelfde

sleuteltje

bij.

hetzelfde.

om

De ramp

blijft

Wat een gehannes

het dan nog open te

krij-

gen. Een vlijmscherpe rand
isje deel! Simpel:

schuit. 'Hier

Ook houden

Je trekt

een logboek

de

zijn

met zo

open moet

trekken. Vroeger zat er een

opgeknapt moeten worden.
ze

lipje

een

be-

rol

open en' staat

aan het draadje

er.

en...

Press BV.

g.250 exemplaren

leefomgeving. PortiekPortier

les zijn

In

de eerste

de kinderen met een

bij,

waar in

alle

bijzonderheden

worden opgeschreven.

ook dat breekt

af.

Klein dra-

ma, dat wel. Erger nog

de

zijn

doosjes uiteen doe-het-zelf

CARTOON

VERVOLG

winkel. Tegen diefstal zijn de

- p>8"

spulletjes zo

goed beveiligd

datje het nooit alleen open

OE KLOK GAAI TERUG
Realisering en invoering

op januari 2013

Het nieuwe parkeerbeleid

Die

behelst diverse wijzigingen
ten opzichte van de huidige
situatie.

Het

is

volgens de

in

kan gaan.

van het nieuwe parkeerbe-

datum kan dus

alleen ge-

leid in

1

ningver lening en handhaving

uitgewerkt worden.

ken de straat op.

termijn

in

te voeren. Er

-,crte
is

een

uitvoeringsprogramma opgesteld, dat uitgaat van de

gehaald

di-

U kunt de hele Reactienota

zijn. In

downloaden van de ge-

de tussentijd zullen echter
al

een aantal maatregelen

worden doorgevoerd.

>Gemeente

opgestelde uitvoeringspro-

len in

kingen'.

De enige manier

enz.

meerte kopen en

zorgen voor een stevig

commissies>Commissie

keukenschort.Eengoe-

Raadszaken>Ga naarverga-

de verba nddoos

deringen>Commissie Raads-

echt nodig. Voorals het

de

tijd

zaken

2

november

2010.

is

om geen verpakte kaas

weergegeven.

Te zijn er tijd zullen de details

me

'Actie

tegen onhandige verpak-

staan de maatrege-

gramma

pikeer beleid

dan

zandvoort.nl

www.

Zandvoort>Bestuur>Raads-

meest optimale planning.
Dit betekent dat het nieuwe
niet eerder

meentelijke website:

het

In

Lijkt

wel een goeie grap:

de beschreven effkiëntiesla-

gitalisering]

inginge" op

zou

moeten we met spandoe-

gen (samenwerking en

w

Ik

de belanghebbenden verder

organisatorisch niet mogelijk
rille

De oplossing?

het niet weten. Misschien

haaldworden alsqua vergun-

opstellers van de Reactienota

om

krijgt.

samenwerking met

misgaat

is

ook

natuurlijk.
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Haltestraat

0k

/

38

2042 LNZand»oort
Tel./Fax

(023) 571

50 00

DE
H4VEN
VAN ZANDVOORT
365 dagen per jaar geopend
Van 28-10-10 t/m 09-01-11:

Nieuw

Wildmenu

uit eigen keuken

Wild paté met cranberry compote

Verse erwtensoep
€ 4,95 per emmertje

Salade van gerookte eend

met

vijgen

Rollade van wildzwijn

met mosterdsaus, in rode wijn gestoofde peertjes,
aardappel gratin en zuurkool met jeneverbessen

Ook

zijn

er weer heerlijke
Bitterkoekjes bavarois

wild patés
in

diverse

met kaneel en macadam ia-ijs

smaken

€32,50

met gratis cumberland saus
Strandpaviljoen 9,

tel.

023-5718888

www.h a venva n za n d voort. n

Dierenartsenpraktijk

>.

Groenestein
in

>(£*

Sch
Schouten

-

Lukkassen

5f
•/

Spreekuur: ma. t/m

vr.

ma.- wo.-

13.00

vr.

-

-

20.00 uur

"/

nm

P

Zandvoort
-

2042 CH Zandvoort

-

Tel.

(023) 571 58 47

|"

n
Ketc!iBpp erSü-aat

R

Zandvoort opstappen

•

Spoedopleidingen

•

Ook bromfietsexamens

8

18

[Te f 023 -571 8731

(ver)kopen?

LiAcievwieïy

Voor extra informatie kunt u kijken op de website: www.sourire.nl

luxe schoonheidsbehandelingen voor betaalbare prijzen. Klanten die voor de
eerste keer komen krijgen een kennismakingskorting van €4,50 op de behandeling.
Zo heeft u al een standaard gelaatsbehandeling 45min: 3e nigïng m k en lotion, peeling, modeleren
wenkbrauwen, stoombehandeling, onzulverheden verwijderen, masker, dagverzorging voor €24,Uitgebreide gelaatsbehandeling 60min: Reiniging milk en lotion, peeling, modeleren wenkbrauwen, stoombehandeling, onzuiverheden verwijderen, masker, oogmasker, dagverzorging €32,50.
Gelaatsbehandeling de luxe 75min: zoals hierboven inclusief Ampul (geconcentreerde
werkstof afgestemd op het huidtype onder het masker en dagverzorging €42,50)
',50

i^—-^fc

023 5714420

Lucienne's Schoonheids- en Massages;
Burg. Nawijnlaan 10 Achter

2042 PM Zandvoort
06-23972853

www.goede-njschool.nl

Iets te

jh

Gegarandeerd hagelwitte tanden in 14 dagen, tegen inlevering
van deze advertentie ontvangt u €25,- extra korting op de behandeling.
Tanden bleken met Sourire is de veiligste methode en wordt ook btj tandartspraktljken toegepast.
Ik heb al 3 Jaar ervaring met tandenbleken bij een tandarts.
Dit merk komt uit Amerika waar tandenbleken al veel langer een hit is en is al 30 jaar oud.

MOJWRIJBWM HOLEN?

¥1

^

Discoparty

www.gsfinancielediensten.nl

MOTORRIJSCHOOL GOEDE
• In

$i

Al

uw

verzekeringen

bij

één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.

Plaats een Zandkorrel
Zie pagina 10

01.30 hrs

Hypotheekadvies door Erkend Hypothecair Planner

en volgens afspraak

Lijsterstraat 7

M.30-

Swingsteesjun

Begeleiding tijdens het gehele hypotheekproduct, geen

zorgen over contacten met bank, taxateur en notaris

14.00 uur

avond 19.00

Exacte berekening van waar u maandelijks aan toe bent

I

Saturdoy 30" Octobcr

(Cfte

Onafhankelijk en duidelijk hypotheekadvies!

Mevr. A.C. Dekker

/

DOR5M1N
ASSURAf^TIËN

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Zandvoortse Courant-

Harocamo's seniorenmenu op TV
Wie op Google het woord 'seniorenmenu'
wat

hits te zien.

camo

Opvallend

de Kerkstraat

in

is

intikt, krijgt flink

echter dat restaurant Haro-

derde staat vermeld. Niet alleen

als

bestelling doet uit de

met gerechten,

'Tijd

voor Max' van omroep

week aandacht

Max besteedde

hier vorige

u

voor goulash met
2

rijst,

op

Maaike bedanken alle fans
voor hun gewel-

november voor

gebakken lever met aardappelen en rode kool, op
november voor andijviestamppot met een bal
gehakt en op 21 november
voor zalmfï let met pureeen
van Harocamo

dat alle

is

seniorengerechten gratis

toegenomen. Vooral

flink

ouderen hebben meestal
mindertrek en hoeven niet
zo een bord vol

uitleg over het ontstaan

van het seniorenmenu

in

Zandvoort. Sinds vorig jaar
oktober

voor

is

dit

de belangstelling

menu, dat

alleen

qua grootte van de portie
verschilt

van dedagschotel,

met

eten.

Harocamo houdt men
rekening

men

mee
€

Bij

7 per seni-

uit

of de gast dagelijks of

slechts een enkele keer een

Komend weekend

land zet zich

al

ruim 25 jaar

in

gaat naar de standaard

winterijd

tijd.

Behalve

weer
in

Op vrijdagavond

kwaliteitvan leven

vember om

Zomertijd

is

de

tijd die

ge-

durende de zomermaanden
klok een uur vooruit te zet-

zeggen de klok

Met

Inzingen van de vierstem-

uur. Dit kan eveneens een
geweldige oplossing zijn

Michael Bleekemolen de

en meer dan 180 Alzheimer

voormalig premier afge-

Cafés

behoeven

lopen zaterdag

uit

op het

van Zandvoort

circuit

om

52 regionale afdelingen

heeft

Alzheimer

Nederland een landelijk bereik.

Dankzij de inzet van veel

is

vanaf
is de

dienst welke voorbereid
wordt door de werkgroep

daar over de piste te racen

collecte

de Zandvoortse Lokale Raad

De gasten van de door-

lopen.

van Kerken. De bijeenkom

guliere kaart biedt hiertoe

gaans druk bezochte Race

gebruikt voor het subsidië-

sten zijn een combinatie

heel veel mogelijkheden.

Experience keken vreemd

ren van wetenschappelijk

van teksten, gebed,

onderzoek, voorlichting, on-

en

dersteuningen belangenbe-

afgeleid van de liturgie

spectaculaire auto's.

in

op toen Balkenende één
Kijk

eens op hun website

www.harocamo.nl

of in-

formeer telefonisch (0235712102) naar de vele mogelijkheden bij Harocamo,
Kerkstraat 14.

van de deelnemers bleek

Onder toeziend
oog van de racenestor
vermaakte Balkenende
zich uitstekend met de
wagens van Race Planet.

te zijn.

collectanten

in circa

70 landen momenteel

is

de landelijke

2009 succesvol verDe opbrengst wordt

hartiging.

In

de week van

8

toten met 13 november kunt
u

ook

in

Zandvoort onze

col-

lectantaan dedeurverwachten.

Mede dankzij hen en
uw gift kan hetwerk

Balkenende, die bekend

dankzij

staat als autoliefhebber,

van Alzheimer Nederland

bestuurde ze
ren coureur.

worden voortgezet. Mogen
zij weer op
u
rekenen?

Winterfeest Rekreade

vast heel erg bedankt!

als

een erva-

Taizé die onderdeel

meerstemmig

het Franse klooster

is

van

stilte

zingen,

in

in

Taizé.

Na afloop van de dienst om
20.00 uur

er koffie en

is

thee.

Schrobben

collectanten, al-

Overal doken oproepen

op de standaardtijd.

In

de

Europese Unie loopt de zo-

zondag van oktober. Komend

websites en enorm veel

weekend gaat de

Twitterbe richten voor
de laatste ronde van
Gaanwedoentv. Iedereen
kon op leuke ideeën stemmen waaronder die van de

klok dus

weer een uur terug naarde

mertijd van de laatste zon-

oorspronkelijke

dag van maart tot de

wintertijd

laatste

schoolkranten,

tijd,

ook wel

genoemd.

Het thema 'Zandvoort

dames

zijn

p pel

Met regelmaat worden inwoners geconfronteerd met
bakken van buren die zo vol geladen

zijn

ongehinderd aan de gang te gaan. Met
papier, textiel

goed samen te drukken
los gestort in

de bak

in

Lukt het dan nog niet?

en
is

alle

plastic apart

huisvuil-

dat de kleppen open

staan. Vogels en huisdieren vinden het dan een feest

om

daarin

gevolgen van dien.

aan

te bieden en

de

rest

een overvolle bak niet nodig. En afval

plaats van in zakken scheelt ook enorm.

Neem dan tegen

betaling een extra bak!

Voormeerinformatieibelde reinigingscontroleur op 023-5740100.

is

re klus.

Dat ondervinc

Buro Boulevard van Kunst
Biënnale.

Met een hoge-

drukspuit wordt op het

overeen

op een goede

soms een zwa-

schoon'

ook de kunstenaars van

winterfeest Rekreade. De

ZANDVOORT SCHOON!?

5e plaats geëindigd! De

Gemeente Zandvoort

mige liederen

19.00 uur. Daarna

met koken en wel eens wat
anders willen dan een magnetronmaaltijd. Ook de re-

op: via Hyves, Facebook,

een uur voor te laten lopen

Door glas,

in

premierschap nodigde

Zandvoortse Wendy Jacobs

ÏCHD0IW7

is

maandelijkse Taizé dienst.

17.30

en Maaike Ca

KLEP DICHT en

no-

5

19.30 uur

de Protestantse kerk de

uuroftussen 16.00 en

mails,

ten, dit wil

Taizé dienst

voor een betere

en hun naaste omgeving.

verzet.

wordt aangehouden door de

:

je vrien-

te bedanken voor acht jaar

Dat wil zeggen dat de klok een uur terug

in.

al

wel tussen 12.00 en 14.00

klok een uur terug

Nederland wordt

Neem

zellig!

voor mensen met dementie

Namens de

Komend weekend gaat de
tweemaal per jaar de klok

plaats vinden.

dinnen mee, het wordt ge-

Jan Peter Balkenende

hier

en betaalt

slechts

orenmenu (de dagschotel
kost € 10). Het maakt niet

girls only.

Om

die tijdelijk hulp

Eigenaresse Sandra ten

voortaan elke einde van de

Collecteweek
Alzheimer
Alzheimer Neder-

thuisbezorgd worden en

voor (ook jongere) mensen,

Broeke gaf aan de presen-

De toegang bedraagt €
Hierna zal de meiden avond

dige support.

maand

worteltjes. Het bijzondere

Sybrand Niessen duidelijk

OKTOBER 2010

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

bijvoorbeeld op

18

tatoren Martine van Os en

28

•

vrijdag 29 oktober kiezen

maandag

aan.
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rlPnÖÉ BADPLAATS DOOR

lijst

maan-

die

wordt samengesteld.

delijks

Zo kunt
het Algemeen Dagblad, maar ook het televisieprogramma

NUMMER

rg*&M rr OOG en OOR

Van Fenemaplein degiganin

Pluspunt wordt voor de

tische straattekening met

meiden-

uitspraken van gemeente,

eerste keer een

winnaars ontvangen bin-

avond georganiseerd. Dejon-

bewoners en passanten

nen drie weken

gens moeten maar

over de Middenboulev

officieel

bericht van de provincie

Noord -Holland hoeveel
geld er aan hun project
is

toegekend.

val

is

In

ieder ge-

zeken de winterse

Rekreade gaat door. Nu nog

een pak sneeuw!

Wendy en

zelf iets

bedenken want vrijdagavond

onder handen genomen.

demeidener
mg. 00 tot 21.00
uur zijn alleen maar meiden van i2t/m 15 jaar welkom tijdens de 'Girls out' in

Maar

29 oktober

even

zijn

niet. Va

Pluspunt, Flemingstraat

55.

na een dagsch robben

en boenen
er

goed op

blijkt
zit.

dat de verf

Ook nu

blijkt

weer dat de uitspraken over
deMiddenboulevard moi
lijk

zijn

weg te

poetsen!

wü

%jv SgVjY(AMSViVï{i

..

dag

aan Zee

vol (veelal gratis) activiteiten!

erdag 6 november 2010
Aan de volgende
Diapresentatie
Voorstelling over

Toeristentreintje

oud Zandvoort.

Rijdt

17.00 uur

Tijd:

Kosten: GRATIS

15.00 uur

Tijd:

-

Kosten: GRATIS

Ferrari rijden
Kosten:

€

40,- p.p. (per

20

rr

10.00 uur -17.00 uur

Tijd:

Nordic Walken
Hoe werkt
u het

High Tea

€

m

12,- p.p.

Zandvoorts-

en Juttersmuseum
Bent u er

al

eens geweest?

Kosten: GRATIS

Tijd:

workshop

Anti-Slip

Handig en verstandig!

Kosten: GRATIS
Tijd:

Kosten: GRATIS

11.00 uur -17.00 uur

maken +
Tijd:

Tijd:

Waar moet u op
Kosten: GRATIS
Tijd:

op het

Make-up demo en
manicure workshop
Nieuwsgierig naar de tips?

Tijd:

Tijd:

09.30 uur- 17.00 u

Tijd:

1

3.00 uur

- 1

hoogste

Chocolade
Neem een

Tijd:

demo
de wereld

Concert van een

Een gids

gezellig Zandvoorts

Kosten: Volw.
Tijd:

Heeft u ook

al zin in

€

popkoor

6,- p.p.

19.30 uur

laat u

de speekiale

workshop

Exclusieve schilder

1 1

€

workshop

6,- p.p.

.00 uur

en 14.00 uur

Ontdek Zandvoort
Wandeling met gids door oud
Zandvoort.

Tijd:

10.00 uur -17.00 uur

Jutterstocht
3-in-1 Pakket: rondleiding,

jutterstocht en koffie.

plekjes zien!

Kosten: GRATIS
Tijd:

Schilder

Tijd:

Kosten: GRATIS

10.30 uur-16.30 uur

Duinwandeling

en

10.00 uur -17.30 uur

Kosten:

kijkje in

try-out

Kosten: GRATIS
Tijd:

van Marianne Rebel.

5.00 uur

Beachpop Singers

09.00 uur- 17.30 uur

Kijk

Een unieke ervaring!

Kosten: GRATIS

vrolijk

10.00 uur -17.00 uur

Segway

van het chocolade ambacht!

strand.

het centrum.

Bomvol aanbiedingen!
Kosten: GRATIS

Kosten: GRATIS

10.00 uur- 12.00 uur

In

Tijd:

50+ Tas

Uitzicht vanaf het

Kosten: GRATIS

50+ Markt
Kosten: GRATIS

p.p.

punt van Zandvoort.

Ervaar een conditietraining

Tijd:

16.00 uur -18.00 uur

€7,50

10.30 uur -17.30 uur

Panorama Zandvoort

letten?

12.00 uur -17.00 uur

Sportieve workshop

Een leerzame proeverij.

Tijd:

10.00 uur- 17.00 uur

Workshop
kunst kopen

friet

proeverij

kijken en proeven!

11.00 uur-17.00 uur

Wijnproeverij
aan het strand

voor

Kosten:

11.00 uur-17.00

Tijd:

€

10,- p.p.

10.00 uur -16.00 uur

de Nationale 50+ dag gekregen?

op www.nationale50plusdag.nl

alle activiteiten

en uitgebreidere informatie of bel 023-5717947.

LET OP: voor verschillende workshops en

^flW^

Kosten:

15.00 uur

Indoorof outdoor.

Kosten: GRATIS

openingstijden

Haring workshop
Verrassend en smakelijk!

Tijd:

Kosten: GRATIS

12.00 uur en 14.00 uur

Tijd: tijdens

18.00 uur

deelnemen:

activiteiten kunt u

Keepfit 50+ les
Een sportief vi
Kosten: GRATIS

Minigolfen

Kom

sandwiches en nog veel
Kosten:

-

Kosten: GRATIS

11.00 uur-17.00 uur

Genieten van heerlijke sco

Tijd:

09.30 uur

Authentiek

het en waar kunt

doen?

Kosten: GRATIS
Tijd:

tussen de activiteiten.

activiteiten dient u zich

van tevoren op te geven.

zelf kunt u zich het beste eerst aanmelden bij het kantoor van VVV Zandvoort, waar u
een plattegrond met starttijden en bovendien een goed gevulde gratis 50+ tas meekrijgt.

Op de dag
uitleg,

.

VVV

Zandvoort heet u van harte welkom op de

1

e

Nationale 50+ dag

in

Zandvoort aan Zee!

6

NUMMER

Zandvoortse Courant-

Komende zondag

Voor de vijfde keer organiseert het Genootschap Oud Zandvoort (GOZ) op 30 oktober een open dag voor een ieder die
geïnteresseerd

is in

open dag

historische

het heden en verleden van Zandvoort.

doos nog on beken de foto's of
dia's die het

GOZ

op historisch gebied. En dat
u

is

best veel en gevarieerd! Dus,

nog nooit aanwezig bent geweest op zo een

open dag dan

is

het beslist een aanrader

om

van 10.00 tot

het Juttersmu-ZEE-um, de

een weer meenemen. Voor

Vereniging, de Werkgroep

maakt GOZ graag een
afspraak met u. Verder kunt

Amsterdamse Waterleiding-

voorlichten over

de activiteiten van de diverse

Museum. Nieuwkomers zijn:
Behoud Cultureel Erfgoed

verenigingen /stichtingen,

Zandvoort, de Zandvoortse

dia's

u zich laten

16.00 uur een bezoek te brengen aan De Krocht.

Genootschap Oud Zandvoort,
Nederlandse Genealogische

uw

kunt

kunt

u

uw

navraag doen over

Daarnaast

zal

Buff aio's. Keu ze

om

de door

hem

biografie over

om

Dit jaar

Het idee van een historische

open dag

is

voortgekomen

vanuit het GOZ, met

mensen

jaarlijks

als

doel

de gelegen-

vragen te

is

bij

komen met oud fotomateriaal over Zandvoort. Want er-

nemen

De volgende

de Genootschapsavond op 19

clubs/verenigingen

op

november aan de GOZ-leden

gens op zolder liggen vast en

de open dag aanwezig: de

in

een oude schoenen-

deel te

zijn

gratis

Intocht Sinterklaas -12.00 uur strand

kerk,

-

aanvang 15.00 uur

Genealogie inloopochtend

27

uitzoeken

2

kaarten per

in

-

het Zandvoorts

Familiestamboom

Museum,

10.00- 13.00 uur
28 Feestmarkt- Centrum Zandvoort

jubileumkaarten voor

(maximaal

Bouwclub,

Bornsch uiten

Wa pen

Requiem van Mozart.

Classic Concerts

14

aan de Grote Krocht 41. De
toegang is gratis. Tevens
worden op de open dag de

de belangstel-

om

zeker

Het

-

om

(thvde rotonde)

De Krocht, gelegen

verenigingen
groot.

Eerste race

14

Agatha

gerust op 50 okto-

u

stellen en tevens in contact

te

-

Winter kam pioenschap, Circuit Park Zandvoort

ber van 10.00 tot 16.00 uur

onder de Zandvoortse

ling

Richeaan Zee,

aanvang 14.30 uur

van Zandvoort, aanvang 20.00 uur

Zandvoort 500

6

nog meer informatie te

u

Gaat

Voor elk wat wils

om

bij

koor "Voor An ker"

Krocht,

28 Oud Hollandse spelletjesavond

bij

vrijwilligers

verstrekken.

zijn

langs

heid te geven

AN BO

-

40 jaar. De

geschreven

Simon Jane

Paap tesigneren.

door Nel Kerkman

genoeg en

de stands staan

Willem

van der Heijden aanwezig

bestaat

de jubilerende scouting The

er

leuke Zandvoortse producten
te koop.

Jubileumconcert

31

NZH

Reddingsbrigade, het

Open Zandvoortse kampioen-

-

schap. Café Oomstee, aanvang 18.00 uur

30 Swingsteesjun 25+- Dansfeest
20.00-02.00 uur

Vervoersmuseurn (trams) en

overoud Zandvoort en voorde
zijn

OKTOBER 2010

Café Koper, aanvang 21.00 uur

30 Gamalenpellen

duinen en het Zandvoorts

voorouders, vragen stellen

komende feestdagen

28

•

29 Meezingavond -Smartlappen en levensliederen,
met Gerard Bosman op accordeon.

(i.o.),

folklorevereniging De Wurf,

wordt

gedaan en

materiaal met-

hun aanbod
u

wanneer

Bunkermuseum

het

graag zou

willen inscannen. Dat
ter plekke (gratis)

Tijdens deze dag tonen diverse verenigingen
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EVENEMENTEN AGENDA

De Krocht

in

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

lid)

uitgereikt.

Halloweenparty
Serieus 'gamen' op school

maar matig bezocht

voor

Etos-prijs

moederen dochter
Vorige

week donderdag vond op

het

Wim

De Halloweenparty

Gertenbach Colle-

keer

ge de aftrap plaats van een project waar gebruik wordt ge-

Moeder Andrea en dochter Arenda Drommel hebben

maakt van het computerspel

lopen vrijdag van Etos Zandvoort een mooie

en ver ontwikkelde spel

is

'The Sims'. Dit zeer populaire

omgezet naar 'Duurzame

Sims'.

vangst

mogen nemen. De

de plaatselijke

Etos,

prijs

hoorde

bij

waarin antwoord moest worden gege-

Etos in de Kerkstraat verkocht

Door educatieve elementen
in dit

veel ge-

speelde spel wordt getracht
het

onderwerp 'duurzaam-

heid'onderde aandachtvan
leerlingen te krijgen

op een

voor hen aantrekkelijke manier. In dit

computerspel kun-

ont-

de prijsvraag van

ven op de vraag hoeveel producten van de eigen

toe te voegen

afge-

prijs in

lijn bij

in

die afgelopen zaterdag voor de eerste

De Krocht werd georganiseerd,

zocht. Als oorzaken

wezigen

zich bijzonder

aan-

goed vermaakt.

de

worden.

delen en toepassen binnen

De heksen en Dracula's dans-

de aandachtsgebieden 'water',

'energie' en 'groen

afval'.

Het

Wim

&

ten op de muziek van een

bijzondere groep, Music

Gertenbach

College wordt hierin begeleid

door de ontwikkelaar

van het spel Electronic Arts
en

Codename

Future. Dit

in

Gear, waarin onze plaatsge-

Dat antwoord

men

is

33. Er

kwa-

veel inzendingen bin-

de

prijs,

een pakket met

33 Etos-artikelen.

nen maar de meesten had-

tie

tikel

alle

De spaarac-

van de Etos, die

in

het ar-

noot FreekVolkers leadgitaar
speelt.

va Mig

Dat

is

niet geheel toe-

want nog twee

hem spelen

broers

nen leerlingen duurzaam-

soort uitdagendetoepassin-

den

gen zullen op termijn meer

Arenda had detijd genomen

geleden wereldkundig werd

die veel coverrnuziek speelt

Europa en de mensheid

en meer plaats vinden bin-

om

gemaakt, loopt nog door tot

uit

nen het onderwijs.

dus samen met haar moeder

geheel benoemen, beoor-

matig be-

slechts

meen kunnen worden aangedragen. Toch hebben de

heidaspecten van Nederland,
als

is

zouden het slechte weer en de matige

belangstelling in Nederland voor dit Angelsaksische feno-

er 32 geteld. Alleen

ze exact te tellen en

won

31

van een tweetal weken

december aanstaande.

van

de jaren

in

deze groep,

'60, '70 en '80

van de vorige eeuw en dan

van Steve Wonder tot ACDC,
zeer divers dus. Of er vol-

gend jaar opnieuw een poging wordt

gewaagd om een

Halloweenparty van de grond
te krijgen

moet worden

af-

gewacht. Komend weekend
zal

de band Music

zien zijn in

in

Gear te

Bloemendaalse

Ca pre ra, waar nu

al

ten voorverkocht

400

kaar-

zijn.

.0

«^aftfi!

Wekelijks de krant lezen op internet?

mdvoortsecoi
sifroaeonuF

RESTAURANT ZUYDT
ASIAN SPECIALS

Onderhoud en

reparatie alle

Occasions

in -

31

oktober bieden wij u

menu aan

voor

merken

en verkoop

Karim en

Nog t/m

een 3-gangen

OS

[<^i

I

APK

lunch /diner

Mo

www.autobedrijfkarimo.nl

€ 27,50

Curiestraat 10, 2041
F.

023-5733793

E.

CD

Zandvoort

T.

023-5733792

autobedrijfkarimo@planet.nl
Royale woonkamer met erker v.v openslaande deu
met diverse Inbouwapparatuur. Via de fraai e hard hoi
loop, badkamer met douche, wastafel ei

Soto ajam

ca

Slaapkamer-i met ruim balkon (west). Slaa

Rijsttafel Putri

Via houten trap naar...

Ann

Separate stookruimte

2004 en een wasruimte. Tevens

ca

tleke,

met de

c.vopstellingt.w.V

ligt hier

ronde dakkapel uitgevoerd met

ei

Spekkoek
Restaurant

ZUYDT

Boulevard Pau
Tel.

2042

lus Loot 19

023-5739050

AD

Zandvoort
r

www.restaurantzuydt.nl

informatie

.sevenforlife.nl of bel

Dinsdag gesloten

ifspraak 06-19312574

/

op
vooreen

023-5715963

I--I.I-.J-U.U.J.I

MUSIC

$ STORE

store.nl

Kerkstraat

9

-

november 201

8,

Zan

zal

MusIc Store Zandvoort
i.v.m.

de grote release van

Duty

Call Of

Black

Ops

Bm,

Walter heefteen nieUW menU!
Kom proeven in een ongedwongen sfeer.
Puur koken met eerlijke ingrediënten voor
vriendelijke prijzen.

Burgemeester Engelbertsstraat 7E, Zandvoort
behalve dinudög

i

reserveren?

bel veraf 1 5:DG

Café Oomstee
Vrijdag 5 nov.

's

nachts van 00.00

tot

en met 00.30 uur

speciaal opengaan.

ene dagen geopend

DE 3'57 33433

JltZZ.

Aanvang; 21

;00 uur.
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Dennis Kivit

Vraag naar de speciale actieprijs
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NUMMER

43

OKTOBER 2010

28

ANBO

Drukbezochte bingo-middag van

optreden Ronnie Tober en vrienden
De

week donderdag werden de bewoners van het Huis

thousiast meezongen. Zo

de Duinen, Huize de Bodaan en de cliënten van de dag-

ontstaat een sfeer die niette

Vorige
in

verpleging getrakteerd op een middagje topamusement.

beschrijven valt.

deed

De Peacock Foundation van de heer Pauw had
voor hen Ronnie Tober, Willeke

en Erwin

D'estell

exclusief
Fillee uit-

je

in

feit.
in

het Gemeenschapshuis

was

De volgende bingo

dan

zal

het nieuwe pand van het Louis

kwamen aan

Fillee

en

op elkaar en na de

Tafels vol prijzen

ook de

over.

Het

oudere repertoire gebracht

barsten toe gevuld was, he-

die de

lemaal'plat'. Uiteraard wer-

uit volle

meeste aanwezigen
borst en dolen-

Gezellig dansen

bij'

worden.

zal

Het was overigens niet de

Alleen de Nieuwjaarsrecep-

eerste keer dat de Peacock

tie

op 7Januari 2011

Bijna 70

huis plaatsvinden. Alle leden

den

heer

zie je

Pauw trots
van

Heerlijk vinden ze het

de Piet Leffertsstraat

om met

zijn

in

trouwe

Pluspunt.

kunnen ze goed dankzij de danslessen
in

wordt

gedraaid

er

uit

ouder en of

Haarlem, dansinstituten van

Schreuder

bij

naam

&

destijds.

door het team
de jaren '60 of
u zich

aan een

dag op de dansvloer

is

het

Ook

tijd

om uw kasten

na te kijken op

staat,

actie!

Huize de Bodaan en de hal
van het voormalige HIK op

november rond 8.00

zijn

welkom. De ingezamelde kleding wordt verkocht

aan sorteerbed rijven.

vember van 19.00
uuren op zaterdag

Met de opbrengst

zwareaardbevingvanjanuari

hiervan

Omdat de Agathakerk
met de auto vanaf de
uur.

2010 wordt gesteund. Wilt
graag

Mensen

stevige zakken aanbieden?

reikbaar

De inzameling wordt gehou-

een optie. Alvast hartelijk

blijft

Nood. Een groot

in

alles in

u

goed gesloten,

deel gaat naar een 'droog-

Haarlemmerstraatslecht be-

den:

In

Huis

in

de Duinen,

maand van 14.00 uur tot
is
uw Pluspunt
geopend op

danslokaal

ZO£kplöötJ£

het bekende adres aan de

Flemingstraat

55.

€

is

slechts

3

De

bij-

per keer,

inclusief een consumptie.
De eerste keer is gewoon
om kennis te maken.

gratis,

Aanmelding vooraf

is

niet

noodzakelijk en natuurlijk

bij

nog steeds met

gemak

en souplesse

de verschillende danspas-

sen. Allebei

nog

lekker lenig

en goed ter been.

Jammer

vinden ze het dat er nog zo

hopen dat

er snel

nog een

aantal 'dansmannen' bin-

nen komen. Het

is

beslist

een super dansmiddag voor
senioren waarbij vooral ge-

Ook
worden uitgeno-

zelligheid voorop staat.
rolstoelers

weinig mannen op de door

digd

Pluspunt georganiseerde
dansmiddagen afkomen. Ze

te

om

hun dansprestaties

tonen en te perfect ion e-

ren. Lekkere

bekende mu-

is
het ook mogelijk deze
middagen met de Belbus te
bezoeken. De eerstvolgende
dansmiddag is op vrijdag 5
november vanaf 14.00 uur
waar zeker ook de vele vrijwilligers en het bovenge-

noemde enthousiaste

echt-

paar nieuwe dansers van
harte

welkom

zullen heten.

Het zoekplaatje van vorige

week

heeft slechts een sum-

miere reactie opgeleverd. Die

kwam
Volgens

van

Frits

hem

van Caspel.

staat op deze foto

de familie De

la

Court

uit

de

Tollensstraat. Eventuele aanvullingen zijn

altijd

welkom

via

zoekplaatje@oudzandvoort.nl
of

bij

Cor Draijer op 06-3614 9717

(graag pas bellen na 19.00 uur).

Eventuele extra informatie zal
gepubliceerd worden op

www.oudzandvoort.nl

via

de Hogeweg

dank voor uw moeite.

16.00 uur

drage

is, is

of Brederodestraat mogelijk

inKeniaendewederopbouw van Haïti na de

teproject'

Elke eerste vrijdag van de

twee ja ar jongere vrouw

5

de
no-

novem-

de projecten van Cordaid

van de oude stempel

Hij (81) leidt

6

steunt Sam's Kledingactie

Zelf

van harte welkom.

zijn

5

tot 20.00

ber tussen 10.00 en 12.00

mu-

uit.

kan ook. Echte dansmuziek

groot

uur;

1

schoeisel, dekens, lakens en gordij-

Agathakerk eveneens op

nen

op een CD meenemen

het maakt niet
ziek

geven

de nieuwbouw van dichtbij
te bekijken.

voor Sam's Kleding

Tijd

en dan

dansje waagt of de hele mid-

gelse wals over de perfecte dansvloer te zwieren. En dat

Martin

ziek

ANBO-leden haddinsdag gemeld

Na de zomer maakt de kleding weer plaats voor de win-

Pluspunt

een lekkere Foxtrot of En-

rigen de gelegenheid

zich

ini-

foundation!

zijn

huiswaarts te kunnen gaan.
Een gezellige middag met
bekende gezichten en
waar weer met plezier aan
kan worden teruggedacht.
De volgende bingo in een
heel nieuwe omgeving zal
zeker weer vele nieuwsgie-

eenfeest-

bij

middag. Een schitterend
tiatief

oude

het

in

nog geïnfor-

meerd worden.

moedelijk nog

vertrouwde Gemeenschaps-

dan ook de

Regelmatig

bruikbare kleding.
uit

gasten op de maandelijkse dansmiddagen

zullen daarover

zal ver-

Foundation zo een middag

voor senioren financiert.

tercollectie

Het echtpaar Huijgen

was weer een

de nodige prijzen

veel

kende middag die niet snel

gen de zaal, die overigens tot

loterij

uitermate gezellige manier

om met

nog eens dunnetjes

wat

stonden

de winnaars te wachten en

gevolg was een indrukwek-

er liedjes van het

Al snel startte

hapje en een drankje kreeg

aangeboden, deed Tober het

den

thee en een koekje

pauze, waarin iedereen een

vergeten

Deze drie rasartiesten zon-

koffie,

Molenaar
met nummer-aangever Jan
Wassenaar de bingostrijd.

de handen

D'estell

al flink

middag en werden met

voorzitter Jaap

bod. Voor de

daarna

voor de bekende Bingo-

onthaald.
Davids Carré aan de overkant op de Prinsesseweg.

dansen en de polonaise
pauze kregen eerst

genodigd.

bingo-middag

laatste

afgelopen dinsdag een

worden georganiseerd

Meeklappen

minimaal maar ook

VAN AACKEN

/

GLASZETTERSBEDRIJF
levering en plaatsing alle glassoorten.

vernieuwen kozijnen

&

schilderwerk.

vrijblijvende offerte!

Behang- en schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571

laat u verrassen

www.mobiele-poets-centrale.nl

intogmobiele-poets-centrale.nl

Tel.023^880275 of 06-42452535 Potg1eterstraat

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

13, Zandvoort

ü
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Nails

E

Het wordt weer

sllSTRATIEKANTOORl

www.arnoldnijkamp.nl

BOVAG

Max

Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd

landvoort

en NAP.

schimmel diagnostiek.

Planckstraat 44,

Tel.

06-52461796

Witte Veld 56, 2041

T 023 573 92 72

M 06 45 30 45

GB te Zandvoort.

Bilderd ijkstraat 22, Zandvoort.

voet worden vergoed

door zorgverzekeringen.

een professional

Nieuwe cursus
Inzoomen op Van Gogh,

!!!

voor meer informatie

Picassoen Dali

door drs.

of bel Patrick van Kessel

E kittywillemse@planet.nl

31

hulpmiddelen

Dan bent u
-Honden

u

bij

De

een

uw trouwe viervoeter?

Blijde

full

Hond aan het juiste

time en volledige honden

Complete dag- en vakantieopvang
Ophalen en wegbrengen
Dieren arts bezoekjes

adres.

Vergoeding

service:

via zorg-

Te huur:

Mobiel: C16B3050644

-

vooreen afspraak

thuis: 06-5181

nabij centrum. Voor jong

Mail:

maandag 9.00-12.30

Tel.

Bellen

etc.

behandeling naar:

Flemingsstraat 55

03

deblijdehond@gmail.com

Pedicure Carla. Pro-voet

(Pluspunt)

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas

korting op een zandkorrel

installateur helpt

bij

alle

Met ZandvoortPas

Voor advies, vragen en hulp

(draadloos) netwerk.

voor kinderen en ouders:

Ook avonden/weekend.

023-5719666 of 06-44696001.
2

Met

garantie en KvK.

Gebed nodig?

4

e 5 oo,-

www.gebedzandvoort.nl

Geen personeels- of zaken advertenties

y\

9

gesloten envelop (met gepast contant geld)

BrunaBalkenende,CroteKrochtlS

redactie van de krant, Kleine Krocht

fgevenblj:

SW E»; queeste

enen

;.

ontstaan door verkeerde of on Ulr e

van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.

elke letter

ofspatie

in

een apart Vakje plaatsen

Vanaf 20 november bent u
weer van harte welkom.

2

"«
van welke saiü dan 0-

in

maand,

Wij zijn even
ËOO/ViJÏRA^Ea met vakantie
9—"^ van 1 t/m !9 november

7

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

De

per

pers. Tel. 5713127

6

8

2)

Overwinteren

€ 650
max.2

5

(excLBTW)

aan de

1)

078-6312300 of chat

comfortabel appartement?

Van 1-11-2010 t/m 28-2-2011.

3

Geen onroerend goed of auto's
Geen goederen met een waarde boven

In

bel

of mail met: www.chris.nl

voor computergebruikers.
1

€5,-

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst

niet voldoet

06-46098919

PC-PROBLEMEN.

onder de volgende voorwaarden:

Zakelijke zandkorrel €12,50
Met ZandvoortPas €10,-

Meer dan lojaar

ervaring.

www.massagebijrosa.nl

Advies en aanleg

Rep-it, totaal service

Particuliere zandkorrel €7,50

uw advertentie

06-51 616497

Voor een goede voet-

lid.

In

oud
Te

*.

Passage 46-48, 2042 KV Zandvoort

www.eetcafe-boomerang.nl
023-5719213 / 06-54616830

Tel.

Q.

stel.

tussen 17.00 en 19.00 uur.

5360

Kabel-internet/adsl

Deze bon

aan

5719020

Inloopspreekuur:

Voor meer informatie, prijzen

Indlen

Tel.

appartement

werkend

verzekeraar.
Bel
bij

-Borstelen, wassen en föhn service

di

wil

komen vooreen

behandeling?

ELASTISCHE KOUSEN.

uitlaat service

-

-

huis

AANMETEN VAN
THERAPEUTISCHE

Bent u op zoek naar een vertrouwd, diervriendelijk en

Wij bieden

Zandvoort 06-48443623

Welke pedicure

Paap medische

L.

** ©@ ©ïpj^fcïïg] **

in

deJong
november

Liselot

11,18,25

www.kunstinvorm.nl

06-55383624

Specialist voor al uur bloerawerKen.

gezellige plek voor

023-5715921.

Diabetische en reumatische

5730519/

Uw auto kopen of verkopen
Kijk

/

06-53498304

en ons aanbod op

OÏJ-J7 120 éo

tel.:

de

in

diabetischeen reumatische

www.autoverkoper.nu

rtaitestraat 6)

A.B.

www.abnails.nl

www.trade-ard.nl

via

tijej.

gratis

bij

Haarlem. Schrijf

voet- en nagelcorrectie en

tel.

voor particulieren en ondernemers kleinbedrijf

lichtjes

met de

of bel 023-5245005.

schilderswerkzaam heden

GS2ZHI33H1
Administratie en
belastingaangiften

in

je in via

Mobiel 06-54 264259
Vooral uw behang-, wit- en

Lid

S^wnwwrtainsr I

tot nagel-

72

Autobedrijf TradeArd.

Bi UIIS

worden??

De opleiding

introductie avond

professioneel auto's wassen, poetsen & polijsten
krassen en nare luchtjes verwijderen
door onze vrijblijvende prijsopgave
gratis haal- en breng service

NU OOK:

Nagelstyliste

styliste begint

Mobiele Poets Centrale
Mobiel

:

uit

Johannes Chrysostomos van

Kamerkoor. Eind maart 2009 was de stichting Classic Con-

de Liturgie van de heilige

met de

karakter

van

allerlei

de hoofdstad van de Krim

in

om

dit uit Simferopol,

uit

Rusland en de Oekraïne. De

Michael Schukh.

de Oekraïne, afkomstige koor

voor Zandvoort te contracteren en dat

viel,

gezien de re-

censie van dat concert, bijzonder in de smaak.

Het 'concert voor koor'

uit

kostuum aangetrokken en

Rachmaninov werd eveneens

tegenstelling tot de kerkmu-

zonder begeleiding van mu-

ziek

Pop Singers een

groep heeft een nieuwe show met Polynesische muziek en

dans

uit

onder andere Hawaii, Tahiti en Samoa.

dersteund door een veelvoud

aan muziekinstrumenten,

De dansgroep Mai'ana be-

uur,

deentree

brengende instrumenten.

spetterende

niet levend

is,

geen

en dus niet

in

staat

ziel

heeft

God

is

te

De warme, professio-

stemmen, steeds wisse-

was

vooral het geval

Dit

een

bij

fascinerend optreden door
drie koorleden, die

aan een

soort zeis zeer muzikale klan-

en overgave zorgden er echter

ken wisten te ontlokken. Het

voordat de instrumenten ook

show

ook bijzonder

is, is

in rie-

Kerkplein.

de mogelijkheid de artiesten te ontmoeten. Meer

door mu-

formatie overThe Beach Pop

zikanten mettraditionele in-

Singers en hun gasten kunt

sers en danseressen

strumentenworden

begeleid.

u

vinden opwww.thebeach-

popsingers.nl en

klanken. De eenentwintig jon-

detenorDenisBen'ko en even-

koor

ge en getalenteerde zangers

eens de geweldige bas Vla-

en zangeressen openden on-

dimir
bliek

concert

met fragmenten

Gomba

wisten het pu-

regelmatigte ontroeren.

Na de pauze werd het

re-

wat luchtiger van

pertoire

liep.

met kaarsen door de

kerk

Het bezorgde het enthou-

siaste publiek kippenvel. Het

Dit zijn hits

van toen en nu,

die

op hun geheel eigen wij-

ze

worden uitgevoerd. Dus

om

ovationeleapplausdwong het

heel veel moois

koor tot twee keer toe geheel

kijken en te luisteren.

terecht tot een toegift, wat

ana.nl. Kaarten zijn verkrijg-

zullen

naar te

kunt

plaats,

via

de beeldende kunstenaars Margreet Ras

op hun nominatie voor de finale van de ver-

kiezing Kunstenaar van het Jaar 2010.

Hun gezamenlijke

uit drie glasschilder objecten, staat

een prachtige expositie

op
in

7

de

Amsterdamse Posthoorn kerk.

de en het geschilderde linnen

Het kunstwerk, ge-

er achter.

info@thebeachpopsin-

meeste werken

06-14401006.

Nieuwe

voor vogel),

streeks van de kunstenaarste
koop. Naast de expositie biedt

hebben van

de Nationale Kunstdag on der

ieder een gewicht

10 kg. Het geheel

is

qua kleur

harmonieus op elkaar afgestemd. Bovendien
ject uitzonderlijk

een wisselende
bel

ij

n ing

is

ob-

elk

omdat door

lichtinval

de

serie
in

en de vorm van het

meer een

café Alex

uit

loterij

kers bepalen

In

mei 2010 waren de kunst-

80 Nederlandse

in

het

middag worden

de winnende kunstenaars
bekend gemaakt. Wel licht

zijn

detweeactieve BKZandvoortleden Margreet Ras en Ellen

naars
Kuijl

zijn

Kuijl bij

de eerste

drie!

net zoals Ras en

als

(tenorsaxo-

zondagmiddag. Naarmate
de avond vorderde

kwamen

steeds meer jazzliefhebbers

naar het optreden luisteren

Regionale Kunstdagen ge-

van 13.00 tot 18.00 uur, de toe-

(trompet) en exponenten

en genoten zichtbaar. Voor

van een aanmerkelijk jon-

de datum van het eerstko-

nomineerd. Onder de geëx-

gangskaarten kosten aan de

poseerde werken

zaal

unieke combinatie met het

figuratieveen abstracte schil-

kunstdagen.nl

gesneden glas aan de voorzij-

derijen en beelden van steen,

met € 4

aanwezigejury vond hun ge-

een menging van

Adam Spoor

foon) en Peter van Litsenburg

zamenlijke kunstwerken een

in

5,

doorgewinterde muzikanten

Detentoonstelling isgeopend

bij

Rotterdam te

tijdens een ten-

Kuijl

SPOOR

vier

eerder dit jaar

bewonderen. De dames wer-

objecten van Margreet Ras
en Ellen

toonstelling

het café aan het Gasthuisplein.

ont-

mag nemen. Aan

eind van de

kunstenaars aanwezig, die

meest gewaardeerde
kunstenaars gekozen. Ook de

in

band te beluisteren

en elk uur

samen 240 van hun mooiste
werken tonen. Deze kunsteden daar door het publiek

zijn in

zijn

samen welke

Kunstdagprijs 2010

totaal

groep SPOOR

op een zondagmiddag rond 17.00

uur weer de tonen van Spoor en

zeven galeriehouders

kunstenaar de Nationale

zijn in

café Alex. Maandelijks zal

verkiezing, levende

muziek, een

vangst
7 no-

de Posthoornkerk

zijn

een begin gemaakt aan een nieuwe seriejazzconcerten

en de keuze van de bezoe-

Kunstdag
Op de expositie van
in

5

een lezing. Een jury bestaan-

de

object telkens verandert.

vember

als

De

recht-

zijn

bij

José: 06-2383 9337 of Marijke:

Deze

jazzconcerten

bestaat uit drie objecten die

titeld Avis (Latijns

maar om

ook reserveren

in

dank werd aangehoord.

brons, keramiek en hout.

u

gers.nl of telefonisch

Afgelopen zondag heeft Adam Spoor met

Kerkman

www.mai-

baar aan de zaal,

zeker te zijn van een goede

Genomineerd voor de Nationale Kunstdag Amsterdam

tekst en foto Nel

in-

hele repertoire laten horen.

dit

in

u

geven. Wat
dat de dan-

op deze avond bijna hun ge-

dirigent Igor Mykhaylevsky

november tentoongesteld

in

Na afloop heeft

The Beach Pop Singers

der leiding van de zeer bevlo-

werk, bestaande

19.30

6 per per-

soon en wordt gehouden

de Protestante kerk aan het

ten rokjes en kokosnoten een

een Lets volksliedje "Wind,

gen en geestdriftig geba rende

Kuijl

€

heren en vooral mooie dames, die bijvoorbeeld

heel bijzondere klanken voort-

waait", waarbij het volledige

Rus-

en Ellen

is

variërend van drums, hobo,

tamboerijn en accordeon tot

concert werd afgesloten met

orthodoxe kerkmuziek,

zijn

om

feestavond begint

staat uit een aantal stoere

het gebruik ervan verboden,

gemist werden. Vooral de

met een opvallende entree

Heel trots

samenwer-

familie- en vriend en concert, in

king met de Polynesische dansgroep Mai'ana. Deze dans-

solisten, zoals Irina Denisova,

onder het geluid van cimbaal-

uit

in

Protestantse kerk

Op zaterdagavond 6 november 2010 organiseren The Beach

uitgaande van de opvatting

niet

pertoirevoorde pauze

OKTOBER 2010

liederen on-

Binnen de orthodoxe traditie

lend van kleur en vol passie

sisch

28

dat een muziekinstrument

loven.

keer bestond het re-

werden de

ziekinstrumenten gezongen.

nele

Ook deze

keer een prachtig en kleurig

1895 van de componist Serge

is

door Erna Meijer

•

Hawaïaanse show
in

vertolking

volksmuziek

zangeressen hadden deze
certs er voor het eerst in geslaagd

43

om**

Publiek laaiend enthousiast over Krim Kamerkoor
Een tot de laatste plaats bezette Protestantse kerk was het
toneel voor opnieuw een geweldig optreden van het Krim

NUMMER
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zijn veel

€ io. Op de website www.
zijn

de kaarten

korting te bestellen.

steeds

mende

café

agenda

in

de Zandvoortse

Dat bleek ook afgelopen

Courant

in

degaten houden.

gere generatie,

krijgt

meer belangstelling
Alex.

in

concert kunt

u

de

Jï

Voor

alle

ZandvoortPashouders de aan

Hele maand november vook Pasuokdebs:

HUISGEMAAKTE ERWTENSOEP
Normaal liter €

4,50

nu

2 liter

€

es

Voor Pashouders:

7,50

1

& TROMP

ook eens op o

kijk

vww.slagerijhc

mn'i iini'

]

i

Officiële Pasfoto's

0% korting ep alle ritten

(behalve actieritten)

een 2e set
"Leuk Lachende"

023-0005500

ruiïvwwi

Pasfoto's
NU BIJ AANKOOP VAN KAAS
SLECHTS €3,45 PER

"DE BODE*

FLES.

Halve

prijs!

Medina Woninginrichters
Aanbieding voor de maand oktober: Lamel parket - klem
naturel en eiken wit geolied - prijs v.a. € 38.90 [m-i- v.. ;;::.

Ww\
www.de-bode.nl

T(Vouw)gordijnei

T Vinyl
Luxaüex

L^mina

Pashouders 5% korting

inginrichting.nl

Officieel

SIKKENS dealer

Voor ZandvoortPashouders
is er

Bestel

nu de ZandvoortPas

2011

*?9|

Achternaam + voorletter(s)
BetreftiO Nieuwe ZandvoortPas (€

7.50)

O Verlenging ZandvoortPas (esooj -Pasnr
Woonadres+huisnr
Postcode

Telefoon

(Handtekening)
Betaling

CONTANT

Doe deze volledig Ingevulde bon

In

een gesloten

envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef

Deze pas

deze af

met

31

Uw

op

-

bij:

Barna Balkenende. Grote Krocht ïB

s

geldig anaf jan ariiontote

d cember

estd

-VideoiandVideotheek.L.Davld55traati5
-

Redactie Zandvoortse Courant

nel f

Hogeweg39-i
bij

Betaling PER

uthu

i

f Z

mdvoortPa

nw

Ikomstkad

bezorgd.

Met de aangeh chte t«B edbon voc

BANK

's

iitcrliik

wordt

een Zan dkorrel. kunt

U

gewen*

s

(mini-ad

.1/12/2010 tocaïzonje:!

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

szs

grat

)pla

een door
ee

n

Zandkorr

een leuke verrassing

biedingen van deze

*^*
Koene G'eaning Service
10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Bi Bi
Met ZandvoortPas 10%
op de gehele

week

kortini

collectie,

m.u.v. afgeprijsde artikelen

www.koenecleaning.nl

•

06-14 32 44 44

I

j

Lijst
(in

van deelnemende bedrijven

alfabetische volgorde)

Algemeen:
1

Autobedrijf Zandvoort

-

K.

Taxicentrale Fred Spronk

Psychologiepraktijk

-

Onnesstraat

023-8885588
88

Abvan

der Neut

-

06-31393790

Winkeliers:
Bruna Balkenende

top

AofiOb' 11 44 1*

Cdrl? Q* 16 09 H9

Autobedrijf Zandvoort

* •*

Hét APK keurstation

ggjft rruM—ÏBcfcÜrOH Jll

nmmmmnvrnd
www.autobedrijfzandvoort.nl

Kaashuis Tromp- Grote Krocht
Slagerij

Horneman - Grote

Slagerij

Vreeburg

Menno

Foto

10% korting op
special.

Gorter

Rosa

bij

ibrunqj

ÜSa!

10% KORTING
OP TIJDSCHRIFTEN

Open Golf Zand voort
Duintjesveldweg3, 2041 TZ Zandvoo
:_ =
i
-4ï.www.opengoliïandvo<ir
i:i:.1-

Op vertoon van de ZandvoortPas

unRocnmo

in

de maand november

Voor Pashouders
10% korting op
onze Petit Fondue

Kosterstraat

Bibi for

-

Grote Krocht

trends:

Belli E Ribelli

Kinderkleding

Shoes

Blitzkickers

-

-

-

n

Haltestraat

Kerkstraat

Haltestraat 61A

Graveer een keer- 023-888 yy 58

Image Zandvoort
Sea Optiek

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

Grote Krocht

-

-

Toerkoop Reisbureau

Mode en

tijd:

www.massagebijrosa.ri.

-

Piony's Haarwinkel

de kaart
%ies van

Krocht

Haitestraot

-

Verzorging en vrije

Massage
Voor ZandvoortPas houder

Week 4S

Grote Krocht

-

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

M

Walk

of

Wonen
Avenue

-

-

Burg. Engelbertsstraat 94b

Haltestraat

Fame

-

Bakkerstraat 2A

en onderhoud:

Living

& Giving

-

Kerkstraat

De Bode woonaccessoires

-

Kerkstraat

Koene Cleaning Service - 06-1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat
Top

Mariene Sjerps Internet

3!

Qgramvleuswarer,

Boterham worst +
Gebraden gehakt +
Achterham

Voor pashouders: V**mmmt

10%

ffZótMC Qt (£&,

korting op onze wildspecialiteiten

IBBAIn

€3 25

««w-slaoerijv» eburg.nl

'

M
lt'-3

Versteege's IJzerhandel
Rep-it

-

•

06-18868837

-

Pakveldstraat

023-5719666/06-44696001

Horeca:
Harocamo

Woensdag en donderdag gesloten. Keukei v.a. 18.00 uur geopend.
Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 www.mollieenco.nE

-

-

Kerkstraat

Mollie&Co Restaurant

-

Verlengde Haltestraat
estraat

Open Golf Zandvoort

-

Duintjesveldweg

Za ras, Café Restaurant -Haltestraat

Word ook bekend

als

ondernemer
•</

S

in

Zandvoort!

Bedrijvengids

Ondernemers Nieuws

>/ Bedrijfsonroerendgoed
V^ Ondernemers Informatie
Vacaturebank
•S Evenementen
</ En nog veel meer...

f

Bezoek voor meer informatie
www.zandvoortinbedrijf.n

V^

Zandvoort»^

Zandvoort
Wilt

in Bedrijf.nl

voor een ondernemend Zandvoort

u een folder, flyer of brochure in heel Zandvoort en
Laat dat maar aan ons over!

tarieverj
Zeer voordelige

Bentveld verspreiden?

^.^^ gpede dekkiTigj

I
i

mirte nabezorghig service |

Courant
Po , nTfliTia met de Zandvoortse

Van idee t ot uitvoering:
^.vw>.m<unnenwiivooruver ZO rgenJ
|

"H

Z\

ÖZANDVOORTSE
Courant

Voor meer informatie mail naar gillis@zandvoortsecourant.nl of bel 06 46046026
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Bezige
Wendy

Jacobs

is

Bij

Wendy Jacobs 'zoemt voor de

het (hard)iopende bewijs, dat vrijwil-

ligerswerk niet alleen iets voor ouderen
investeert

zij

is.

Al vele jaren

pas

heel veel tijd in andere Zandvoorters en

Maar daar gaat

23.

zij

de Rekreade, maar pas op
haar achttiende veroverde

zij

als

een

verlengstuk van haar opleiding en vooral ook

als

een

hobby. Bezige

Een bezige

bij,

Bij

Wendy noemen

die vooral

per

week repeteren om

leuke rollen te kunnen
spelen. Zoals een junkie,

zij

niet onder gebukt. In te-

gendeel, haar bezigheden voor anderen ziet

haar vriendinnen haar.

unieke evenement haar

harten sindsdien

naast

zij

is

Maaike Cappel een van de
drijvende krachten

bij

deze

waar

je eigen leven ver

van af staat, zodat

je

echt

buiten jezelf kunt treden.

Of

kakmadam

als

in

een

klucht als

De Gevulde

jeugd.

Snoeshaan.

Ja, zal

De poppenkast is een van
de grote trekpleisters van

toch haareigen

vakantiebesteding voor de

zoemt voor kinderen.

zer zeggen,

de

Hoewel het bedrijfin Heemstede gevestigd

le-

maar dat

besteding? Klopt, maar

de Rekreade en de dames

Wendy

Cappel en Jacobs vonden, dat

fleur van de

van

tegenwoordig ook

Dankzij een geldprijs van

bestuur

de provincie Noord-Holland

het secretariaat.

Hildering en

Sentinel Alarm

zit

zij

januari 1996

sloot na vijfjaar,
zijn

Op woens-

druk ja.

is

zwem

dagavond

nog. En tot voor kort heb

pen.

Zij

vonden een gastvrij
in het Zand voorts

onderdak

Museum, waar Maaike

ik

ik

ook

op zondag nog op het
gewerkt. Mijn

strand

Wendy twee woensdag-

vaak

onderwijsassistente heeft

middagen per maand on-

vandaan

Wendy al

waar

af,

de

ik

is

Op

feit.

1

1

bedrijf

januari

dus het tweede

Van

lus-

Duijn: "Beveiliging

in dit

geval

in bedrijf'.

bij

elkaar

is

bedrijven

maar ook alarmin-

stallaties

voor particulieren

worden

geleverd, inclusief een

beveihgingsbewijsten behoeve van

uw

politie.

Van Duijn: "Daarnaast

verzekering en de

bieden wij optimale service

door

letterlijk

24 uur per dag,

365 dagen per jaar beschik-

best een gevoelig onderwerp

baartezijn vooronze klanten,

dus van belang dat

opdat de alarmsystemen op-

is

men een erkend

specialist in

de arm neemt. Wij

tijd

op

samen met

trum voor het echtpaar een

en het

vriendinnen vragen zich

en

in

vrouw Sacha, het

2011

de attributen en apparatuur

kwam

dienst en be-

het

van

over te nemen.

"Het

is, is

Zandvoort volop

deze rubriek volledig.

in

1972 op-

is in

Van Duijn

gericht.

in

als assistent

vooreen poppentheater

ko-

'in

op dat eigenaar Cees van Duijn een geboren en

rechtvaardigt een plek

jeugdgroep

Zandvoort het heiejaar wel

een poppenkast verdient.

Gaanwedoen.tv konden

ook sprake van een

getogen Zandvoorter is en hier ook woont en dat

tevens souf-

is

Wim

beslist

Tel daarbij

is

vrijetijds-

tijdens de internetactie

timaal werken."

onder

zijn

stage gelopen op

der grote belangstelling de

lukt allemaal. En

Maar het
met het

verzekeringsmaatschappijen

de Beatrixschool en Oranje

poppenkast tot leven bren-

vrijwilligerswerk voor de

erkend, hebben ruim twintig

hart gestolen en daar richt

Nassauschoolen haar blon-

gen. En de

kinderen doe ikveel erva-

jaar ervaring en inmiddels

elektronische inbraakalarmin-

haar vrijwilligerswerk zich

de gestalte

meer dan 5000

stallaties,

door Tom Hendriks

Kinderen hebben

dan ook

op.

ven woont
Zandvoort.

haar

Haar hele

Wendy
Zij

le-

al

in

zat hier

op

de Nicolaasschool, ging
later

naar het Noordzee

College

in

Haarlem en

volgde verder 4 jaar een
mbo-opleid ing voor peda-

sinds septem-

is

bereen dag perweektezien
in

de Hannie Schaftschool.

En dan

is

nog de nain Ducky

er

schoolse opvang

Duck. Genoeg kinderen

haar heen, zou

Welnee, ga

je

er

om

zeggen.

in

de

dames

weerom

druk

zijn

ook aan het

eind van het jaar een win-

de Rekreadete

terfeest voor

realiseren. Dankzij

een

tv

hebben

zij

alweer prodoor

vinciaal geld verdiend

maar even

blik-

semactie via Gaanwedoen.

ring

haal.

op voor

later",

aldus

Wendy."Je moet het vooral

doen

Ook

als je

in

meer jongeren

Zandvoort

tijd

beste-

den aan vrijwilligerswerk,

met hun plan voor een

want

Winters antekraampie de

voor de oude(re) garde

vooral opvolgers

Nederlandse

alle

objecten

jong bent."

vindt het jammer,

zij

dat niet

meer door

ons bestand,

in

waaronder

beveiligde

bewaking, magneetcontacten

betrouwbaar-

en glasbreukdetectoren. Kijk

afgegeven door de po-

voor een volledig overzicht

bewijs van
heid,

in

Kennemerland.

wordt ons

bedrijf

wordt bekend hoeveel euro

Op Wendy Jacobs kan

Preventie (NCP) en

haar onderwijsbevoegd-

Sinds haar zesde jaar

ditmaal de beloning

Zandvoort echter nog

gecertificeerd."

heid te krijgen en daar

bij

moet vier jaar hard voor
worden geblokt.

Mans

de scoutinggroep

Voor de
niet

klas staan

haar

is

vreemd, want

als

n

bij

de jongens van

jaar.

En

zij

regelt

daar nu ook de administratie. In

haar jeugd

is.

lange

Stella

Willibrordus en nu

leidster

7 tot

is zij

te veroveren. Binnen kort

nam

zij

Genoeg bezigheden? Eh_
dan is er ook nog de toneel-

,

vereniging

Wim

Sinds haar 13e
daar

lid

van.

Hildering.
is

Wendy

Twee avonden

tijd

helaas

Jaarlijks

gekeurd

BV.

2gH

is

daardoor

maareen week telt
maar zeven dagen

wel

het Frans als Engels

in

(wat zo-

schildwacht betekent) heeft

en die zitten bijna hele-

benaderd,

maal

adviseur op basis van een

vol.

Centraal adres voor dementie

nantelzorgers

Het Alzheimer Café vindt

en

instellingen zoals de indi-

Café Zandvoort' staat

krij-

catiecommissie, dagbeste-

teken van die voorziening.

plaats

ding en zorginstellingen.

Aan het woord komen

Zandvoort, Flemingstraat

Zandvoort heeft één adres:

genwoordigersvan het DOC-

Inloop vanaf 19.00 uur, aan-

het DOC-team. De volgende

team aan wie de bezoekers

vang 19.30

bijeenkomst van 'Alzheimer

ook vragen kunnen

21.30 uur.

komen

contact met verpleeg-

kundigen, artsen en met

in

het

verte-

stellen.

op 3 november

uur,

in

einde

gevestigd aan

Alarm

Herenweg

(bedrijventerrein Groenin

Heemstede.

Tel.
is

op werkdagen geopend van
u Sentinel

met

professionals. Ze

is

hoven)

023-5291987. Het kantoor

Nadat

zal

de veiligheidsrisi-

daarbij uitgebreide infor-

matie over de

gen te maken met diverse

nelalarm.nl. Sentinel

het Nationaal Centrum voor

coanalyseeen plan opstellen,

Mensen met dementie

op de website www.senti-

door het keuringsbedrijf van

rekenen. Vriend

envriendinnenclub heeft
zij lief,

alarm, veiligheids

stil

hang- en sluitwerk, inbraak-

veel

de kinderdisco gedraaid.

lijst

nalering,

en brandbeveiligingen video-

litie

genoeg.

meer

overval/paniek sig-

Zandvoort.

zes

vijfde plaats

zijn er niet

Sentinel kunt u onder

(hoogwaardige) producten:

vakbekwame mon-

Onze

voor zitten. Zo'n 4 jaar
heeft Wendy bij Pluspunt

op de ideeën-

Bij

terecht voor de volgende

teurs beschikken over een

Nu zit zij als
eerstejaars twee avonden
per week op de PABO om
gogisch werk.

in

OKTOBER 2010

28

kinderen

een enkele keer deel aan

dit
is

43

Sentinel Alarm B.V.

Erta<8tbDX!snBi mm. Qsm&w. Mdlp^g

OOK
55.

om

installatie en

kosten, zodat u precies

weet

waar

gaan

u

aan toe bent.

zeer zorgvuldig

Zij

om met

de

toevertrouwde gegevens door
deze optimaal beveiligd op te
slaan.

om

Het gaat voornamelijk

de beveiliging van onder

andere woningen, winkels en

9.oototi7.oo

uur.

Echtgenote Sacha van Duijn
is,

naast haar werkzaamhe-

den op kantoor, per
in

1

oktober

een apart gedeelte van

het pand gestart
Fashion,

met Quinty

modieuze en betaal-

dames met
een maatje (44 t/m 60) meer.
Zij biedt deze doelgroep meer
bare kleding voor

aandacht en
gratis

privacy, alsmede

parkeergelegenheid.

Openingstijden:

di

t/m

vr.

12. 00-18.00

uur, za. 12.00-

17.00 uur.

023-5296799.

Tel.

JD
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HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

Tijdelijke

Grown Ups

tem peratuuropl evin g
]

c

Filmprogramma
28

okt.

t/m 03 nov.

Grown Ups

draait

om

vijf
In

kampioenschap wonnen
maar sindsdien elkaar een

Ernst Bobbie
het geheim
van de Morita Rona
cti

Nederianös gespreken

hun toenmalige
basketbalcoach komt te

den

-

l<®

onze omgeving. Onder

het

in

Zandvoort

dit soort

licht wisselvallig

dat de tempera-

is

week de 15
bijna 16

elkaar

aan

vast, in

zaken

in

het leven

in

de

voortdurend

blijven

er

leren ze

zijn.

meer voor de

het kwik wat

graden).

(18

een weekendje

weg

Tot diep

in

berweek

de eerste novemhet lichtwis-

blijft

lift.

We

selvallig en vrij zacht.

in

het

zuidwestelijke regime

grensgebied bivakkeren

die

opnieuw wat de waardevolle

Ze sluiten het weekend af met een

rematch van het basketbal kam pioenschap waarbij ze gaan-

gebieden boven Engeland

Ooit werd onderzocht dat

en een gebied met hogere

als er

gedurende het

loop van oktober een ge-

stage (gemiddelde) tem-

Zwakke regengebieden
schampen ons zo nu en

daaropvolgende winter een

peratuurdaling optreedt.de

om

kans heeft

kouder dan

dan. Dan regent het enige

normaal uitte pakken. Deze

tijd licht,

maar grote neerslagsommen komen niet
zet. Ook op donderdag

maand begon

aan

gedeelte en

kan

nog het geval

dit

Wanneer de hoge druk
sterker
beeld

is,

valt het

mee

zijn.

iets

weer-

en pikken

we

nog anderhalve, of twee
agenoeg droge dagen
ïee. Vrijdag
schijnlijk

wordt waar-

de beste dag van

de week met wat meer zon
n

dus die prima tempe-

raturen.

Ook de nachten

worden opvallend mild met
in de buurt van de
o graden. Grote verschillen
s met devr koude nachnog aan het begin van
1

ij

e

kende een

zeer

warm,

koud tweede

vrij

voornemens
om te zacht te eindigen. De
wijnmaand van 2010 kent
dus geen consistente dais

lingvan temperatuur zoals
geschetst.

Louter op grond van

dit

concluderen dat

koude winter
Er zijn

we geen

krijgen straks.

echtereen aantal an-

dere factoren die juist wel

duiden opeen winter die te

koud

de bus zou kunnen

uit

gaan komen.

Meer weerinfo, ook over de

week.

p de langere termijn

is

er

is

erop

www.weerprimeur.nl

igens weinig kans op

een stabiele(re) periode.

weerman Mare Putto

RTV N-H
RADIO+TV NGOHD-HULLANI)
is

Temperatuur
14

de publieke regionale omroep voor de

provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland

bovendien de officiële rampenzender van de

provincie. Frequentie:
(kabel). Zie

FM

87.9 (ether) of

FM

15-16

15

14

Min

9

8

10

10

Zon

40%

55%

50%

50%

Neerslag

45%

20%

30%

30%

Wind

zw. 4

z.4-5

zzw. 4-5

zzw. 4

93.3

voor programmering: www.rtvnh.nl

ge-

geven zou je dus kunnen

winter,

is

ver-

luchtdruk ten oosten van
ons.

les leren.

Nedertancfc gespreken

RTV-NH

Het
blijft

oppermachtig vooralsnog.

tussen actieve(re) regen-

hun oudejeugd honk aan het meer. Tijdens deze

deweg eveneens een

kiest

zuidhoek en daardoor kan

-

weer op diens beOmverder bij te

grafenis.

Dagelijks 16.00

CL

gra-

graden

omstandigheden wordt

Zuid-Limburg vaak het warmst

De wind

inmiddels allen de

dertig ruim gepasseerd

dagen aan het meer

en het Pakjü'sMyir.urle

in

overlijden, zien de vrien-

goede ou de tijd, plakken ze

Sinterklaas

het weer

gaat en aan het einde van de

den kan passeren. Misschien wordt het wel

Als

zijn.

kunnen kletsen over

Dagelijks 14.15

omhoog

tuur

oog verloren
in

|Q0

blijft

de komende dagen. Een klein pluspunt

tiener een basketbal

als

beetje uit het

Dagelijks 12. 4j

grote lijnen

jeugdvrienden, die ooit

NUMMER

Zandvoortse Courant-

&7Mrs asm
In

wat de foto

tegenstelling tot

morgen

de trein

in

productiemeisjes.

zie ik ze:

komen

plooien op het mediapark. Hier

laat zien, tref ik

belangrijke mensen, of

wethouder Andor

Sandbergen (1974) tijdens onze gastvrije meeting aan op

zijn

De meisjes

rijk zijn.

kamer

mensen

om

ze

het raadhuis,

met

stropdas. Sinds kort bekleed

veel betrokkenheid en trots. Hij

wat

heeft. Tevens

hij

hem om

is hij

hij

deze functie met

een gelukkig mens en tevreden met

is

interesse voor het reizen verbindt

hij zijn

zouden

een groot liefhebber van reizen. Wat trekt

naar andere delen van de wereld uit te wijken? En welke

ontstaat er als

H&M folder

mee

vullen.

meisjes krijgen
lief

bij

kant van de

el

Want

weer voor een

lijn

jullie

productiemeisjes zouden

jonge

leeftijd

betrokken geweest.

altijd politiek

de politiek

in

omdat

weinigjonge mensen een functie
den. Die doelgroep

hij

de

in

Hij

ging op

nu uitgegroeid tot een passievolle hobby.

vond dat erte

dereculturen

mee te maken

de natuur en

eerst

is

in

geschoven
coalitie

als

besloot zijn leven drastisch

Hij

punt opzijn agenda

is

ren van

mensen

lef

zelf (buiten openingstijden

jaar gestreeld

zijn

grote uitdaging.

men

geven, sa

wij zijn

Eind

heeft

hij al

aangedaan. Wat ooit begon met een
zijn

om een

is,

ru-

team, probeert te bereiken en wil bewerkstelligen. Het

'wij gevoel'

ja-

kijkt.

kan

hij

naand

hij

bijna niet, die krijgen niks meervoorelkaar.

hoelang

gen

zijn

zal ik

wel

al

maakten we de volgende top

sommige

mag je

En als redacteur

er verlept uitzien, eigenlijk

een vereiste. Eer lijk gezegd heb

ik

nooit

tige en lekkere redacteur ontmoet. Zo

blijft

toch rollen en

is

2.

Doedelzak
3.

bij

de Lamstraal

bij

Het Wapen

Basketballen

Get Out
Dorp.

1
.

30 oktober:

€

5 november:

raak op

in

met enige regelmaat getuige van

vechtpartijen. Deze

week

is

is

in

de

film

film

op DVD

gebracht.

weekend gaat
Kunstlijn

met

'Lijn

1'

strijkt

S.

Kaarten:

€ 14

de monumentale zalen van

de

DJ's

via escape.nl

7 november:

neer

in

de Lichtfabriek. Met een wervelend,

jong en vernieuwend programma. Muziek, kunst en

'S

in

staan feest, mode, muziek

Samen met jouw vriendinnen

kunnen de voetjes van de vloer tijdens spetterende optredens van
Roog, Mike van Loon en Brian

de stelling dan ook:

'Zandvoort wordt steeds onveiliger'

van de

een heuse Sex-and-the-city-party plaatsvinden

Amsterdam. Net als

en de cocktails op deze avond centraal.

De Schelp waarbij iemand door meerdere messteken om het leven
soort misdrijven ook andere gewelddadigheden. Wie in het

zal er

Escape Venue

stelling:

5, 6,
is

vergeten de

20 via Het Patronaat of Primera.

bij Bluijs

Afgelopen week was een tragische week. Het 'bijldrama' van vorige week maandag en een dag daarvoor
al

te

Voor de hele line-up en

tijd.

meer informatie, ga naar multigroove.nl.

en Blue-rav,

stappen,

dat

DJ Pavo Solo neemt Het Patronaat over! Harlem Nights staat bol van

3:

Officiële Sex & the city 2 release tour. Ter lancering

was het ook

is

frisse, frui-

het balletje

netjes

ik

Jfi«

Kaarten:

Deze week weer een nieuwe

Maar ons dorp kent naast dit

1

er altijd plaats voor mij op het mediapark.

weer mijn NS maandtrajectkaart:
Zandvoort-Hilversum Noord.
En zo verleng

lekkerste Multi-klappers uit die goeie oude

De waterrace

25,

productie-

meisjes ook nog andere dingen, zoals redactioneel werk.

de dikste Hardstyle, rauwe Techno en Hardtrance en niet

1.

ben nu

Ik

nog hebben als productie meisje? De kringezet, maar de make-up werkt nog steeds

uitermate goed. Gelukkig kunnen

memorabele herinneringen mee

week deden we een oproep aan de deelnemers en toeschouwers van Rondje
Uit alle reacties

8 uur per dag werken. Door deze lange dagen

de productiemeisjes langzamerhand aftakelen, er

uiteindelijk uiteenzetten

naken

Oproep afgelopen week
Vorige

krij-

niet

zelfs

1

halsreikend naar uit-

Ongetwijfeld wordt ook dit weer een fantastische

bestemming waar

computer van het Frans
in de Stille Oceaan, is

Polynesische atoleiland 'Aitutaki'

de gemeente.

staat een reis vai

ze

geen

toch

uur,

de restvan Nederland

in dikke wallen. De make-up is
meerte onderscheiden van de donkere cirkels rond
de ogen. Een maal verlept en afgedaan zoekende meisjes
een andere bezigheid, want oude productiedames zijn er

De ontmoeting met de Polynesische

Argentinië inde planning, waar

als

verschijnen eerst lichte kringen onder de ogen, die zich

samen leving te creëren, maar dat is wel het stukje
'ons' wat hij binnen zijn gemeente Zandvoort, sa men met

Maleisië, Zuid-Afrika, Guatemala, Chili en Bolivia

gewoon

zie je

Maar

zou heelTv-land platliggen.

hij

tijdens

zieloze

van

die

is.

te vermaken, want als er

zijn,

gen ze evenveel uren uitbetaald

voor het

Zien en ervaren hoe anders gelukkig

zijn.

meegegeven. Wellicht een utopische gedachte

Liefde voor het reizen

renlange screensaver op

hij

op het Chileense Paaseiland, heeft hem bewustwording

het faciliteren en enthousiasme-

In

ligt zijn

zijn reizen.

mensen kunnen

om

genomen. Een groot

de digitalisering van afhandelen

van zaken door mensen
de gemeente om).

met

met

één te worden

samenleving, een samenleving waar bijna nooit ruzie

wethouderskandidaat toen hetCDAin de

kon komen.

te gooien en heeft de stap

om

kwam toen

Nederland,

in

met echte armoede werd geconfronteerd

één van

voor de gemeenteraadsverkiezingen 2010 en naar voren

an-

te verrijken. Het besef hoe goed

zijn ziel

het eigenlijk heeft

2006 begonnen als buitengewoon com missielid, op plaats 2 terecht gekomen
Hij

om

en te ontdekken welke mooie

dingen erop de wereld bestaan. En

politiek bekleed-

tenslotte ook een deel van de sa-

is

menleving en kent andere normen en waarden dan de
generaties erboven.

Hij reist

uit

kaar en vooral ook gratis.

De meisjes maken lange dagen van zo'ni4
is

uit,

productie-

pakken dat het ego aan de andere

te

in

doen het allemaal om

Andor

met

keen

goed

als ze er niet

voor elkaar.

na alles voor

er makkelij

en knipperen met de wimpers. Per telefoon

weten ze iemand zo

door Mandy Schoorl

Maar ja,

zien, krijgen ze niks

Ze lachen

link

met zijn werk?

zich te ont-

contact

in

den ken dat ze belang-

die

zien er eigenlijk allemaal hetzelfde

ondanks verschillende haarkleuren kun je
in

OKTOBER 2010

28

Allemaal struinen ze af naar Hilversum

wethouder

reislustige

•

Productiemeisjes
ledere

Onze

43

ColUTÏITI

'de Licht'. Exposities,

mode

treffen elkaar in

modeshows, workshops,

jam-sessions en de dj-battle. Toegang en parkeren

is

gratis.

Voor meer

informatie, ga dan naar lichtfabriek.nl

Stuur je reactie per e-mail naar: stelling@zandvoortsecourant.nl

f>

gAXOZO
Van der Valk

U werkt met de cijfers t/m g.
Deze dient u in de witte vla kjes
in te vullen. De optelsom van de
1

vakjes staat
je

naast de

Indien u

in

in

rij

het donkere vla

.

een donkervlakje

bij-

_

voorbeeld 4A8 ziet staan, betekent dat u vertikaal op 4

moet

uitkomen en horizontaal op
Let op: er zijn

c

owart
Notarissen

k-

of boven de kolom.

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort
Telefoon: 023 57 168 41

8.

E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

soms meerdere
openingstijden:

oplossingen mogelijk.

De op ossing staat

elders op deze

ma t/m do

pagina

AJKC

BC

JK

Breinbreker

+

De bedoeling van de breinbreker
is de rekenkundige som op zo een
manier op te lossen dat hij klopt.

9.00 tot 12.30 u.

De Zonnebloem werft leden

+

De Zonnebloem

KD

AF

JC

AEC

AB

AKEG

en 13.30 tot 17.00

Extra kosten

is

De Zonnebloem

op zoek naar nieuwe

lerlei

donateurs en ondersteunende leden. Daarom houdt de Na-

De Zonnebloem van 8

tionale Vereniging

DXC

en de regio Zuid-Kennemerland.

Uw

bijdrage

in
is

regelt al-

noodzakelijke voorzie-

ningen voor mensen met

november

lichamelijke beperkingen.

Zandvoort

Zoals aangepast (rolstoel)

hard nodig,

vervoer, (verpleegkundige

tot 13

aanstaande een telefonische ledenwerfactie

Zandvoort

in

wil graag haar activiteiten voor zieken en

gehandicapten verder uitbreiden en

Gelijke letters zijn gelijke cijfers.

u.

9.00 tot 12.30 u. en 13.30 tot 16.00 u.

vrij

en medische) begeleiding

omdat het beroep op de Zonnebloemafdelingen toeneemt.

en hulpmiddelen op

locatie.

Dezevoorzieningen brengen
De

oplossing stoot elders op deze pagina

met zich mee,
worden doorbere-

extra kosten
die niet

kend aan de deelnemers.

Kook eens anders

Wil de

Zonnebloem ook

in

de

toekomst van blijvende bezijn voorde zieke en
gehandicapte medemens,
is steun uit de samen-

tekenis

dan

Gebakken struisvogelsteak met kersenpepersaus

leving hard nodig.

Hoofdgerecht voor 4 personen
Als u

Benodigdheden:
600 g

struisvogelsteak

anders
de diepvries),
pot kersen op sap,
(liefst vers,

uit

1

i

g boter

De Zonnebloem organiseert

zout,

(dus geen margarine),

zwarte paper
uit de molen.

" 2 el. aardappelzetmeel,
" 2 el.cassis-siroop,

in

pan en dek deze af met aluminiumfolie en plaats
10 minuten of totdat ze mooi rosé van binnen

de koelkast ontdooien alvo-

met zout en
in

peper. Verwarm de boter

Neem

voor zieken, gehandicapten

uit of

hulpbehoevende ou-

Roode, voorzitter,

activiteiten ontstaan veelal

5716358;

bijzondere ontmoetingen.

bij-

tel:

Kluyskens, se-

5.

cretaris, tel: 023-5731225;

Mettes, penningmeester,

voldoening

tel:

sociaal isolement.

uitgewezen.

uit.

Dat heeft

023-5714503 of H.

Oplossing Kakuro

023-5736321.

8
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Oplossing Breinbreker
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Bluijs,

bestuurslid bezoekwerk,

zestig jaar praktijk

zijn.

goed voor lichaam en geest"

M.

Ookvrijwilligers putten daar

men van

gehandicapten die dreigen

www.sportinzandvoort.nl

023-

gedragen aan het voorko-

een oven op i6o°C. Bak ongeveer

uit

8

Q.

op vakantie. Via deze

meer dan

de steaks

in

contact

u

de bestuursleden: Th. de

Tienduizenden zieken en

dicht.

Kersenpepersaus:
Verwarm de kersen met 2 dl. van het eigen sap in een pan. Meng het aardappelmeel
aan met de siroop en bind hiermee het kersen sap. Voeg het mengsel toe aan de
bak boter van de steak en geef er gul zwarte gemalen peper door. Tip: lekker met een
spruitjesstamppot of rode kool met aardappelpuree.

is

weten over

opnemen met een van

de

een pan en schroei hierin de steaks aan beide zijden

"Sport

wilt

Zandvoort, kunt

zoek of kunnen met hulp

van een vrijwilliger er op

deren. Hiermee wordt

rens het verder te bereiden. Bestrooi desteaks

vereenzamen, krijgen be-

te

huisbezoek, dagactiviteiten

en aangepaste vakanties

en

Bereiding:
Laat het gevogelte, indien bevroren, ruim van tevoren

in

meer

het Zonnebloemwerk
;o

S£9L |=|

%L

+

-

SZ

|x|

£9

tel:

Zandvoortse Courant-

NUMMER
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Gitsels

Johnny Kraaijkamp

De highlights van
Johnny Kraaijkamp

Jt.

speelt dTiedubbelrol in toneelthriller
"Ik

vind het leuk als ze mij vergeten"

Onze beroemde inwoner Johnny Kraaijkamp
is

sinds half september

in

de theaters te zien

'Sherlock

Holmes en de hond van de

klassieker

is al

talloze

(1954)

Jr.

het stuk

in

Baskervilles'.

Deze

malen verfilmd en opgevoerd, maar

om

hoe

te laten zien

veelzijdig je bent?

"Nou,ikvind het wel leuk

als

mannetjes

ze verschillende

zien.hoor.ikvind hetsowieso

het Thriller Theater heeft er een nieuwe, verrassende be-

humor. Als

het publiek

ik

moet geloven, is het goed

gelukt!"

1978

:

'De verlegen versierder',

1989

:

'Jan

Het heeft te maken met het

1990

:

'Geluk

1993

:

'TheSunshine

:

'Stones

kunnen: het

rol

heel serieus

bij

dan de

zen. Dat kan

zijn.

om

verlangen

dium

op een poop

te staan of het

het podium staan zelf?

Want je was
je

pas 10 toen

debuteerde

in 'Oliver'!

maar dat was

"Ja,
lerei.

Ik

spie-

werd pas wakker

toen iemand mij wees op
de oriëntatiecursus van de

was

Toneelschool. Toen

ik

18.

Mijn vader was nog geen se-

je karak-

maar

Niet leuk doen,

ter.

leuk als ze mij vergeten."

er eerder: het

is

nemen van

serieus

Wat was

werking van gemaakt. Johnny: "Het heeft meer vaart, meer

je

in

is

ook de

want op het

valkuil,

toneel heb je verhoudings-

Passchier en Rieneke van

gewijs weinig effecten.

Nuenen. Passchier heeft
renlange ervaring

dramaturg en

ja-

als acteur,

scriptschrijver

voor onder meer 'Baantjer',

Vrouwen' en

'Gooische

'GoedeTijden Slechte

Van Nuenen was
te zien

in o.a.

'Kees&

Tijden'.

als actrice

'Oppassen' en

Met

Co'.

het Thriller

je

da ar wel hebt

is

Wat

'Geknipt

:

'Sherlock

het niet kan, dan kan je

het effect

van de suggestie, en het

is

heel leuk als dat werkt. En
Lex'

bewerking geeft het ge-

heel

wat meer vaart en een

beetje humor.Als

moet geloven
heeft,
is

is

ik

iedereen

die het gezien

het goed gelukt. Het

een mooie voorstelling."

Theater brengen ze bewerkingen van klassieke

thril-

Johnny speelt

liefst drie rol-

lers als 'Tien kleine negertjes',

len in het stuk.

'Arsenicum en oude kant' en

voor het eerst;

'Moordspel'. En nu dus deze

Ik?'

Sherlock Holmes-kraker, mis-

en

schien wel het beroemdste

men

verhaal dat ooit

van

Sir

uit

de pen

Arthur Conan Doyle

vloeide.

Johnny Kraaijkamp

Jn'Toen

ik

werd heb
en

ik

hiervoor gevraagd

ik

het boek gelezen,

dacht meteen: hoe

het mogelijk dat dit

geschreven
zo

is

spannend

blijft.

Het

is

in

is

1890

en nog steeds
is

en overeind

een thriller die

speelde
in

maar

'Hoofd

Dat

in

is

niet

kant gaat, en dat gen re had

ik

het theater nog nooit ge-

hem

af.

dichter

men

daarin."

Wat

is

"Nou,

ik

spelen

in

vind komedie toch
leuk. Er

is

voor

bij

1998

'DeJantjes',

2000

'Boyband',

2005

'Pietje Bell',

te-

2006
2008

Op tv

er dol op,

en

in

films ben

maar dat

is

ik

meteen

Baskervilles',

met

Sr

'Wat zien

ik?',

'Cabaret',

met

Jess

Brigitte

Nijman

met Mariska van

Kolck

Ellen Evers

TV

trouwens

met
gewoon

er ook

nigingen
dat dat

nog

:

'Drie recht,

:

'Vreemde

één averecht', met Gerard Cox

'Alle

praktijken',

met Gerard Cox

in huis',

kinderen de deur

2005

:

'Meiden van de

2006

:

'Samen',

met John Kraaijkamp

Sr

uit',

Rick Engelkes

Wit',

met Angela

Schijf

met Cees Geel

de men-

aan...

weer

Ik

die bezui-

ben bang

niet ten koste

gaat van de niets kunnende

managers, maar van de pro-

een stekkertje

is

ïinder

is,

lees ik altijd

interviews

met acteurs

die beiden doen, moeilij-

ker

mijn vak, goed

dan serieus drama.

"Veel moeilijker. Je ziet ook
bij

mensen

in

drama en goe-

de komedie. Het

itekei"!."

is

gevaarlijk

dat er geen continuïteit

is.

vind het belachelijk dat

ik

Ik

15

jaar aan de top heb gestaan

met

series als 'Het

in Huis',

Zonnetje

en dat daar vervol-

gens niets meer mee wordt

die het

Speellijst in

aan

de regio

rollen te

Sherlock Holmes en de hond van de Baskervilles

één stuk?

"De extra uitdaging dat

is

je

iemand anders moet
worden en dat je er toch
echte mensen van maakt."

op 6 november
in

snel

2

Probeer je mensen te

4 januari

laten vergeten dat je

de Stadsschouwburg
in

deze

regio:

december- Stadsschouwburg, Amstelveen

januari

dezelfde acteur bent,
of vind je het juist leuk

te zien in

Haarlem. Verder

december - De Muze, Noordwijk

18

21

daan.

de wolken)',

Céline Purcell

met Dannyde Munk

metTanja

:

bij

met

met John Kraaijkamp

in 'Oliver!',

:

grammabudgetten. Zeker

hoor, het

in

er zo leuk

Debuut

met Jasperina de Jong
2000 'Blauw blauw', met

niet zo heel veel verschil

de Wolken' na-

liefst vijftien rollen

is

ook wel

niet

in

Sr

MUSICAL

1994-1996:

op.

hart?

ligt je

ligt

maar

pocket (Hoofd

te leren',

1993-2001 'Het zonnetje

in

maar

drama

in

meerdere

Maar waar
"M'n hart

komen

om te spelen?

genre

wel erg

Komedie

hij

genres

alle

musical, noem

levisie,

'Wat Zien

Laus Steenbeeke en

hebt

komedie, drama,

Sr

Bambergen

sen die er over gaan. En nou

sneller

Wat

elkaar geko-

bij

je favoriete

een dubbelrol

hun rekening.

om

van

we weer

Later zijn

wat

hij

een beetje naar de horror-

in

het theater gedaan:

niet

Piet

met John Kraaijkamp

Holmes en de hond van de

1963

1989
Je

partijen. Een

kwam

Boys',

met Genio de Groot

1988

het niet."

op bruiloften en
mer. Dus het

om

:

2010

als je

his

in

2009

bijna niet."

Maar er zijn toch wel
bepaalde wetmatigheden in het komische
genre die je kunt leren?
"Zeker, zeker! En nu ik wat
ouder word zou ik dat ook
kunnen onderwijzen aan
jongeren. Maar echt leren...

een ongeluk', met

bij

moet

ook

met John Kraaijkamp

maat'

z'n

met Laus Steenbeeke

nemen, waar-

situatie leuk

woon met een hoedendoos
komiek met een bühnenum-

2003

Rapen

Het wordt nietonderwe-

rieus acteur, die speelde ge-

Het Thriller Theater

2003 opgericht door Lex

Jt

TONEEL
niet leuk.

niet

24 januari

- Stadsschouwburg Velsen,

Urn uiden

- DeMeervaart, Amsterdam
- De Meerse, Hoofddorp

J2

De informatie pagina van de sportraad
S'portraarJ

. I

iandvoorE

www.sportinzandvoort.nl

Motor- en Autoclub (MAC) Zandvoort
MAC

Zandvoort

ruim 600 leden
actief bezig zijn

het ook anders

is

die,

opgericht in 1949.

De vereniging

telt

als

met de motor- en/of
als je

autosport.

een

rijder bij

betrokken

de een meer dan de ander, sportief en

Sporting O.S.S.

een ongeval

Hoe kan

een speciale band hebt met

meer aan-

laatste jaren krijgt volleybal landelijk steeds

hoge ogen

Clubavond

tijdens internationale

damesptoegen gooien

kampioenschappen. Ook

welkom op onze clubavond,
in de zomer en winter op
woensdagavond om 20.00

gen, duiken en bovenhandse

in

OCA

Zandvoort.

Plaza, achter

Op

baltechnieken zorgen ervoor

dat geen enkele spier wordt

de

overgeslagen. Wedstrijden du-

je

lijk

kla-

organiseert de actieve club

Hiervoororganiseren

zij

jaarlijks

een aantal evene-

op

dezogenaamde BACO (BAan

menten, zoals een kienavond,

het circuit doorbrengt (on-

Commissaris) dagen. Tijdens

een feestavond

der andere 7 x per jaar het

deze dagen wordt uitleg ge-

ziek

het ook aan de

geven over de vlaggen, maar

den over techniek of vliegen

cluborn tezorgen dat dele-

ook over het blussen van

in

den weten wat de diverse

een brandende motor en,

vrij rijden),

regels

is

op en

om

het circuit

heel belangrijk,

wat

te

doen

met dineren

met

live

mu-

vooraf, avon-

een zweefvliegtuig. Meer

informatie via

www.mac-

O.S.S.

eiig ng die
actief

is

Omdat

in

al

is

een ver-

40 jaar

bijna

de regio Haarlem.

het combineren van

werken sport steeds
ker bleek te

worden,

moeilijis

er ge-

nen geleden

in

is

Dames en

ar.g>;\

seizoen wil

ke informa-

aanmelden
Schilpzand,

heren,

bij

Ztiï!

een nieuw team per januari

worden ingeschreven voor de
competitie.

voor geïnteresseerden:

u

in

Zandvoort?

*JZANDVOORT
b:

Voor € 7,50 ontvangt u:
een ZandvoortPas 2010 (geldig t/m 31-12-2010)
- vervolgens ontvangt u een ZandvoortPas 2011 (geldig vanaf 1-1-2011)

Reken

zelf

uw voordeel uit!

eenma

|

ig gratis

JIJ poort voord*

MWïiêdi/ftf*v i*

beste-

vowtov

m eije* wowf> l«A.

!.].'««. ,,;f

«jf ifeZonivoottpM'

plaatsen.
een Zandkorrel

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger
en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

om uw aankopen
CL

Bij

it-

op een doordeweekse dag

ZandvoortPas.

-

zich

5716534.

wedstrijden worden gespeeld

m

uw eigen

maar ook

kunnen

voorzitter Erik

tel.

voldoende belangstelling kan

Pashouders opgelet:

Nog geen ZandvoortPas?

in

gezelli-

da neen individuele sport.

volledige teams,

In dit

nieuw tweede team op poten

tie

de competitie maar

ger

hogere klasse.

Sporting O.S.S. proberen een

per week. Dat wil zeggen
in

het herentearn

den en gepromoveerd naar een

te zeilen 3e

spelen

is

Vraag alvast uw ZandvoortPas 2011 aan.
Voor € 5,- bent u verzekerd van weer een jaar

Bestel dan nu

sets)

natuur-

ongeslagen kampioen gewor-

kozen voor één avond sport

Ook voordelig winkelen

profiteren van vele aanbiedingen en voordelen.

is

on nodig te vertellen dat een

teamsport vele malen
Sporting

niet trainen. Een paarseizoe-

zandvoort.nl.

5

evenveel vocht verloren als

een sportschool. Het

de da rtscom petitie en de

een motorrace. Daarnaast

zijn.

uu r(4of

2

en na een goede wedstrijd heb

acti-

viteiten georganiseerd, zoals

verjasdrive of het kijken van

die veel tijd

gemiddeld

ren

deze avonden

worden ook een aantal

is

uur. Volleybal

een sport waarbij je veel ener-

gie verbruikt. Sprinten, sprin-

hoofdtribune van Circuit Park

Omdat de MAC Zandvoort

zijn

de Korverhal op de dinsdag-

in

avond vanaf 20. 45

eigen volleybalvereniging.

zijn

U bent iedereweekvan harte

uur

een club

Haarlem. Thuiswedstrijden

is

Zandvoort kent

Circuit

Park Zandvoort.

De

dacht. Zowel de nationale heren- als

is.

nt

-

45 jaar

is

het deze

maand

geleden, dat onze kranige en nog krasse

directeur van de Zandvoortse Muziekkapel, die in de loop zijner jaren in Zandvoort zulk

ontving

in

Januari

a.s.

de

leeftijd

van 74 jaar

zal bereiken,

een brief van Staal

hij

hem toe

naar

komen

te

Petersburg.

St.

een bekendheid verwierf, en die

in

aarzelde

Hij

verwisselde

lang en

niet

Frankrijk voor Rusland.

Van

Petersburg ging

naar

St.

hij

van Kiev naar Wenen,

Kiev,

van

Wenen

naar Budapest en

vandaar weer terug naar PaTheater Thoma. Doch

in

rijs

spoedig daarna trok Duits-

hem weer

land

en als kapel-

meester vestigde
Gera.Toen

kwam

zich in

hij

een aanbie-

dingvoor kapelmeester

Semmertheater
terwijl
bij

dorf belandde.

tot

Hoff was gewijd aan

op

't

schooljaren, speelde

in zijn

hij viool.

Geen andere wens kende

hij,

dan musicus te worden en
zijn

wens ging

in

vervulling,

toen hy kort na zyn schooljaren

gedurende

list

aan

'n

was

de bijzondere

het, die

kwaliteiten als musicus van
Reinier van

Hoff ontdekte,

't

en doorging met

hem

clari-

buiten land,

na eerst enige

gement aan

korte tijd daarna

werd aangesteld

als

2de

cla-

by het schutterij-

vioolles gaf.

ontving van
heer Kriens

neren en

't

Bovendien

Hoff van de

les in

't

transpo-

muziektheorie,

in

hetgeen hem

in

latere

zijn

loopbaan van groot nut

is

lid

Haarlemse Orkestvereniging
leidingvan ka-

pelmeester Kriens. Toen
zijn

de

nam hem mee

doorging naar Rusland.

was ooktoen

onder leidingvan kapelmees-

van inkomsten hadden.

volgde

aanzien was.

Bij

na elke stad

stadskapel, waarvan

zijn

Bij

de

stadskapel van Krefeld bleef
hij

hangen en werd aange-

uit-

kwam

hij

om

1903 had

kenen wegens behaalde successen op concoursen en

uit

uit-

voeringen was hier de beloning

voor

onvermoeid werken

zijn

hij

wegens

niet zo lang

deze harmonie

men

zijn

zijn

geleden

verliet,

verdiensten

ouder-

eerde

doorhem

gageerd had.

hem met

de tijd dat de

Wat

zijn

verdienste betreft

had

hij

dit

niet nodig te

men

doen, want

repetitie.
't

betaalde

Zo was Reinier van

Hoff jaar op jaar

in

touw

de Zandvoortse kapel om-

hoogtevoeren en

dit

is

hem

een levenslang pensioen toe te

ten volle gelukt. Achting en

kennen.

waardering, dankbaarheid

ze terugkeren

waar hij ze ook geën-

in

toen zegge één gulden per

en eer zullen straks
Reinier van

Hoff was de

't

zijn

deel

zijnwanneerhiji^ November

oprichter van het Haarlems

a.s.

op de grote feestavond

politiemuziekkorps en van de

te zijner ere

Haarlemse Postfanfare, beide

nopole

Zandvoort

MoWant
deze man véél

in

theater

zal jubileren.

de

daarna

tot verdere groei heeft deze

de hoogste afdeling

onvermoeibare musicus de

lij

k

over te nemen. Dit bleek

in

hij

tot

in

de beginne niet zo eenvoudig.

(Excellence),

Het was

wist

in

de eerste plaats

hij

met

in

zijn

Bennebroek
ook daar gedi-

grondslagen gelegd.
het

hem gegeven

vorderende

er niet alleen

had

zijn

hoofdzakelijk

tig ingespeeld

Parijs. In Parijs

leraar. Eerst

kreeg

hij

de

lei-

hij in

prij-

die plaats een prach-

mandoline-en-

hij

die de Zandvoortse

was men
dirigent, maar

zas,toen naar Frankrijk, eerst
Belfort,

overheidspersoneel voerde

man

dien

van Koningin Wilhelmina

in

orkesten de leiding zo moge-

bijzonder,

El-

vervangen door directeur

naar Mühlhausen

in

was

muziekkapel heeft gemaakt,

weinig of niets

rigeerde kapel drie eerste

te

want

de

ziekkorps van het Haarlemse

hij,

zen te behalen, tegelijkertijd

werd kapelmeester Muller

is

't

worden gerangschikt. Het mu-

van enkele dezer

leiding,

besloot

moeilijk het vertrouwen van

ie violist.

Vandaar vertrok

in

harmonie- en fanfareorkesten

wisten te bereiken en toen

de mensen te winnen, boven-

steld als solo-clarinettist en

het 8e regiment infanterie

Hoff

was op

de lichtstad over

uit

was nog

hij

sergeant-stafmuzikant naar

't

hij in Parijs

nodiging. Expres

verschuldigd, onze kapel

ter Godfried

van

kapel bleek een sop een keer,

vereniging niet laten zitten.

theater Ger-

Reeds lang had het

ging naar onze Zandvoorts

toen

uitgegroeid tot orkesten, die

in

had

Na verloop van enkele jaren

verliet Reinier

uit-

ons land met ere on der de grote

Orkestvereniging voortkwam.

de man, die het corps

wat

zorg vervuld, dat de dillettan-

nu zo bekende Haarlemse

Kriens,

E. S.M. -fanfare,

ging. Hoezeer zijn hart uit- _

toen

goede

het korps, waaruit later de

Arnhem. Na de kroning

in

zijn

directeur

tenorkesten, door gebrek aan

enig ander land,

de leden een behoorlijke bron

Man. Vandaar

van de

hij

reeds

in

giment infanterie te Leiden

overplaatsing als

liet

werd

dig daarna

vaandel vol medailles en erete-

Hoff zijn muzikanten

Kiel,

kreeg

om

méér dan

kapelmeester Muller. Dit was

zijn

naar

maar ook

Düssel-

in

betaalde kapelmeester
't

Men

persoonlijkheid

zijn

tijd

KJST.A.-Zangvereniging, over

het Mannenkoor, over, een g
kinderoperettekoor en een
'
mooie mandoline vereni-

het land, waar een muzikant,

Duitsland

geweest. Na

re-

om

muzikale kwaliteiten en spoe-

gehele hart

niereen repetitie te houden,

naar Duitsland, waarna deze
zelf

jubilaris over

jaar ging onze

hem,

niet alleen,

zijn

voerde daar gedu-

het

bleek geen geld te hebben en

eigen zaken
H.O.V.,

muziek-corps te Haarlem,

naar het 4e

het ging!

steeds meer vertrouwen

de kapel,

niet alleen

hij

rende korter of langer

korps „De Tramharmonie". Een

mee, doch deze ondernemer

van

toen nog onder leiding van

15

ci

kwam dus

buitenlandse carrière.

heer Staal,

de mu-

Maar

hing,

eveneens de scepterover de »

groeidetot het nu zo bekende

nameen enga-

in

alle blaas

was het

waaraan

zodanig

genoeg van het

hij

geven op

les

hij

trompet, trombone, enz.

dom nog

wederom ouder

OKTOBER 2010

28

Duisburg,

als

In

het

wat

gevergd, want

instrumenten, hobo, clarinet,
fluit,

een aantal buitenlandse musi-

hem

muzikale

te zijn

in

moest

die tijd heel

in

hem

van de

richte Kroningska pel,

De hoboïst van de

in

Zandvoort.

werd

en toen

netles te geven, terwijl con-

Zijn

November

in

Er

mania te Amsterdam, bracht

certmeester Van der Tasch

ziekwereld spoedig bekend,
hij

zéér veel te danken. Hij

jubilaris

de militaire dienst en werd,
tijd lid

Schoten,

in

in

over de kapel

'03,

van

geweest van de nieuw opge-

7 jaar als vio-

verbonden was.

rinettist

ris

Aan deze heer

heeft onze jubila-

symphonie-clubje

talenten werden

zodat

ongekende hoogte wist
te voeren.

Kriens

in

1902

hij in

de marine kapel

onze
Het gehele leven van Reinier

de muziek. Reeds jong,

ding overeen korps

spoedig daarna,

de

scepter over onze kapel ging zwaaien.

van

43

van de Zandvoortse Muziekkapel

45-jarig directeurschap
November 1948

NUMMER

•

Moge

zijn,

nog

velejaren, ondanks zijn reeds
leeftijd, actief in

schoon beroep te kun-

nen arbeiden.

semble. Maar ookin Zandvoort

JS>

'^1 Gemeente Zandvoort
* *

"*

Éfc

Swaluëstraat

Postbus

2,

Cem een tetijke publicatie week

43

-

AA Zandvoort

2040

2,

2010

ordening ontheffing en bouwvergunning te verlenen voor

het:

gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-

making
geheel veranderen van de woning en de garage op het per-

Vergadering college

De

van de collegevergadering van week 42 en

besluitenlijst

de verdere
zijn in

in

week 42 door het

week 43 vastgesteld. De

genomen

college

besluitenlijst

besluiten

te zien

is in

bij

ceel Vuurboetstraat 4 te Zandvoort

(bouwaanvraagnummer:

Voormelde bouwaanvraag met het conceptbesluit

Centrale Balie en op de website.

gang van 29 oktober 2010 gedurende 6 weken

Op grond van

artikel 192,

tweede

van de Gemeentewet

lid,

liggen de begrotingswijzigingen van de

9 en 10

agendapunten

november 20ioaande gemeenteraad

die

ter vastste

op

Irg

worden voorgelegd en die financiële consequenties tot gevolg
heb ben, vanaf heden toten met io november 2010 ter inzage
bij

de

balie

met

ligt

ter inzage

bij

in-

de

Het mandaatbesluit

is

op

5 juli

oktober 2010

2010 vastgesteld door het

Al-

penseen Bestuur, het Dagelijks Bestuuren de voorzitter. Mocht
u het

maken

bij

het college van Burgemeesteren Wethouders, Post-

2040 AA Zandvoort. U dient

bus

2,

uw

brief "zienswijze"te

mandaatbesluit willen

inzien, stuur

-

in

1

verwijderen van vier bomen, ingekomer 14 oktober zoio,

dan een email naar

De Commissie Raadzaken vergadert op
de raadzaal. De deuren gaan

2

11

,

Prinsesseweg 9 t/m

(sloop school),

november vanaf

om

19.30 uur open.
Let op.

De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen

liggen

bij

-Vaststellen sgends

tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat

aan het Raadhuisplein. Op de agenda

commissie Raadszaken van

Besluitenlijsten

21

staat:

september en

oktober 2010 (integraal)

-

Beleidsnota parkeren 2010

-

Rondvraag

u

uw

de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien

zienswijze over deze aangevraagde plannen kenbaar

De meest recente agenda vindt

u op de website.

In

deze

van een afschrift van het bezwaarschrift.

telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00,

is

met nod g

Bel

-

17.00

uuren

met de Centrale Meldlijn

maandag

vrijdag 8.30 -16.00 uur.

(023)

website het digitale formulier

in

57402

00, óf vul op de

óf stuur een brief naar de

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30

-

16.00

uur

Donderdag:

08.30

-

20.00

uur

Vrijdag:

08 .30

-

12

uur

30

maar voor een

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u

beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen

e.d.

Openingstijden begraafplaats

bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning worden

Tollensstraat zijn dagelijks

zal dit

open tussen 08.00

-18. 00 uur.

worden gepubliceerd en pas dan kunnen

belanghebbenden bezwaar indienen.

Collegelid spreken?

Verzonden besluiten

telefoonnummer.

Een afspraak

commissie kunnen burgers het woord voeren over onderwerpen op de agenda. Aanmelding vooraf

een

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd
zijn.

om

de voorzieningen-echte'

kunt maken. Deze publicatie betekent ook niet dat u een

verleend dan

-Sluiting

bij

31

ingekomen 20 oktober

-Opening

u

van spoed kunt u een verzoek

dergelijk verzoek dient vergezeld te g san

klachtencoördinator.
18 (sloop sporthal)

woningen), Koningstraat 50 t/m 72 (sloop woningen) en

12/13

beginsel niet de werking van het besluit waartegen

de rechter boven hoek van

Kostverlorenstraat, perceel Zvtoo B 902 2 naastnr. S ,het

isSlegersstraat

-

in

gericht. In geval

2003 BR Haarlem. Een

Melding of klacht?

esseweg

in

is

uw

richt

de rechter-

Om ge vingsvetg unning

brievenbus@vrk.nl.

De entree vindt

het

in

vermelden.

Zandvoort:

Extra commissievergadering Raadzaken

20.00 uur

schorst

Centraal

1

kracht geworden.

de publicatiedatum. U

2040 AA Zandvoort. Het bezwaar

van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621

t/m donderdag 8.30
op

i.o. is

Algemeen Mandaatbesluit 2010 van

dit

aan het college van Burgemeestei
2,

voorlopige voorziening indienen

leder

zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar

schriftelijk haar/zijn

van het gemeentehuis.

de Veiligheidsregio Kennemerland

is

Gedurende de termijn van de terinzageligging kan een

Bekendmaking
Bij

brief

Centrale Balie van het gemeentehuis tijdens de openingstijden.

Ingekomen vergunningenaanvragen
het

de verzenddatum van de vergunning. Indien het

bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar"

en Wethouders, Postbus

de

Begroting j wijziging en

is

geen vergunning betreft

bovenhoek van uw

2010-197RV).

wilt spreken.

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen

maken met een collegelid doet
Da.ii^i geeft u

Het kan

zijn

u via het centrale

aan waarover u het college

dat u eerst naar een vakafdeling

verwezen wordt.

Zandvoort:

Commissie Welstand en Monumenten

Op 4 november

-

vergadert de Commissie Welstand en

numenten. De vergadering begint omstreeks 15.00 uur

commissiekamer De exacte

begintijd

is

Moin

de

afhankelijk van de

agenda. U kunt hiervoor het beste even contact

Haltestraat 13,15 en

17,

gedeeltelijk veranderen

van de

inrich-

-

Oranjestraat

heid,

2,

bouw magazijnruimte met

parkeergelegen-

verzonden 20 oktober 2010, 2010-168RV.

bereikbaartussen 08.30 en 16.00

Op zoek naar werk

B ez waars ch rift en
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen

ONTHEFFING artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Het college van Burgemeester en Wethouders
toepassing van

artikel 3.23

is

de

werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch
uur.

opnemen met

de werkeenheid Bouwen, tel. (02315740100.

om met

Vragen over een bouwplan?
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen

ting van de woning, verzonden 18 oktober 2010, 20io-i8ol_v.

is

voornemens

van de Wet ruimtelijke

besluiten liggen

bij

de Centrale

inzien tijdens openingstijden.

Balie ter inzage.

U kunt ze

Belanghebbenden kunnen ge-

of aanbieden van vacature?

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van

www.werkeninzandvoort com.
Voor het vinden of aanbieden van banen

in

Zandvoort.

durende een termijn van zes weken na bekendmaking een

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand

Gemeente Zandvoort

15

s

en zee, maar vooral dicht

november: Ondernemersavond
Voor

alle

ondernemers

in

in

bij

mensen

Club Nautique

Zandvoort

Gemeente Zandvoort

a

NUMMER

Zandvoortse Courant-

HANDBAL
Mooie overwinning handbaldames
De handbalsters van ZSC hebben

de eerste wedstrijd van

in

de zaalcompetitie laten zien wat hard werken
wedstrijd waarin doelpunten

in

is.

In

een

eerste instantie schaars

WeHaVe

ste eind.

Tegenstander

niet naar

Zandvoort afgereisd

om

3, uit

aan het lang-

11-9

Weesp, was zeker

zich naar

de slachtbank

maar aan het einde van de wedstrijd

liep

voorsprong dan weer de
gasten.

geblesseerd dat ze onlangs

gaf de verhoud ing goed aan.

lin-

buitenmeniscus moest

ker

laten verwijderen. "Ik

voor de kerst weer

hoop

mee

te

kunnen doen maar of dat
lukt

het toch net nog even anders.

is

zeker de vraag",

zei

Na

weer van

2

zich

liet

maakte

vlak voortijd scha kei-

ook het doel punten ka-

zij

goed

kwam WeHaVe weer op voorminuten

5

tijd

om

sprong te komen,

bij

Omdat

de stand

teruggetrokken of

uit.

punten

werd driewekengeleden

weer kwam Zandvoort op

vrij

schaars.

Dan

ploegen

er drie

competitie

zijn

zijn

uit

de

gehaald,

een interessante wedstrijd

op het scherpst van de

dewedstrijd van het seizoen.

die

Een daarvan

FAC

snede gestreden werd. De
da mes waren ook wel in voor
wat fysiek geweld hetgeen

In

11-9

meer afstonden. Met
hebben de ZSC-dames

hun

visitekaartje afgegeven.

uit

Den

is

het beruchte

Helder, dat de

met het grootste gemak kampioen werd
maar niet wenste te prolaatste jaren

resulteerde

foutenlast

in

voor zowel Martine Loos

als

Sabine Dijkstra

ma ar tot een

breke blijven van het leveren

'fould-out'

persoonlijke

van gekwalificeerde arbiters

fouten)

Koning en Daphina van

door de rayonleiding

Wel konden de beide belang-

Rhee ieder

competitie werd genomen.

moveren, dat door het
Scores van ZSC: Laura Koning:
4;

Naomi

Kaspers, Charissa

2

en Marti na Balk

in

uit

ge-

de

rijke

speelt ZSC

Diemen

12.00 uur

gen Zeeburg

in

te-

2.

De wedstrijden tussen de
Amsterdamse studentes en
The Lions zijn altijd spannend. Dan weer wint Zandvoort dan weer US maar
nooit is het zo spannend
geweest als afgelopen zaDriehuizen moet een geluk-

eerste plaatsen voor Erik Monster

man geweest

kig

zijn

toen

is

(5

het niet gekomen.

speelsters van Lions niet

meer

doelpunt.

Komende week

om

terdag. Interim-coach Rocus

Erik

het arbitrale duo voor de
laatste keer floot. Daaraan
voorafgaand ontstond er

namen onze plaatsgenoten

PAARDENSPORT
Twee

(!)

reserves

wonnen met het

gedecideerd de leiding die

het eerste deel van de

wedstrijd waren de doel-

van het Zandvoortse team,

hun pas tweede

kleinst mogelijke verschil: 62-63.

op voor-

Wees per dame

ze niet

1

In

en trefzekerste speelsters

in

Amsterdam van de

sprong en was er nog maar

belangrijke doelpunten

maar
de

Heller te noteren en een

tij-

hebben

hele wedstrijd aan de leiding gelegen en

deze 2 minuten

is

slagvoortrainer/coach Sven

Romena

Lions

van US weten te winnen. Onze plaatsgenotes hebben de

gestuurd.

heeft geduurd,

non van de Wees per dames

de snelste

8-9

de wedst rijd. Wel weer aan-

spreken. Niet alleen

Daniels, een van

Bij

speelde Lions pas de twee-

zij

Onze plaatsgenoot

OKTOBER 2010

28

opnieuw een punt-

je-puntje wedstrijd.

voor 2 minuten naarde kant

werkelijk

behoorlijke zelfs.

•

dames pakken winst

De dames van The

wedstrijd van het seizoen in

Daniels voor aanvang van

Charissa Koning die daad-

een tegen-

5-5

9-9 werd een

weken

er

rust

De ruststand van

de duidelijk teleurgestelde

wezig, na een blessure die

Opnieuw was

Lions

dens de uitwedstrijd tegen
Zaanstreek dermate zwaar
een groot deel van haar

waren, trokken onze plaatsgenoten met

te laten leiden,

43

BASKETBAL

gaan en dat

voluit

natuurlijk

is

jammer.

Topscores: Sabine Dijkstra:
20;

Martine Loos i4enTessa

de Boer:io punten. De eerst-

komende wedstrijd van de
dames is komende zaterdag
als zij

thuis

om

20.15 uur

de

dames van BV Hoofddorp
ontvangen.

ADVERTEERDERS

Monster heeft vorige week tijdens

dressuurwedstrijden voor ruiters met een beperking twee
fraaie eerste plaatsen behaald.

organiseerd

in

Dankzij onze adverteerders kannen wij a op de hoogte

De wedstrijden werden ge-

het hippisch centrum van

deKNHSin

houden van alles wat in Zandvoort leeft.
De adverteerders
de krant van deze week zijn:

Ermelo.

i

groot aantal belangrijke wed-

Ondanks dat die vol staan
met bomen, planten, vlaggen
en tribunes met bezoekers,

strijden zoals Indoor Brabant,

gaven paard en

Jumping Amsterdam, het

krimp,

CHIOin Rotterdam of zelfs de

eerste plaatsen

Europese Kampioenschappen

van meerdan 62%, een eervol-

Winnaars van de competities
kunnen

zich plaatsen

vooreen

ruiter

geen

als resultaat

twee

met een

score

Administratiekantoor

K.Willemse

Algemene uitvaartbegele di„R
Zandvoort

met

Auto

Strijder

Autobedrijf Ka riMo

BehindtheBeach
in

levermeldingen een uitnodi-

België.

bike rentals

gingvooreen van de komende

Bloemsierkunst
Erik

Monster.een

leerling

van

wedstrijden. Een waardevolle

vele

dag voor Arnnsens,

Kiki

de groom en

Monster.

Jef&HenkBluijs
Sabine Arnnsens, doet

al

jaren aan dressuur. Hij startte
in

'grade'

1

met

zijn

nieuwe

Erik

Wolff

Boomerang- Eetcafé
Breeze by Walter

Met een goed gevulde enve-

Café

paard Winston. De 7-jarige

lop en oranje strikken voor

Winston

Winston bracht Monster

zijn

paard terug naar

Die

hengst

is

de zoon van de

Iglesias en dit

eerste wedstrijd

in

was

zijn

een van de

staat

bij

zijn stal.

Oomstee

Censeen van Lingen

G reeven, Makelaardij
Groenestein
Fin.

&

o.g.

Schouten

diensten

IJssalon Lucca

Lucienne's 5choonheids-

en Massagesalon

Mobiele Poets Centrale
Motorrijschool Goede

Music Store

Phoenixbco
OuintyFashion
Restaurant

ZUYDT

Richeaan Zee
Seven For

Life

Circus Zandvoort

Uitvaartcentrum Haarlem

ClubNautique

Van Aa eken

pensionstalVredehof
Corry's

De

Kaashoek

Blijde

Hond

De Haven van Zandvoort

www.sportinzandvoort.nl

«

(f

— #upMön

Glas zetters bed rijf

VanderValk&Swart
Notarissen

Dierenarts Dekker

VWZandvoort/50 plusdag

Dorsman Assurantiën

ZinB.nl

JS>

:chap

Jhr. P.M.

2042 PR Zandvoort

Quarles van Uffordlaan 2

Tel:

023 -5 715 715

lüliLH

Eli

Van Lennepweg 145

Trompstraat 3/2
V"

op de

Lj|jNWWl

huis

.

IUUIU

voormalige 4 kamer appartement

Dit aantrekkelijk gelegen

Oud Zandvoort

etage, heeft 2 balkons en een garage

met

ligt

vliering.

Op het zuidwesten

op

en parkeerplaats

strand, zee en boulevard

in

Het kleinschalige complex

appartementen en

kenmerken

Geheel voorzien van kunststof kozijnen, kunststo"
allen voorzien van

Op

Mpr?

|<e era weid

83

in' (excl. balkons,

Vraagprijs appartement:
Vraagprijs garage:

€

Alle

binnendeuren

Berging

in

(excl.

v.v.

ca.

Op een

heerlijke plek

m

(excl.

de ondergrondse parkeergarage inbegrepen

in

"

3 slaapkamers

•

op de

1"

etage en ruime zolderkamer

Enige modernisering

is

ca.

108m J

-

ca.

134m J

480.000,- v.o.n.

Zeemanstraat 57

stijl uitgebouwde 2 onder 1 kap woning
met een royale living (45rn met erker, ruime en
woonkeuken, veranda, garage, oprit en een fraai
2

ca.

1

1

)

•

1

3m 2

,

•
v.v.

•

dubbel glas

perceeloppervlakte

247m'

•
•

€398.000,-

tuin.

5 slaapkamers,

badkamer met bad en douche

Bouwjaar 2003

of 2 slaapkamers)

gewenst

Kozijnen en ramen van hardhout en

Woonoppervlakte

Vraagprijs:

€

In 30-er jaren

aangelegde
Achtertuin op het westen met stenen schuur

balkon)

5«5

afmetingen

video en-/intercom installatie

luxe

"

•

!

lift,

loopafstand van centrum, boulevard en strand

Prof.

op nog geen 50m van de zuid duinen

oprit en garage

"

glas in lood

78

190.000,-

voorzien van

Woonoppervlakte variërend van

balkon)

(met mogelijkheid tot creëren van nog

de onderbouw

€

?

M. Molenaarstraat 26

Station Zandvoort op 10 minuten

Woonoppervlakte

aan Zee" bevat 3 luxe

livings, royale

de onderbouw

Parkeerplaats

Op

m

82

bevindt zich deze hoekwoning (type 3-onder-1 kap) met

een heerlijk zonnig balkon (ZW).

en eigen parkeerterrein.

Vraagprijs:

ca.

is

in

Koopsom vanaf

Dubbele beglazing

•

Berging

Bouwjaar 1999/2000

Woonoppervlakte

Het appartement verkeerd in originele staat en dient dan
ook gemoderniseerd te worden. Het complex heeft een

•

Complex

complex

Gunstig gelegen ten opzichte van station, centrum en strand

berging en garage)

229.000,-

appartement op de 3" etage met mooi

uitzicht over zee en

"Villa

penthouse. De appartementen

appartement

€ 30.000,-

Van Galenstraat 204
2 (v/h 3)-kamer

licht

kleinschalig

Eigen inpandige berging en parkeerplaats

loopafstand van NS-station en centrum (10 rr,,nu;en;

• Woonoppervlakte ca.

lift

Goed onderhouden en

k.in:*fhi-ijifpuie*i,

Op V" etage van
«..

1

door ruime

gelegen aan de zuidzijde.

dubbele beglazing

Vanuit de onderbouw toegang tot het grote gemeer

zich

van overige leefruimten, grote balkons en terrassen

de onderbouw.

L-vormige woonkamer, woonkeuken, slaapkame-. badkamer

•

(ver)koop, (veijhuui, beheer, taxatie

Zeestraat 71, Villa aan Zee

gericht 3 -kamer appartement

aan de rand van Park Duinwijk. Het appartement
heeft 2 slaapkamers, een bijkeuken en een berging

Vrij uitzicht

www.cvl.nu

(gg

Rustige

woonomgeving

Nabij winkels en openbaar vervoer

Woonoppervlakte

ca.

Perceeloppervlakte

Vraagprijs:

1

80m'

(excl.

garage)

337m^

€ 649.000,-

£§5

6 e jaargang

•

week 44

0ZANDVOORTSE

4 NOVEMBER 2010
Het wekelijkse nieuwsblad

Courant

voor Zandvoort en Bentveld

www.zandvoortsecourant.nl

JPORT

LiULTUUR
Landelijke

'Kunst

week

Voetballers

met

kruipen langzaam

een kus'

uit

J9A\

het dal

Parkeren opnieuw
een lange zit

Historisch Zandvoort

presenteert zich in De Krocht

Luister zaterdag

6 november

Aan het eind van de

van 10.30 tot 11.00 uur

gelopen zaterdag waren

programma
Goedemorgen Zandvoort
Met zeer belangrijk nieuws

dag met een goed resultaat en met een verscheidenheid

naar het

live

Radio

106.9

Kabel

104.5

in

De Krocht

af-

deelnemende verenigin-

alle 12

ben

alle

aanwezige vereni-

gingen en stichtingen een
onderlinge band met elkaar.

De commissie Raadszaken,

die afgelopen

een extra vergadering bijeen kwam, heeft
een lange

dinsdag

in

weer eens

er

van gemaakt. Op de agenda stond

zit

igenlijk

Zo stond menig deelnemer

met een dubbele en som-

aan historische verenigingen. Initiatiefnemer Genoot-

mige met een driedubbele

schap Oud Zandvoort (GOZ)

pet op achter

dag

Teksttv kanaal 45

open dag

historische

gen zeer tevreden over de opkomst. Het was een gezellige

die

ook

in 2011

kijkt

een vervolg

terug op een geslaagde

zijn

of haar

informatiestand.

commissie was op oorlogssterkte, alleen Robbert de Vries

om

(D66) kon

persoonlijke reden niet aanwezig

troffen tegenover zich een zeer

krijgt.

zijn. Zij

goed geïnformeerde wet-

houder Parkeren, Andor Sandbergen.

Komen en gaan

www.zfmzandvoort.nl

de Beleidsnota Parkeren 2010. De

slechts een onderwerp:

De meer dan 150 bezoekers

kwamen

om

af te halen.

De beraadslagingen over
agendapunt 4, de Beleidsnota Parkeren 2010, werd
geopend door een negental

Uiteraard werden ook de

insprekers die allen van voor-

andere verenigingen goed

zitter

niet alleen

de

gratisjubileumkaarten voor

de Genootschapsavond op
19

Najaarsactie

bij

november

tijd

om

vragen te stellen over de

his-

bezocht en was er
Bij

aanschaf van een

bril

met

torievan Zandvoort.

varilux glazen krijgt u het
collectors item

het

fotoboek

Creat Migrationsvan
National Geographic cadeau!
H

:ilt

-ït: o at
Tel.:

5,

204;

LJ

Zandvoort

023-57 12174

Vrijdag koopavond

tekst en foto Nel

Kerkman

diverse reddingsmaterialen
uit

De Mannetjes

Op

straat trok een grote

oranje reddingsboot
red:

Historie in

De Krocht

al di-

de aandacht. De Zand-

voortse Reddingsbrigade,
u

it

1922,

ging.

In

de oudste veren ihun stand werden
is

het verleden getoond.

Qua

verenigingsleeftijd

volgt de folkloristische ver-

eniging De Wurf,

zij

waren

weer de grondlegger van
het ontstaan van GOZ. Als
je het

goed

bekijkt,

heb-

bij

Zowas

de tafels van de Ne-

gewoon weg!
gebouw

leent

zich erin ieder geval

uitstekend voor'

Tompouce

wel eens anders geweest.

om

Zo vroeg Mark Versteege

de regels "consequent toe te

Omdat

passen".

langrijkedocumenten mee-

oort volgens Ad

genomen om met deze

schaarste

gegevens achter hun voor-

ken, vroeg

ouders te komen. Ook de
werkgroepleden van GOZ
waren druk bezig om het
aangeboden fotomateriaal vakkundig in te scan-

goed

nen. Er zat veel bruikbaar

materiaal

bij

dat later

in

een artikel van de Klink

in

het gebied

deze werkgroep.

1,25

2e gratis

drie

hiel-

derlandse Genealogische

die vroeger

Desembrood wit

is

genoeg

aan dezetijd.dat

zich

Vereniging een komen en

woonde. Zijn foto's waren
een welkome aanvulling bij
'Het

Uitzonderlijk

gaan. Velen hadden be-

gebruikt kan worden. De
werkgroep Amsterdamse
Waterleidingduinen (AWD)
wisselde informatie uit met
een Zandvoortse burger

Wat?! Ze geven het

Hans Drommel

minuten spreektijd kregen.
den ze

vervolg op pagina

3

len".

als

is

er in

Zandv-

Rampen een

aan parkeerplek-

hij

om

die

het

Ondernemers Platform

Zandvoort (OPZ), hotelhouder Floris Faber brak een
lans voor deze beleidsnota.

Het OPZ
over

enthousiast

er-

maar zou wel graag

het

is

gratis parkeren

de winter

in

langs de boulevards en het
vrij

parkeren na 18.00 uur

willen instellen. Het college

echter stelt voor

om

het gratis parkeren

in

vooral

de win-

ter af te schaffen en

is

n iet

voornemens om na 18.00 uur
gratis te laten parkeren.

dan "zo

mogelijk te verde-

Woordvoerder namens

SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

023

-

5 735 735

4-wielfietsen
BETER MOBIEL, Max

Planckstraat 44

Welke straten worden afgesloten
tijdens de Feestmarkt?
Kijk

op pagina

21

KERKDIENSTEN

FAMILIEBERICHTEN

KOMENDE VRIJDAG
de kaars

"Als

blaas ik

hem

is

opgebrand

zelfuit"

Lokale Raad van Kerken
Vrijdag 19.30 uur

Oecumenische

PKN

Kerk

Ta izé-dien;,"

van haar hebben ontvangen, geven wij u ker
lijden

KOMENDE ZONDAG

van mijn moeder, schot

„„»To,j C
Protestantse gem. Zandvoort

Totje de GraafiF

10.00 uur

ds. mr. J.W.

Verwijs

www.kerkzandvoort.nl
-eftijd v

RK Parochie St.Agatha

Wil en Ko

10.30 uur Pastor D. Duijves

Klein kindei

www.aap-parochies.nl
31 oktober 2010

RK Parochie Antonius

Corre sponden tieac

10.30 uur Pastor C. van Polvliet

Pasteurstraat 2

2041

VA

do

Paulus

mdoleren op donderdag

4 noveml :rvan 19.00

•]

tot 19

PR

Zandvoort, Tollensstraat 67, 2041
Viiciii;iiicplci.lirighcid

/.al

Uitvaar [zorgcentrum

OKTOBER - 29 OKTOBER 2010

Zandvoort.

plaatsvinden op
i.

BURGERLIJKE STAND
15

Geboren:
vriid.ii;

'i

u

Vergierdeweg 271 2026 B

Róbin-Maxime, dochter van: Deen ik, San dor

,

en:

is

er

gelegenheid

van

Tol,

09.50

13.42

21.34

02.05

10.04

14.27

22.20

6

02.49

10.40

15.13

22.54

03.36

11.26

15.56

23.55

8

04.21

12.16

16.35

di

9

-

00.55

05.05

13.06

17.18

wo

10

-

01.44

05.55

13.55

18.05

oo

11

-

02.3

06.40

14.41

18.44

zo

ma

81 jaar

~ Regelen en u itvoeren van de uitvaart ~
~ Verzorging van overledene ~

Antonius Gerardus Maria, oud 76 jaar

Haakmajan

5

Algemene Uitvaartbegeleiding Zandvoort

Spa ren burg, Freddy, oud

t<

01.15

5

7

za

Bouw, Ma riette

Overleden:

Na de plechtigheid

4

vr

Zandvot

Erisgeleg nheid tot afscheidne

I

&

1

Bene, oud 59 jaar

Borman,geb. Bermon.lngrid 56 jaar

- Begeleiding voor nabestaanden ~
- Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare -

Van Zutphen, Wouter, 68 jaar

DANKBETUIGINGEN

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Rovers, RudolfKarel, 65 jaar

Weber, HenryCornelislohannes,

61 jaar

Gingnagel, geb. Sterkman, Aaltje, 83 jaar

Hoogeveenjohannes,

Hartelijk Dank!

Voor

Voor alle schitterende bloemen.
Voor alle mooie kaarten.
mensen die ons bijgestaan hebbei
overlijden van mijn man, vader en opa

51

Evert H. Schweitzer

jaar

Voor een

stijlvolle en

verzorgde uitvaart

Dag en nacht bereikbaar

Kouer, geb. Hoekstra.Janke, 88 jaar

alle lieve

Henk Hendriks
1

Wij hebben

er heel vee! steun

uzz

aan gehad!

Sinds 1992
Henkjr.

Hetty en

uw

Remco

uitvaartondernemer

in

Zandvoort.

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort

Phoenix
Begraafplaatsen- en cremat aria-ondersteuning
Bij

deze willen we Evert Schweitzer bedanken voor

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

de mooie uitvaart van onze zus en schoonzus

2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.

Tollensstraat 67,

www.uzn-nederland.nl

Uitvaartcentrum Haarlem

KW

Parklaan 36, 2011
Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.

Alie Gingnagel
Zijn steun

niiaarlem.nl

was voor ons van grote waarde.
.-

camplele

onlijk en

Jaap en Netty Schraal
Jan en

Hemde Sterkman

g

g,

Zandvoortse Courant

VERVOLG

Bunkermuseum

ondermeer de fraaie

altijd

in

collectie

komt

i.

o.

worden

goed bezocht en mis-

schien levert het hun weer

Zandvoorts kos-

tuum, gemaakt door Mieke
Hollander. Elk jaar

e

Zandvoort klaar voor

i

extra

donateurs op. Ook

was

het Juttersmu-ZEE-um

er

De voorbereidingen voor de 50+ dag

zijn in volle

Workshops worden ingedeeld,

tasjes

worden

maakt en de tegoedbonnen voor

gratis koffie

bak

bij

Beachclub Take

Five,

Op

aanwezig en ontving enkele

Zandvoort, Riche aan Zee, Sunparks Zandvoort en

inschrijvingen voor bedrijfs-

van Zandvoort liggen

Draijereen keuraan bekende

uitjes.

in stijl

geklede pop

bij.

en onbekende beelden van

Buffalo's trok

persoon

de interesse voor het culturele

erfgoed moet ook

bij

om

04 NOVEMBER 2010

•

dag

ling

maar van

zelf,

nog

te voren

beter. Activiteiten

een sloppieswandeonder leiding van een
gids,

een anti-

slipdemonstratie en een

haringworkshop

zijn

na-

met

licht

is

worden

ker

ik

Het

hou wel van november.
de

is

maand van het licht,
warmte en gezel-

daarom

ligheid.

hij zijn

boek over Jaapje van

Marianne Rebel

voor mij geen

is

probleem. Lekker gezellig de

Museum wasWillem van

wat
te denken van een ware
schilde rworkshop onder

de klok

een heerlijkheid.

openhaard en kaarsjes aan.
Ja,

duisternis,

populair. En

als ik

Gewoon opstaan

Dat de avonden eerder don-

tuurlijk niet alledaags en

der

mij...

een extra uurtje

Zo voelt het

bij.

stand van het Zandvoorts
Heijden aangeschoven waar

de

blijven.

terugdraai.

Zandvoortse

de

Volgens
...heb ik er

shops is van harte welkom. Inschrijven kan op de

is

NZH

Bij

ledereen die zaterdag
nog wil meedoen aan de
vele activiteiten en work-

als

informatie te

Vervoersrnu5eum.

een goed gegeven. Immers,

jeugd aangewakkerd

Wapen

klaar.

Cerrit

verstrekken over het

een jonger

publiek naar hun tafel en dat
is

is

Schaap de meest geschikte

oud Zandvoort. De scouting
The

Zonder meer

gang.

klaar ge-

met appelge-

Club Nautique, De Haven van

een groot scherm toonde Cor

een

NUMMER 44

Nationale 50+dag

Bomschuit Bouwclub en het

Opdetafel van De Wuif stond

poppen

•

-

Cultureel erfgoed

Kinderen die met hun

lampions langs dedeur lopen,

de intocht van Sinterklaas.

November

ook de maand

Voor informatie over het

Zandvoort presenteerde en

leiding van

behoud van het Zandvoorts

signeerde. De open dag was
weer een informatief evenement voor iedereen die
kennis wil maken met de

voor maar € 6? Daarnaast

van de nevel en ooit de slacht-

een diavoorstelling over

maand. Het vetgemeste

Oud-Zandvoort, een Nordic

kentje

men

cultureel erfgoed kon

terecht

ting

bij

de nieuwe

stich-

Behoud Zandvoorts

Cultureel Erfgoed (BZCE).

De

Zandvoortse

"De 50+ dag begint echt te
leven. Mensen beginnen

historie.

massaal op te geven

zich

Woning brandt geheel
In
is

uit

de woning boven café The Living Room aan de Zeestraat
zaterdagavond brand uitgebroken. Toen de brand opge-

schaald werd naar 'brand middel', rukte de brandweer

groot materieel

uit. Bij

de brand

met

niemand gewond geraakt.

is

is

was toen het

var-

haasje.

Walking-workshop, meerijeven een tegenvaller aan-

we op

gezien

de 50+beurs

mensen hebben gewezen

den

in

een

Ferrari,

een duin-

wandelingmetgidsen
nog

eris

veel meer.

op de goede bereikbaarheid

aldus Lana Lemrnens

van Zandvoort met de trein.

Het wordt dus een unieke

van de

VVV

Maar dit zijn helaas dingen
waar je geen invloed op

voor de (actieve) 50-plus-

kunt uitoefenen en dus zul-

ser!

Zandvoort. Dit

ondanks het vervelende bericht dat de treinen in het

weekend van

6

november

niet rijden tussen

Haarlem

en Zandvoort. "Dat was wel

len

we

het er

mee moeten

levertraan uit

daaraan

ik

terugdenk lopen de kriebels

dag met unieke

activiteiten

Meer informatie en

een overzicht van

alle

shops vindt

bussen ingezet", vervolgt

0nale5oplusdag.nl.

u

work-

www. nat

doen. Gelukkig worden er
ze.

maand om de

de kast te halen. Als

activi-

teiten",

voor de workshops en

Vroeger was november de

op

i-

nog over m'n

rug.

Voor het

slapen gaan werd de klevende
vette fles optafel gezet.

open! Daarbij kneep
leen mijn

ik

Mond

niet al-

ogen maar ook mijn

neus dicht

om

de geur maar

niet te ruiken. Natuurlijk zal

het wel een doel hebben ge-

had want er zat veel vitamine

VERVOLG

D

- p>8"

en het hielp je weerstand

in

te verhogen. Volgens

zeggen

hadden de Zandvoortse
Gijs

de Roode, fractievoor-

zitter

CDA, was van mening

dat het een evenwichtig
is. Het CDA
zogenaamde

Hoe de
brand heeft kunnen ont-

staan,

is

nog

niet

bekend en

wordt onderzocht. De won ing
is

grotendeels uitgebrand en

moet min of meer als verloren worden beschouwd.

WELKOM

BIJ

SUhPARKS

per adres uitgegeven kun-

bang
thuiswonende

nen worden.

Hij

is

parkeersysteem

dat indien

jongeren hun auto niet

in

de buurt kwijt kunnen,

zij

Zandvoort zullen ver-

dat staat er nu aan te ko-

uit

men. Wel

trekken en dat onze

wil

hij

de bezoe-

kerspas handhaven. GBZ,

monde van
is

in

bij

Astrid v.d. Veld,

het geheel niet geluk-

kig over het collegevoorstel.
Zij is

CARTOON

twee bezoekerspassen

wil af van de

PAP- en BEL-gebieden, en

De brandweer kreeg het vuur
snel onder controle.

en

bang dat het

"toeristje

manier tot stand was geko-

GBZ

is

zal blijven.

van menig dat het

geen goed idee

om

twee vergunningen

VVD

van de

wethouder weten waarom
de parkeergarage

's

avonds

een

namen daar iedere dag een

Ze

teugje

op

uit,

om

neutje

om

de weerstand

houden. Een

peil te

de smaak

klein

weg

te

werken was vanzelfsprekend.
Wij kregen na de hap lever-

dicht gaat.

traan een koekje.

Wethouder Sandbergen
vindt het beleid van één
'wijk'

in

Zandvoort een

eenduidig beleid waardoor

Hoewel de VVV het seizoen
verlengt

met een

nale 50+dag,

is

natio-

november

de

van ons'-gevoel. Op de jaar-

probleem".

Hij wil

ook veel

kennen dat

er

te

hij

maximaal

2

maand van

'het dorp

rondpaviljoens na,

is

zijn alle

strandtenten weg. De Wuif

Volgens Bruno Bouberg

vergunningen per woonadres gaan komen en niet
meer. Sandbergen sprak

Wilson (OPZ) gaat het par-

van een unieke gebeurtenis

peteren voor hun uitvoering.

omdat

De feestverlichting hangt

aandacht voorde bewoners

goede kant

er niet

fiscaal gebied.

Tevens wil de

vis-

altijd

er weinig verwarring kan

stemmen. Cees van Deursen
zei dat GL bang is voor niet
genoeg draagvlak en wil dat
de gemeente hiervoor gaat
zorgdragen. Willem Paap

waarom

in

wij-

de wintertijd

roggenolie aan boord.

ontstaan. Tevens gaf

risten uit de woonwijken te
weren en zal in de raad dan
ook tegen de beleidsnota

vroeg zich af

ken behalve

in alle

in

flesje

het "door

en de gasten van Zandvoort.

(5Z)

kunnen parkeren

vrij

naar een

Hij

toe-

is

dat aile Zandvoorters

sers

noemde

men.
een

weg

wil graag

rietje kijken

pesten" gaat worden en dat

Zandvoort

VVD

plaats daardoor

zal

daardoor menige toerist

uit

woon-

nog meer
gaan vergrijzen. Ruud
Sandbergen (D66) zei dat
de nota op een bijzondere

vangen. De

keren

partij

leen

in

is

Zandvoort niet de
op.

Volgens

zijn

het nieuwe plan

al-

maar een verplaatsing

van het probleem. Toch

zal

er

al

10 jaar

met de

materie geworsteld wordt.

Het

is

echter zeker nog geen

uitgemaakte zaak dat men
tijdens de extra

gemeente-

en de toneelvereniging

Hilderingzijn druk aan het re-

in

de straten en de oliebol-

le n k ra a

is

§
E

"november warm

5

het zal een ge-

-3

sel

ijk:

Volgens Jerry Kramer heeft

vemberaanstaande zomaar
tot een vergelijk zal komen.

en

fijn,

nota positief ont-

staat op het

deze spreuk toepas-

raadsvergadering op 23 no-

deVVD de

m

Raadhuisplein. Voor mij

de nota steunen.

zijn partij

Wim

zellige

maand

zijn!"

z

J>

^~

VOGELHOSPITAAL

HAARLEM

De enige SCHOENMAKER

'-...ld.

van Zandvoort is
te vinden op:

ZOEKT DRINGEND
VRIJWILLIGERS

GROTE KROCHT 23
vriij

op

zieke vogels

Gak, imar taarten en gebak

vangen, steekt u

te

graag de handen uit de

mouwen

hent

en

Groenestein
in

"Wij

Sch
Schouten

n aan narte

melkanv.

nekken dagAijkfr aer&gebah

wm Tummer&.

u een halve dag per week zinvol

besteden, dan bent u van harte

j

.,--'

9:00-1;
9:00-18:00
za 9:00-17:00

Wilt u leren meehelpen gewonde en

wilt

.k*

c-Ljö7'ssïü

T>& lekkerste h&nh&nwinkel
wzth Xandimart.

Tel :023-573 5002

dit/m

\\

La

K..,:.

[

Onafhankelijk en duidelijk hypotheekadvies!

welkom

/

om onze teams te komen versterken.

•/

Exacte berekening van waar u maandelijks aan toe bent

"Verjaardagstaarten en kindertaarten

Begeleiding tijdens het gehele hypotheekproduct, geen

Voor informatie en/of aanmelden

bestelling,.

Hypotheekadvies door Erkend Hypothecair Planner

'Uup bestelling

m

°P

m&rdt desgewenst

D

R

Za^dvDDrt

tel.:023-525 53 02

10 pers. ap

&.a.

zorgen over contacten met bank, taxateur en notaris
•/

Ket e !LppBrst'r a at

18

iTeT Q23-571 8731

gratis

ttuiis

bezwgd.

www.gsfinancielediensten.nl

Autoverzekering
vanaf

Rijnland

*

Bekendmaking

€ 6,- p/mnd
65%

startkorting tot

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Watervergunning
Nr.V.50914
Het hoogheemraadschap van

OOMSTEE

Rijnland heeft op

Café Oomstee

25 oktober 2010 een vergunning verleend aan

Gemeente Zandvoort

voor het plaatsen en hebben

van 10 speeltoestellen met fundering

in

|j

ï =

t;e

:l

:eFsv

:e

1,

Vrijdag 5 nov.

25 oktober 2010

de kernzone

van de primaire waterkering (zeewering] en het

Zand

Ontwerp-Watervergunning

jtt-zz.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op

SotogfftUf GiiAWi

25 oktober 2010 een ontwerp-vergunning verleend

kantooruren

te

Amsterdam

voor het

in

oppervlaktewaterlichamen

in

het beheersgebied

:G0 uur.

John Klaver
SaloeiUar&ung

verstrooien van menselijke asresten vanaf een schip

mo

071-3063451.

Aanvang; 21

Bluts

1

Dennis Hivit

aan Novastar V.O.F,

Archimedesweg

Ó

Nr. V. 50726

j

ris

Sigtermans

BnuiCdd'

van het hoogheemraadschap van Rijnland

Mënnü Veenend
Als u

belanghebbende bent kunt u

de inzagetermijn

tijdens

een gemotiveerd

schriftelijk

U

kunt de stukken van 4 november 2010 tot en met

15 december 2010

inzien

bij:

Het kantoorgebouw van Rijnland,
en hoogheemraden van het hoogheemraadscha

van Rijnland, postbus 156, 2300

AD

Leiden.

Na het indienen van een bezwaarschrift blijft
de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast

Archimedesweg

voorziening te treffen. U

richt

ijdens

dat verzoek aan

1

in

Leiden. Voor inzage buiten

kantooruren moet u een afspraak maken:
071-3063453.

het indienen van een bezwaarschrift, de

Voorzieningenrechter vragen een voorlopige

van 6 weken

de termijn van

schriftelijk of

1

.-i-lv'^'J

mondelin

U

zienswijzen naar voren brengen.

doet dat

bij

hoogheemraden van het hoogheem

de Voorzieningenrechter van de Rechtbank

dijkgraaf en

's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak),

raadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300

AD

postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Om

een voorlopige voorziening kan

worden verzocht

bij

u wel beschikken over

handtekening (DigiD).
site

"i-Jia?

genoemde rechtbank

http://loket.rechtspraak.nl/bestuur.

moet

Kijk

Daar

een elektroni

MOTORRIJSCHOOL GOEDE

moMtumiwm&i?

Voor informatie over de ontwerp-vergunning ku
contact

opnemen met de heer

N.

Buijsman van

afdeling Plantoetsing en Vergunningverlening,

• In

Zandvoort opstappen

telefoon 071-3063486.

op de genoem

voor de precieze voorwaarden.

Acjo i»di: Jazz op 1 -doc*Ti b*r: Ca-a'-a
Nick vai du" Bob -pu»o. Turn Kv^aUur
Henfl0Va*ri$ixJ.*ai -arunw, ITdte: Kc^Stjahi

25 oktober 2010

•

Spoedopleidingen

•

Ook bromfietsexamens

023 5714420
www.goede-rijschool.nl

Zandvoortse Courant

Ans Davis wint Zandvoorts
Kampioenschap Garnalenpellen
Het eerste Zandvoortse Kampioenschap Garnalenpellen
sinds afgelopen zaterdag een

is

finale

van

12

toppers die

uit

feit.

Ans Davis wist

in

de

de voorronden kwamen, de

efficiënt te pellen.

Wegens een

dreigend tekort aan te pellen garnalen werd de

'peltijd' in-

gekort tot 7 minuten.

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

ganisatieploeg die het kam-

pioenschap gewoon ging

in-

Marja van der Meer,

Toestand vrouw

Josee Bakkers wisten dankzij

nog steeds kritiek
De 25-jarige vrouw
twee weken geleden

hun inzet

Henk Kinneging, Gerard
Kim Spaans,

lan

Bos,

Beekelaaren

die
bij

grijze hoes.

werd aangevallen,

Zandvoortse

dit

eigen-

hij

bijl

nog

is

lang niet hersteld. Erger

was door

nog, de voorlichter van het

de vele reacties en roemde
de inzet van de'Vrienden van

parket in Haarlem meldde aan de Zandvoortse

Oomstee'. Maarliefst 32 deel-

Courant dat haar toestand

zeer verbaasd

nemers kwamen aan de

start

nog

niet

veranderd

dus nog steeds

is

en

kritiek.

ultieme hoogtepunt geleid.

Treinen rijden niet

Een kampioenschap dat,

In

Een prachtige beker er eer

via

toepasselijke sculptuur

verrichtingen volgen van de

in

een gesloten TV-circuit de

openingsronde

Arnold Bluijs,meti97gram
15

minuten

in

pellen, getipt als

5

mand

kon toen

in zijn

buurt

strandpavil-

Nederlandse Kampioenschap

Garnalenpellen van toepassing.

Dat

dit juist in

dit ludieke

De

uitslag:

gram;
een grap

in

Els

2.

1.

Maas

Oprechte Oomstee Courant

Klu ijver 155; ö.Jans

een paar maanden geleden,

152;

fles

wijn en een waarde-

van

dit

evenement.

In

een

bomvol café Oomstee kon-

werd de redactie daarna
rast

schrijvingen. En toen
al

ver-

door de vele serieuze

was

in-

er

snel een enthousiaste or-

Michel

7.

154;

Leiden Centraal. De NS zet

bussen

in.

De bussen stop-

pen opalletussengelegen
stations. Zeer

sneu voorde

VVV Zandvoort
rekend

in

die uitge-

datweekend een

3.

160; 4.

is

de kracht van Zandvoort:

de trein stopt

(bijna) tot

aan het strand!

Molenaar

Geen wisseltruc

11.

Soolingen 132 en

Wil van

ook naast
In

ïAsnvioiti
SCHDONl?

glas-

12.

Astrid

herbruikbaar afval
milieu en

bij

Z-aridvoorl

gooid met

voorde portemonnee!
met regelmaat op deze containerplekken allerlei ander
Door gemakzuchtige medebewoners neerge-

als

gevolg dat het afval een eigen leven gaat leiden, zwer-

vend en dwarrelend door de

wijk. Terwijl het makkelijk

Samen houden we ZANDVOORT SCHOON!?

anders

kan...

verschijnen

1953, ge-

in

schreven door Ouerido,
de laatste dagen van een
bejaarde vrouw

in

een

gekleurd en daarna van een

verpleegtehuis zowel na-

speciale coating voorzien,

tionaal als internationaal

als

nieuw

en gegarandeerd ruim

meegaan, mits

ze re-

door toonaangevende

censenten

als

re-

een mees-

terwerk bestempeld. Een

gelmatigworden schoonge-

boek dat volop stof biedt

maakt.

voor discussie. De biblio-

theekorganiseertdaarom
ook dit jaar weer een sure-

Het

zijn

vaak ou-

mensen die met een
smoes worden opgelicht
dere

aan de deur.

Helaas wordt

afval aangetroffen.

Cemcoile

stof

werd deze roman over

beitruc.

verwerkingsbedrijven terecht. Goed voor het

parel onder het
vandaan gehaald. Bij

geten

het voorjaar van 2011

In

mensen die slachtoffer zijn
geworden van een bab-

glas-,

'De

grote zaal' van Jacoba

van Velde, wordt een ver-

gelmatig meldingen van

Op jaarbasis kom en hiermee vele tonnen

Met de keuze voor

minder

Babbeltrucs
De politie ontvangt

de gemeente wordt steeds meer gebruik gemaakt van de

naar Zandvoort.

Superleeskring

het uitglijden aangebracht.

10 jaar

ff

Drommel nogram.

en papierbakken!

pa pier- en textielbakken.

de
de

oplichting aan de deur

worden de tekst en foto's
op de 22 tegels opnieuw in-

zijn

ZANDVOORT SCHOON!?;
afval

mee

In

zal

de regio nog een

afgesproken

De gemeente heeft
onlangs tijdelijk een bescherm endefolielaag tegen

waarna ze weer

9- Patricia 137; 10.

Bluijs 136;

praktijk dat de

kwaliteit coating
voldoet.

Louise Rijn 151:8. Maria

Bos 144;
Arnold

nat weer,

zijn bij

waar de meesmet de trein
naartoe komen. Want dat

organiseert

Mandy

5.

slechtte lezen zijn?

al

Daarnaast

in de Bakkerstraat,
de tegels erg glad met
daardoor een grote kans op
uitglijden. Het blijkt in de

vooral

grootse nationale 50+dag
te bezoekers

Ans Davis 182

Victor Bol 170;

Kuiper-Zwemmer

echter als 10e en ontving,

bon namens de velesponsors

na-

kam-

pioenschap.

als

is

vreemd.

net als de andere finalisten,

hij

een

Zandvoort

heeft plaatsgevonden,
tuurlijk niet zo

Begonnen

in

jaar ook het eerste

pelde het trio de allereerste

garnalen van

komende maanden

gaan geven. Wie weet
komen ze voor uitleg ook

dit

het kwartaalblad van De

in

opgevallen

nu

zijn

in

Oomstee. Volgens zegis

de finale eindigde

komen,

al

Zee en tussen Haarlem en

al

rondes

een naastgelegen ruimte,

de eerste winnaar, want nie-

het u ook

over te houden voor-

nu

gen

in

Is

gaan.

Haarlem en Zandvoort aan

café

een

de regio

ze hier het beste

Molenaar heeft het

sor Huig

joen en een grootse finale

In

hoe

politie in

houder Wilfred

per Gerard Kuiper.

in

om kunnen

ouderente informeren

aantal presentaties over

uitbater Ton Ariesen en wet-

minuten durende sessie

de afgelopen

bijeenkomsten

al

over deze babbeltrucs en

met Zandvoortse beroemdheden in het centrum

allereerste

werd

politie heeft

georganiseerd

om

dat de verschillende tegels

door sponsor Huig Molenaar,

Tijdens de voorronden

weken

mee om

niet

onthalen.

en Amsterdam Sloterdijk,

Bol,

wezigheid van dorpsomroe-

te wisselen voor een

zijn

tussen station Haarlem

ereprijs.

met 170 gram en Els KuiperZwemmereindigde als derde
met 160 gram.

pas en pincode en deze

Garnalenleverancieren spon-

glas inclusief een dinerbon

aan-

het vragen van een bank-

om

de bezoekers vriendelijk te

Gladde tegels

werdVictor

Tates, in

de aloude wisseltruc met

op zondag 31 oktober werden geplaatst. Alleen het

werkt aan het spoor. Er
rijden dan geen treinen

was haar

Tweede

maken. Bijvoorbeeld

te

nieuwe bankpas. Maar er
ook meldingen dat
mensen zich voordoen als
medewerker van een water- of energiebedrijf. De

7

zal krijgen.

jaar,

wordt aangenomen, wordt
de extra service niet meer
gehanteerd. Een aardige
geste was dat dit jaar de
hoezen i.p.v. ï november al

geluiden, volgend jaar een

van strandpaviljoen Th alassa

de beste man,

weekend van 6 en
november wordt er gehet

met een

Volgend

de nieuwe Parkeernota

terend naar de vele positieve

vervolg

rond halfzeven

luis-

als

weer werkte

halve en helefinale naar het

al

voor het allerlaatste

zijn

seizoen afgedekt

deVondellaan meteen

neer te zetten. Uitbater Ton

en werden via voorronde,

stellenden

De parkeermeters

vards.

de spoorwegovergang aan

Kampioenschap glorieus

lijk

den deelnemers en belang-

04 NOVEMBER 2010

•

OOR

en
DE BADPLAATS DOOR

Ariesen vertelde dat

Met maar liefst 182 gram
werd Davis de kampioene.
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•

OOG

vullen-Willem Harder,Martin
Draijer,

meeste garnalen snel en

Met

Op

uiteenlo-

pende manieren weten

perleeskring. Iedereen die
zijn

of haar

mening over

'De grote zaal' wil delen

met andere lezers wordt
van harte uitgenodigd
voor deze ideale gelegenheid

om

over het boek te

Donderdagmiddag

praten.

novemberom

De bezoekers van Zandmogen van november tot maart weer gratis

de oplichters iedere keer

is

de leeskring. Deelname

weer hun

is

gratis en

parkeren aan de boule-

onschuldige slachtoffers

voort

1

1

slag te slaan en

18

nog tot

15

15.00 uur

aanmelden kan
november.

wü

STARTERS OPGELET!

RESTAURANT ZUYDT

VRAAGPRIJS:
€ 185.000,= K.K.

jl

J

lunch /diner

ASIAN SPECIALS

Deze zéér verrassends en
2

NOVEMBER MENU €25,-

-kamer maisonnette

gelegen doch
living heeft

In

sfeervolle

is In

een open haardl Dit
in

het cent ru

de luwte. De ruime

openslaande deuren naat

het zonnige balkon op het

WANTAN SOUP

is

ZUIDEN er
wonei

centraal

de nabijheid van alk voorzieningen!

het bellentableau en toegang naarde royale

SECHUAN PORC
Gemarineerd mager varkensvlees
met baby paksoy en witte

uit

de oven

rijst

Of
NASI KUNING COMPLIT
Een samenstelling van gele

ajam

bali,

rijst,

rendang.sayor loden,

sambal goreng tahoe en tempeh
Starterslening

08

Woning
•

WE

is

is

hiervan toepassing;

centraal gelegen

CV -ketel

SEREH CRÈME BRÜLÉE
Met een bolletje mango ijs

Woonoppervlakte:

Boulevard Pau

lus

Zie

Loot 19

Ook afhalen

Grieks Restaurant Filoxenia
Haltestraat

49

Zandvoort

-

-

023-5739050

Tel.:

is

www.restaurantzuydt.nl

mogelijk

-

de

ca.

hetcentnr

maand

65 m"l

digitale plattegronden

op onzev

2042 AD Zandvoort
Louis

Tel.

in

Intergas 2009:

reeds actief geworden;

Lage servicekosten: €47,50 per

Restaurant ZUYDT

Da vi ds straat

£L

15

2042 LS Zandvoort

Dinsdag gesloten

CHEHVEN

Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

Eli

023-5734920

*EESTEt/

MUSIC

Q STORE
HE=T PLfclN

9

november 201

Snackbar Het Plein staat

zal

Cafetaria

Music Store Zandvoort

de grote release

i.v.m.

in

de

Top 100! Loon naar

werken; het hoort nu

"

bij

°'

de 100

beste cafetaria's van Nederland.

Om

Call Of

Black

Duty

dit

te

aanstaande

zondag
Zotte

Ops

keer:

5,

6

&

Zandvoortse

we

hebben

vieren,
vrijdag,

zaterdag

en

7

Dagen.

Deze

puntzak zelfgemaakte patat

met mayonaise voor maar €1,00.
's

nachts van 00.00 tot en met 00.30 uur
speciaal opengaan.

Vraag naar de speciale

serveer

actieprij

r

Wekelijks veel interessante aanbiedingen
Vraag nu

uw Zandvoortpas

met uw ZandvoortPas

2011 aan! Kijk snel

op pagina

12

en

13
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om te

Een Klink

Callof Duty, Black Ops

koesteren

en te behouden

binnenkort

bij

AAusic Store

5

Oomstee Jazz - Dennis

6

Zandvoort 500

Café Oomstee,

Kivit in

aanvang 21.00 uur
Het jaar 2010
jubileumjaar.

is

voor het Genootschap Oud Zandvoort een

De vereniging bestaat 40

jaar en daarvan

Nog een paar

wordt al 30 jaar de Klink uitgegeven. Het jubileumnummer,

voor je

nummer 120, is extra

game te

dik en telt

maar

liefst

64

pagina's.

nachtjes slapen en de nieuwste versie van Call

of Duty, Black Ops,
klaar. Er

is

ligt bij

nu

reserveren

al

de Music Store

de mogelijkheid

in

om

de Kerkstraat

in

Kuijk van de

gaat op dezelfde voet door.

dag g november, de dagdat
het spel gelanceerd wordt,

H RE

tevens sinds kort

en heeft veel voor de enter-

tainment

divisie

andere het Ear& Eye-concept

is

het spel

14

berichten

alle

niet failliet

in,

teger

17

weg". Veel bekende en on-

door Nel Kerkman

De nieuwe

Klink

tevens de

is

afscheidseditie van hoofd-

redacteur Peter

BI u

de laatste pagina

ijs.

Op

'ten af-

scheid' onderstreept B u
I

Klink

maken met

Samen met

brengt.

ijs

wat een
zich mee

het vele werk

vrouw Marianne,

zijn

bekende foto's illustreren
wat er vanaf 1945 tot 1960
in

Zandvoort veranderd

Ook de

altijd

is.

boeiende me-

Hermans Holding, en

De Toon Hermansgroep

ning nam,

nummer verspreid onder
de GOZ leden. Voor geïn-

terug op

io jaar Klink.

Met

veel liefde

een voldoening heeft

hij 5

grandioze collector items
voor

u

samengesteld.

deze Klink

is

dat het

genlijk een blad

blad

is.

in

een

De twee voor-

pagina's en de

twee

laatste pagina's

armen

ei-

om

uiteindelijk

56 pagina's

met het

deze bijzondere Klink

is

bij

boekhandel Bruna voor€

te koop.

Mede

dankzij het

echtpaar

Bluijs

houdt het

Genootschap Oud Zand-

nog nooit geweest dan

gaat van start
Op

vrijdag 12

november

is

zaterdag

start

OOK

steeds vaker voor.

aantal (ex-)kan-

men

er-

varingen kan uitwisselen en informatie kan verkrijgen.

Veel

mensen hebben na een

operatie, bestraling of che-

motherapie langdurige of

permanente bijwerkingen.
Het wordt
varen

om

Daarna bepalen de deelne-

mers

welk onderwerp

zelf

behandeld wordt. De groep,
de Toon Hermansgroep ge-

er-

heten, wordt begeleid door

hierover te kunnen

de oncologie verpleegkun-

als

steunend

praten en ervaringen uit te

OOK

dige Betsy Lankhorst.

OOK

Het thema van de open dag
is:

ervaren hoe het

is

om met

om

mogelijk dingen zelf te kun-

nen

om

voorters geboren

lijkheid

na deze periode

wisselen. Tijdens de bijeen-

het een Klink

"tjee.dat

is

ookal

komst

zal

ervaringen uitte

een specifiek the-

ma besproken worden. Het
thema van de ie
is,

bijeen

komst

naast kennismaken, het

onderwerp vermoeidheid.

is blij

de naam van

lotgenotengroep. Opgave
vooraf

is

niet noodzakelijk.

Deelname is gratis. De bijeenkomsten vinden elke
2e vrijdag van de
plaats

bij

maand

Steunpunt

OOK

Zandvoort, Flemingstraat 55
van 10.30-12.00 uur.

is

er voor nodig

blijven

doen? Bezoekers

kunnen meedoen aan

ver-

schillende activiteiten, testjes,

workshops en

spelletjes.

De rondleiding gaat langs
alle

bouwen Union gebouw,

een aantal zorgafdelingen.

bruiken voorde Zandvoortse

daarom belangrijk
mensen in het dorp opde
hoogte zijn van deze moge-

Zandvoort

bouwplaats van het nieuw
de boerderij, de keuken en

Toon Hermanste mogen ge-

Zandvoort

te

Wat

zoveel

een beperking te leven.

dat

is

er

open dag eens

voort het verleden levend.

vindt het

met herkenning
met "o, ja dat
weet ik nog" of

40

november van 10.00

Zandvoort een lotgeno-

Op verzoek van een

kerpatiënten starten wij een lotgenoten groep, waar

bruist weer'. Zeker

Za nd-

13

tijdens de

langste gaan.

wisselen.

de

om

kankerpatiënten. Deze ingrijpende ziekte

tengroep voor

komt

al

bewoners met een lichamelijke beperking. Bent u

thema 'de wederopbouw: Zandvoort
voor

Familiestamboom

Museum,

gebouw Nieuw Unicum wonen

het futuristische

tot 16.00 uur de gelegenheid

het

teresseerden en niet leden

5

Zandvoort
na de opbouw
De bijzondere uitgave van

-

het Zandvoorts

Nieuw Unicum 40 jaar
In

jaar

die het
lovei n bei

in

10.00-13.00 uur
28 Feestmarkt- Centrum Zandvoort

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

num-

Eeg

kijkt hij

uitzoeken

mmn

is overgenomen
door
Hermans Retail Europe

mer verrassend.

redigeren voor haar reke-

leden middag'.

Genealogie inloopochtend

chise en eigen zaken

(HRE).onderdeelvande

dit

27

c

specialisatie Zandvoortse
is in

12.00 uur strand

welkom.

Store keten van fran-

Anne Ma rionCense met

rica

alle leden zijn

Gemeenschapshuis, vanaf 14.30 uur

£* *#5

waar Music Store onderdeel van was. De Music

dewerking van kunsthisto-

schilderkunst

-

ANBO middag -'Nieuwe
Ook

als keten

gegaan. Wel

het moederbedrijf Avalon,

Requiem van Mozart.

-

aanvang 15.00 uur

Intocht Sinterklaas

ontworpen,

Music Store dan tegen een

is

kerk,

(thvde rotonde)

speciale actieprijs te koop.

Opheldering
De Music Store

Zandvoort, aanvang 15.00 uur

Classic Concerts

Agatha

onder

gedaan. Daarvoor

kunnen wachten tot de

is

14

V&D

van

thousiastelingen die niet

bij

Workshop herfstboeketten en pompoenen maken

Wapen van

genaar van de Jamin keten

uur speciaal open voor en-

gen de dag. Tevens

Dansavond - Dansschool Rob Dolderman.
De Krocht, aanvang 20.30 uur

10
ei-

tussen 00.00 uur en 00.30

vol-

6

voorbereiding.

Deondernemergaatopdins-

is

om

deze populaire

maar ook heeft Marcel van

Music Store een ludieke actie

Eerste race

-

Winter kam pioenschap, Circuit Park Zandvoort

afdelingen: het fraaie

Op de
u
in

zorgafdelingen wordt

verwelkomd door

cliënten

hun appartement. Op de

Brinck

is

een informatie-

markt ingericht en

u

kunt er

terecht vooreen hapjeen een
drankje. Iedereen

is

van harte

dagbestedingcentrum, het

welkom,

zwembad

aanwezig: Nieuw Unicum,

en de behandelaf-

deling, technische zaken, de

er

is

kinderopvang

Zandvoortselaan

165.

.0

Is

uw

HET

huis wel

genoeg?
Wij kunnen

veilig
dit

verzorgen
SS*

SENTINEL'CTALARM

B.V

WORDT WEER KOUDER

m£M
<*

Daarom juist nu
IrnmuunMdx

,een

eroyme weisrstandsbooster.

60 eapules van

m,EtSambuca
Caf sClaw en Echma-

r

€ 19,95
H'.i

tegen inlevering van

ceaejftract werkt

WW ativ&twv

nog metier,

€ 14,95

sser sterke

formule

Cranberry
zonder suiker, gezoet met ananassap

24 uur 365 dagen services
023 5291987

www.sentinelalarm.nl

HEEL KILO

€ 12^50

Elvitaal, elke

rm rKr

rrfü tajk

200 gram

€ 3,00

Woensdag speciaal voor U op de
markt

% wWH.eMïaal.n

in

Zandvoort.
tf fcr*

tttt GtiBid^aüiJH

QJJ4-IÏ4U4

Zandvoortse Courant

Jubileumconcert 'Voor Anker'
in

volledig uitverkochte Krocht
De vakanties

Zondagmiddag genoten rond de 140 personen, een zoge-

hoger niveau te brengen, tot

ANBO-

groot genoegen van het pu-

naamde

Volle bak', van het jubileumconcert van

koor Voor Anker

De

in

waarbij ook de burgemeester en echtgenote gedeeltelijk

aanwezig waren. Een echt jubileumconcert
een 40-jarig bestaan

in

om

De

warm

Vries zelf kregen een

het feit van

applaus voor de goed geko-

Zandvoort duidelijk te onderstre-

zen liederen en de perfecte

meer weg

niet

is

te

denken

uit

leumconcert waar het plezier

voort aan zee. Volgend jaar willen

en hebben

2^> 4K»
daging vormen

De aanpassingen

om daardan

Na afloopwaren erde beken-

om

om

veel

waardering brengt. Ook

Zandvoort een aange-

als

paste accommodatie niette
is.

de hoop dat iemand

lid

Hij

is

van het Greetje

Van het kastje
naar de muur

bij

Menu

(76), hij

is

zich

is

toegelegd

John Engels

zeeractief

en

vinden.

Ook was

hij

present

is

in

hij

is

nog

aan dejazzafdeling van het

Kom gewoon op zondag

Als eerste gast

is

Jan

Menu

u niet

7

Koninklijk Conservatorium

november naar De Krocht
begint

om

Oorspronkelijk speelde

kosten

zijn

in

hoofdzaak tenorsaxo-

sen. Eigenlijk zou Sunparks

dat

hij

per

niet

wel begrijpt wat

licha-

melijk beperkt zijn betekent.

met een functie beper-

Conclusie: de aanpassingen

sen

king van het park te weren.

detwee
ongedaan ge-

"Deaanpassingen

in

gelden niet voor mensen

in

een rolstoel dus kan het echt-

woningen zijn
maakt omdat 5unparks een

aanbetaling voor 2011, niet

beter alternatief voor deze

meerterecht

paar Kremers, ondanks hun

in

Zandvoort.

met een handicap
landelijke collecte.

gaan dan op pad

om

15 tot

en met

Duizenden

vrij-

geld in te zamelen voor kin-

14.30 uur en de

€
€8.

15,

studenten

meteen handicapvolwaardig
kunnen

leven. Helpt u

mee

Het kost maar een paa
van uwtijd. Vooraanmelding

deren met een handicap. De stichting zoekt nog helpende

handen

in

Zandvoort.

of informatie kunt
tact

Zandvoort. Het concert

betalen

goed be-

een hoog/laag bed

de bedoeling heeftom men-

zo ver te gaan.

in Den Haag als hoofdvakdocent saxofoon.

in

geen

zijn er

je als park

de mindervalide! Dus

niet alleen

Collecteren voor kinderen

willigers

hij

met beugels en

zig voor

die

in-

'NSGK voor het gehandicapte kind' houdt van

ditjaar.Menu

EricTimmermans op contrabas en Frits Landes bergen op

behouden.

dan ben

collega Landal Greenparks

eerste

20 november 2010 haar

metJohanClementoppiano,

slagwerk.

te

kiepen, een verhoogd toilet

drempels? Als je dat aanbiedt

eens moeten kijken naar

in

Sunparks landelijk heeft

Voor een goed jazzconcert
hoeft

van de aangepaste ac-

douchestoel die niet kan om-

in

masterclasses.

door het Trio Johan Clement

verbonden

faci-

benadrukt dat Sunparks

altijd

Jazzfestival

is

de

en ergens handvatten plaat-

hetjazzcircuit,

in

tijdens het Zandvoortse

augustus van

om

de badkamer

met een vaste

Intussen heeft Van Vilsteren

diverse formaties

een geliefde mentor

concerten wordt gevormd

in

haar invloed

Is

een Nederlandse

zijn leeftijd

speelt

de badkamer en

kan douchen

de gemeente benaderd en

niet. Later blijkt

heeft

voldoende draai-

in

er achter

op de baritonsaxofoon. De

laatste jaren

van

Beter aanbod

om

tweede gast

maar de

er

komen waar de schoen

stantie weinig op. Navraag

foon,

Kauffeld Trio veel op binn en-

deze

liteit

om

commodatie

geen resultaat en manager Sunparks Zandvoort,
Boudewijn van Vilsteren
beantwoordt de voicemail

en buitenlandse podia te

al

is

een ongevraagd advies naar

wringt, levert

op concertmatige

hoogstaande jazz-

raad besproken. Die

mening dat er actie moet
worden genomen en stuurt

Zandvoort",

in

Is

ruimte

kan?

handicapte zich zelfstandig

met mensen met een

riteit

te

wijze te genieten van kwalitatief

blijft

de praktijk uitpakt.

het toilet?

heeft Sunparks geen solida-

aan te doen. Want kennelijk

jazzdrummer van internationale allure. Ondanks

(saxofoon) aanwezig.

in

aangepast, zodat een ge-

aldus Kremers.

als vast

maar de vraag

hoe het

een

aanhang de zondagmiddag
met een prachtig buffet in

Engels.

parks

WMO

brief in

het college

van uitzonderlijke kwaliteit naar De Krocht. Saxofonist Jan

muziek. De basis van

aan het probleem te on-

aan te wenden

zondag, 7 november, komen er twee speciale jazzmusici

Een mooi verhaal van Sun-

derzoeken. Ook wordt de

nog niemand

het 40-jarig

uitzonderlijke kwaliteit

om

iets

gang van zaken en geeft

vergadering van de

functiebeperkingen voorals-

Vanwege

koor.

een fantastisch concert voor u samengesteld. Komende

Wordt vervolgd

toegestuurde

de Vries (5713949) en wordt
lid van dit ambitieuze zang-

Een poging

weest

we

Graag willen

naar buiten bekend ma-

jubileum sloten de leden en

Zandvoort'

is

vinden

zijn er

dat tot

in

of het

volgende concerten

in

uiting.

seizoen heeft 'Jazz

2011

in

een elektrische rolstoel door

De Krocht.

van meet af aan ge-

inderdaad

onbekend. Inmiddels

Welzijn, ingelicht over de

koorleden naar weer een

is

is

een bekende badplaats

Twee jazzmusici van

reeks

villa's

echtpaar dan terecht kan

dat

af

Het doel van de concerten-

de

scheidende directeur.

Want zijn de deuren voldoende breed zodat men er met

pianist

Menu en drummer John

te

waardig aanbod", aldus de

Maatschappelijke Zaken en

Vries de prestaties van de

dit

bij

toch onbegrijpelijk,

maar die voor elk lid van
het koor dan weer een uit-

Voor de derde keer

vertrekt

te vertellen dat

Samen metdegeroutineerde
Theo Wijnen wist De

devakantiewoning

is

nen zingen, gewoon moeilijk
dus,

in

"Het

alle

geroepen voelt hier

zondagmiddag kwam

keuze

zieningen op maat geleverd

medewerkers daarvan nog eens extra te eren
en van feestelijke bloemen
te voorzien. Plannen voorde
en

zich

de

hij

aan vele

koor als Voor Anker siert en

te kun-

weet

worden veranderd,

hij al

deuren had geklopt

het 30 zangers
flink

vrije

op het park aan waar bij voor-

verblijf

prima kan plaatsvinden. Zo

november

Courant een brief waarin

in

om

tiebeperking een

Gert Toonen, wethouder

het koor

ken

ingestudeerd die beslist niet

nu gasten met een func-

zoeken naar een oplossing.

de toespraken

dit

zijn

meer gaan

voor lichamelijk

Sunparks. Alleen de recep-

ook al. De Vries zou graag nog

ANBO-koor

het park geboekt.

we

ontstaat hiermee een gelijk1

wat 50-plus mannen erbij
willen hebben. Bel mevrouw
De Vries (5715168) of Wim

gemakkelijk

weer naar Zandvoort

villa's

tie

brengen die een amateur-

sterke

plaats

In

woningen met stan-

veel

daardaanpassingen, bieden

augustus stuurde
Kremers de Zandvoortse

juist toch die perfectie in te

wind eronder. Steeds weer
worden er vlijtig liederen

de twee

Eind

als solist.

bij

in

van de dirigent

lied

maar ook vaak
heeft

zij

villa bij

doelgroep heeft.

van het aanbieden van twee
vaste

met

kunnen worden zodat het
lukken.

dirigent en repetitor actief

Hij

Zo ook het

jaar

Echter zoals het zich nu laat aanzien zal dat niet

vertelde dat

jaar als

al 15

gehandicapten worden per 2011 verwijderd.

nieuw

publiek goed te volgen.

15

een aangepaste

al

in 2011.

door Ne! Kerkman

elk

is al

gaan

zij

bungalowpark Sunparks Zand-

in

met zeer afwisselende lieOok de toelichting van

deren.

de Vries

Tegelen,

uit

van zingen van afstraalde

was zeer onderhoudend en
maakte het meteen voor het

Wim

achter de rug, menigeen kijkt halsrei-

zijn

naar een nieuwe bestemming

echtpaar Kremers

voldoening op vakantie

uitvoering daarvan. Een jubi-

Zandvoort.

uit

kend

Ookdesolisten Martha

bliek.

Krocht. Een feestelijk gebeuren

Koper, Afra Schaper en

pen. Het koor
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Zandvoort voor iedereen!?

Zin in

u

con-

opnemen met Mauria

BraccoGartner.telefoonnum

Met de opbrengst van de
collecte steunt

NSGK onder

andere speciale vakanties,

aangepastespeelplaatsen en
kleinschalige

woonvormen,

Zodat kinderen en jongeren

mer 06-22574663 of e-mai
mbraccogartner@hotmail
com.Zieookwww.nsgk.nl.

J>

VAN AACKEN

f

.ft-r

dv

Henk

Bluijs

GLASZETTERSBEDRIJF
NU OOK:
vernieuwen kozijnen

&

ZANDKORRELS
Nieuwe cursus

Behang- en schildersbedrijf

levering en plaatsing alle glassoorten.

Arnold Nijkamp

Wtnterty d, $ezellu)

Tel/Fax 571

schilderwerk.

Inzoomen op Van Gogh,
Picasso en Dali

72

31

Mobiel 06-54264259

bloementyci!

vrijblijvende offerte!

Vooral

uw

door

behang-,

wit-en schilders-

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

ZjncWort

ttaltestraat iï

2>f»eeialtet

tel.:

OiJ-57 1ZO io

voor al Ww blnemwerken.

ber

Bemesting gazon voor
de wintermaanden.

Alle

www.kunstinvorm.nl

BOVAG

Lid

Max

Appartementte

m

Uliaifcew asalassu

-

einddatum.

Te koop gevraagd:

Kijk

Garage op De Schelp
Tel. nr.

een professional

Carolien, hartelijk

met je
eigen webshop
www.mammarina.nl
gefeliciteerd

www.autoverkoper.nu
of bel Patrick van Kessel

06-55383624

pluspunt

opvang

„„,,,„,

De Boomhut

L.

06-15275204

!!!

voor meer informatie
en ons aanbod op

nu

is

I

.

of verkopen
via

met gazon AZ
ui. si

huur,

personen. Gelegen

650 p.m. Tel. 5713127

Uw auto kopen

grote beurt gratis!

Bij

kalk in combinatie

-

2

Zandvoort centrum.

in

28-2-2011

5730519/

06-53498304
www.tra d e-a rd n

29,-

max.

en NAP.

Planckstraat 44,

tel.

merken vanaf €

de Jong

novem-

Zandvoort

06-48443623

www.arnoldnijkamp.nl

APK KEURING

AZ

in

werkzaamheden

Autobedrijf Trade Ard.

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keur-station

drs. Liselot

11,18,25

Veel succes,

Paap medische

mama

en Mare

Te huur:

Voor-.tN

Bewegen

in

Zandvoort

"••—

ideren jan groep

"

"

1

t/m

appartement

hulpmiddelen

B

Openin ^tijden van 07.30- 18.30 uur

PRODUCTEN VOOR
SLECHTZIENDEN

www.sportinzandvoort.nl

BSO DeBoomhu C

biedt pro

met een

g>

e

"I,

"""Z~tZ ngen leren
Flemi gstraat 55

3$

7

T:023- 57 40 33C

Sport raad ZandvofHi

opvang voor uw

mfo@p]uspuntz

-

.

.

sfeer

.

i.d.m.

€

685,-

1

geen huisdieren.

vergoeding via

voor een afspraak

Bob

bij

Kluft:

borg,

voor

06-29527140.

u thuis: 06-51815360.

Inloopspreekuur:

304 VVV Zandvoort
023-57 16 665
F:

'""' u

""*""

Te

maandag 9.00-12.30
1

Flemingsstraat 55
(Pluspunt)

op

huur op de Schelp:

gezellig 2 kamer
hoekappartement
ie etage, met balkon.

Huur€

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas

Bel

informatie of bezichtiging

zorgverzekeraar.
Bel

Plezier

Cre

jidvoort.nl

Zandvoort.

G/W/E
maand, maand

kind.

t afwezig zijn.
elijke

s

in

Inclusief

Het Pakhuis,
alles te

koop

€

125 p.m.

1

mnd

borg, geen huisdieren.
is!

Voor

Van serviezen en

korting op een zandkorrel

750 p.m. Voorschot

g.w.l.enz.

een kringloopwinkel

waarvan

inl.

en /of bezichtiging:

Paul Olieslagers

glaswerk tot meubels

023-5719536 of 0628562373

en van kleding tot boeken.

Particuliere zandkorrel €7,50

Met ZandvoortPas

De winkel

1

€5,-

4

€ 5 oo,-

Geen personeels- of zaken advertenties

Zakelijke zandkorrel €12,50
Met ZandvoortPas €10,Indlen

uw advertentie

niet voldoet

(excLBTW)

1)

De

2)

BrunaBalkenende,GroteKrochtl8

redactie van de krant, Kleine Krocht

0;:

;.

Meer dan 10 jaar

lid.

ervaring.

06-46098919,

Zandvoort.

www.massagebijrosa.nl

6
IAdministratiekantoorI

7

fgevenbij:

i:^v7TWfTtB
WPBk cfê* leesteken e

2

i

elke letter

ofspatie

in

eer apart vakje plaatse

Administratie en
belastingaangiften
voor particulieren en ondernemers kleinbedrijf

Witte Veld 56, 2041

onisiaan door verkeerde of on uer tin oud

van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.

Q.

Pedicure Carla. Pro-voet

(Corodex)

9

gesloten envelop (met gepast contant geld)

van welke saiü dan

voetbehandeling naar

uur.

aan de

8

In

Voor een goede

geopend

-

5

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon

06

53693409
Noorderduinweg 48,
Info:

3

Geen onroerend goed of auto's
Geen goederen met een waarde boven
di

is

op don -vrij-zat 10-17
2

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst

onder de volgende voorwaarden:

Te

...

T 023 573 92 72 M 06 45 30 45

GB

te

31

Ekittywillemse@planet.nl

Zandvoort.

Zandvoortse Courant

•
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CIUILITIUIUIR
Requiem van Mozart
Volgende week zondag
Concerts

in

de grote productie van Classic

is

kooren
D-dur KV

136,

en van

Bach, Cantate

BWV

J.S.

131

"Aus derTiefen rufe

ich,

Atelier

Dat het Requiem van Mozart

voortse atelier dat

en het prach-

kon ontstaan en inmiddels

700

eveneens van dezelfde com-

Ook nu

ponist.

zal

dus

hij

collega FransXaverSüssmayr,

Solistisch medewerking
wordt gegeven door
Kai Yi Min (sopraan),

van

tieproject van het requiem

de katholieke kerk de

Latijn se

Martine Straesser

(alt),

gezangen en gebeden tijdens

op een zeker moment ter
hand nam en de meerstem-

Kolpa (tenor) en

een uitvaart. Het kent vele

mige muziek completeerde.

is

in

de

rite

Deze 'dodenmis'

entreeprijs slechts

€

vanaf 15.00 uur gegeven.

Utrechts Ca ntatekoor en -or-

Echter die van Mozart

grote producties van Classic

Concerts, waaronder de

(KV 626)

schitterende uitvoeringvan

onvoltooid gebleven

W.A. Mozart, Divertimento

de Mattheus Passion van

sitie

J.S.

Het Requiem

ring.

is

van Mozart,

14.30 uur
zijn in

de

voorverkoop te verkrijgen
bij

compo-

hij

om

open en kaarten

d-moll

in

de laatste maar

Kaashuis Tromp en Bruna

Balkenende, beide aan de

mocht

Grote Krocht.

Zoekplaatje

Tijdens de hele kunstweek

'glasfusing' van 12.00 tot

exposeren Jan van de Bos

16.00 uur en

met

geopend

ruimtelijk

Bij

het zoekplaatje van vorige

week

is

per abuis door

uw

als

Engel de

Pumper uit de

La

uit

Scheveningen

(de dochtervan) en Ar ie

man

zijn

Sietske

den er
is

Molenaar (Leen de Bokkum)

die

ook dorpsom roeper was

vorig jaar overleden op 96-jarige leeftijd.

is

Ook
I

nam

Carla Hoogendijk-Bisenbergercontact

gewoond en de personen op haar foto herkende
geleden tegen en die meldde ons dat het volgens
niet.

En als laatste mailde

Wim

de

moeder Ar ie en Jacoba He Ie na de

la
la

(de Scheveningse). Arie en Jacoba

Bokkum) en Jacoba

als

op omdat

zij

vroeger op de Tollenst raat had

haar vroegere buren. Fritsvan Caspel

hem de familie

La

kwam

ik

een paar we ken

Court was maar wie die anderen waren wist

Court vanuit Steveson BC, Canada ons het volgende:

Ja,

dat

zijn

hij

mijn vaderen

Court-Molenaar met mijn moeders ouders Leende rd en Jacoba Molenaar-Kuyt

hebben op de Van Lennepweg

7

(de Scheveninger of het Scheveningse vrouwtje)

en Tollensstraat

17

gewoond en Leenderd

hebben voorde oorlog

in

(de

dit

in

zoekplaatje ook

de Hobbemastraat, waar ook de foto

is

is

genomen.

zij

in

Op

zater-

novem-

14

deze bijzon-

een speciale

samen in
atelier Akwaaba onder de
noemer: Wereldbeelden.
Ada Mol, Dichter bij Zee,
opent op zaterdag

13

no-

vember om 15.00 uur de
verkoopexpositie met een

zozeer 'Grote Kunst' maar

speciaal voor deze gelegen-

het aankopen van kunst

heid

op een kunstmarkt of bij
een kunsthandel. De lezing
gaat onder meer over waar
u op moet letten, wat mag
en wat niet mag en hoe

moet

de Oosterparkstraat

opgelost met dank aan iedereen die een bijdrage hiervoor heeft geleverd.

Akwaaba

gegeven door

u het

aan moet pak-

De lezingen

zijn

op de

volgende tijd en: 12.00,14.00

en 16.00 uur.
Waarbij

elk een, voor

Herbert Willems over het
aankopen van kunst. Niet

ken.

gewoond en na de oorlog

atelier

drie lezingen

Molenaar mailde ons met de mededelingdatdefotoindetuinvande Hobbemastraat isgenomenendat het
betreft. Voorts

bij

en dat die vier kinderen kregen

vrouw met Scheveningse klederdracht werd door

volgen

Ellen Kuijl

dag 13 en zondag

verkoopexpositie

de nationale 50+dag op

zaterdag 6 november worschoonzoon)

La Court (de

rechts en de

vrouw Coby (de Scheveninger). De op de foto jonge Coby

opaenoma

RenateSchwarz, Hilly

geruime tijd

ber brengen

in

De

Cabrielle Viveen herkend als haar overgrootouders Leen

en

al

hen bijzondere, kunstvorm

Nationale 50+ dag

kwam

Court en de naam Molenaar.

Coby Molenaar

naars,

Jansen en

of kunstenaar(s).

Bij

noemde de naam De

het atelier

degastexposanten zelf
aanwezig van 14.00 uur tot

dere kunst

en op de foto er nog aan moesten beginnen. De

is

tot 21.00 uur.

Wereldbeelden
Drie beeldende kunste-

Opwoensdagio november

17.00 uur.

waaronder

Koningstraat.

Kort daarna belde Willem van Duin dat het jonge stel

het midden

haar glaskunst zien.

Kuijl

wij

een Scheveningse kap.

Ookzijgafaandatde linkervrouw
en

met

zijn

En daarna belden er nog een aantal mensen,

mevrouw Koper van

Veenendaal

bronzen beelden als gastexposanten en laat Ellen

we geweten want

nummer bldosooj werden

mevrouw Weber, die de hoofdkap van

de vrouw herkende

steigerArt, het echt-

paar

vakantievierende beheerder van deze rubriek de verkeer-

snel gebeld door

werk van

staalplaat, Rian Verbeek

met

al

van 6 tot en met

kunstactiviteiten en de deur staat

wordt op zondag 14 noin de Agathakerk

De kerk gaat

wel

is

de meest bekende uitvoe-

wieg gestaan van

Cantatekoor onder leiding
voor de pauze een werk van

de tekst geplaatst. Nou, dat hebben

is

van Atelier Akwaaba organiseert

17,50

is,

vember

Dvorak, Verdi en Cherubini.

van Harry Brasser, zullen

voor het zoekplaatje met

Ellen Kuijl

week tal van

uitnodigend open voor het publiek.

Het concert, waarvoor de

behalve

is

neerd door: Fauré, Berlioz,

met zijn Gelders-

kest aan de

kunstweek 'Kunst met een Kus'

november.

tijdens deze

uitvoeringen van nogal wat

ei-

door Mozart ook gecompo-

foniaen het Gelders-Utrechts

het enige Zand-

composi-

geen introductie

hij

is

kunstmusea en kun-

galerieën,

vriend en

nodig. Al een aantal keren heeft

in

is

die het afgebroken

Het requiem

zeer bekende componisten.

Harry Brasser heeft
genlijk

leidings Orkest (RBO) Sin-

14

gerekend,

zijn oud-leerling,

Requiem van Mozart.

Martijn Sanders (bas).

Bege-

delijke

te danken aan

garant staan voor de spectaculaire uitvoeringvan het

Rein

Randstedelijk

gewaardeerde werken van
Mozarts gehele oeuvre wordt

brengen. Na

het Schelpenplein

met 42

stenaars deelneemt aan de jaarlijkse Kunstweek. Deze lan-

tot de meest geliefde en

tige Weihnachtsoratorium,

het Requiem van Mozart.

dir",

Akwaaba aan

slechts één deel afkrijgen.

met een ander

orkest),

de pauzede hoofdmoot,

Herr.zu

Het

Kunst met een Kus

Classic Concerts

bij

Bach, tijdens Zandvoort

(overigens

de Agathakerk aan de Grote Krocht.

Op donder-

dag n november is er een
demonstratie workshop

gemaakt

Naast

dit volle

gedicht.

programma

kunt u tijdens de kunstweek

van

12.

00

tot 18.00 uur op

uw gemak
Dan

langs komen.

laat Ellen Ku

ij

I

vol trots

haar atelier Akwaaba zien
in

de oude smederij aan

het Schelpenplein

meer informatie

12.

zie

Voor

www.

glaskunst-ellenkuijl.nl.

Jï

Voor

alle

ZandvoortPashouders de aan

Heli maand november voos Pashouders:

Voor Pashouder5:

HUI5CEMAAKTE ERWTENSOEP
Normaal liter €
ijk

4,50

nu

2 liter

€

A TROMP

7,50

ook eens op onze website:

ciBunmitri

i

1

0% korting op alle ritten

(behalve actientten)
I

O23-Ö6B5500

iiwrwim

ROOMBOTER VAN DE BOER

Medina Woninginrichters
Aanbieding voor de maand november:
Karpetten deze maand 10% korting op

InA

(Vouw) gordijn en

alle

merken.

T Tipijl
Vinyl
La.min 3
Parket

Luxaflex

i-vvoiiiiigiiiriclitiiig.nl

Officiële Pasfoto's

Bestel

nu de ZandvoortPas

2011

*rty&

Achternaam + voorletter(s)
BetreftiO Nieuwe ZandvoortPas (€

een 2e set
"Leuk Lachende"
Pasfoto's

Halve

prijs!

7.50)

O Verlenging ZandvoortPas (esooj -Pasnr
Woonadres+huisnr
Postcode

Telefoon

(Handtekening)
Betaling

CONTANT

Voor P^shouders
Deze pas

met

31

Uw

op

bij

Betaling PER

s

geldig anaf jan ariiontote

10% KORTING

d cember

uthu

i

rstel

f Z

mdvoortPa

nel f

nw

Ikomstkad

OP TOTAALPRIJS!,ZARAS

bezorgd.

Met de aangeh chte t«B edbon voc

BANK

een Zan dkorrel. kunt

gewen*
's

iitcrliik

wordt

(mini-ad

szs

grat

een door

LI

s

ee

n

Zandkorr

)pla

.1/12/2010 tocaïzonje:!

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

CC Mental Coach
Ab van der Neut

Praktisch, kortdurend en doeltreffend.

Eerste consult

ZANDKORREL

6 jrjgi/go

.

15% korting

info@>abvanderneQtjil

.

week

biedingen van deze
rep-it

r

Lijst

V)

*$&
Koene Oeaninq Servicq
10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

i

Ka bel-intern et/ad si installateur
helpt

bi| alle

PC-PROBLEMEN.

(in

van deelnemende bedrijven

alfabetische volgorde)

Algemeen:
Autobedrijf Zandvoort

-

K.

Onnesstraat

Advies en aanleg (draadloos) netwerk.

koenecleaning.nl

Ook avonden/weekend.

»

06-14 32 44 44

Rep-it, totaalservice voor

Taxicentrale Fred Spronk

Psychologiepraktijk

-

023--

Abvan

der Neut-

computergebruikers.

06-31393790

023-5719666 of 06-44696001

:i

Met

garantie en KvK.

Schilder- en

Onderhoudsbedrijf

Winkeliers:

v.o.f.

Addie Ottho & Zn

fïTTum
U
.

«feS vooruw
haar
°P vertoon varl

M.i,.ji..u'b'.f.

Bruna Balkenende

Potgieterstraat 4
jmipc Zandvoort
Telefoon 023-57172B7
Mobiel 06-5577 8563

|

Grote Krocht

-

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote
rfe Krocht

^jWalkofFame
Komt kijken

£1

Kaashuis Tromp

-

Grote Krocht

Slagerij

Horneman - Grote

Slagerij

Vreeburg

Krocht

Dé Herenncodle zaak
voor al uw kleding.

Haitestraat

-

Verzorging en vrije
Menno

Foto

Massage

Gorter

Rosa

bij

Mode en

Wekelijks

Ondernemers opgelet:

Belli E Ribelli

Bibi for

u op een

Kinderkleding

Shoes

Blitzkickers

Gratis

Walk

zelf

ColoUT

-

-

-

-

Haltestraat

Burg. Engelbertsstraat 94b

Haltestraat

Fame

Wonen

-

Bakkerstraat 2A

en onderhoud:

De Bode woonaccessoires

aanbiedingen staan ook gratis op www.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas

promotie ZandvoortPas door middel van publicaties in

o.a.

de Zandvoortse

Rep-it

dus ook niet-Zandvoorters (en

Versteege's IJzerhandel

er zijn er al

Ter ondersteuning zijn gratis

een

aantal...)

-

Kerkstraat

Koene Cleaning Service - 06-1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat

Courant, maar ook buiten Zandvoort: iedereen kan een ZandvoortPas aanschaffen,

-

023-5719666/06-44696001
-

Pakveldstraat

toonbankstandaards en/of raamschildjes verkrijgbaar,

waarop uzelf uw ZandvoortPas aanbiedingen kenbaar kunt maken
•

of

-

Kerkstraat

Haltestraat 61A

welke aanbieding u doet voor Pashouders

redactionele aandacht in de krant voor u als deelnemer

Extra: alle

•

Sea Optiek
rijtje:

Grote Krocht

het bezit van een zandvoortpas

UW aanbieding in de Zandvoortse Courant in full

U bepaalt helemaal

Veel

zijn in

-

trends:

Image Zandvoort

Ruim 1000 huishoudens

Kosterstraat

-

Toerkoop Reisbureau

Meedoen aan de ZandvoortPas
vergroot uwvaste klantenkring
Enkele voordelen voor

17"
Grote Krocht

-

www.massagebijrosa.nl

-

Piony's Haarwinkel

ANDVOORT

tijd:

Horeca:

Vraag naar de zeer voordelige tarieven en de uitgebreide mogelijkheden

Harocamo

Uw ZandvoortPas

contactpersonen:

Letty van
Gillis

Kok:

den Brand:
tel.

tel.

06-4342 9783

-

Kerkstraat

Mollie&Co Restaurant

-

Verlengde Haltestraat

Open Golf Zandvoort

-

Duintjesveldweg
e$

06-460 460 26
Za ras, Café Restaurant -Haltestraat

"

ZandvoortPas 2011:

pagina

zie

12

en

13

Uw Gall & Gall is vanaf nu
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koopavond.
Grote Krocht 24

Zandvoort

•

|

Ursula van Dansik
Interim manager

Van Speijfcstraal 2/79

2041KLZandvoon
Tel.
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Word ook bekend als
ondernemer in Zandvoort!

VLOEREN & KEUKENS
Laminaat
Diverse dessins

al

vanaf

tb,

P /m

Laminaat met V-groef
Trendy Wit

v„„ €16,:?.,

nu

€9,^.

Lamel Parket Eiken
Rustiek,

Onbehandeld, 15

mm dik

van

€42,ï.,

nU

Traprenovatie
,€3495,- nu

Design Keuken
Met

graniet

& Inbouw Apparatuur van To

»n

Gasfornuis M-system 90

Primaplus Ondervloer

• • •
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vanaf
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y/
y/
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Bedrijvengids

Ondernemers Nieuws
Bedrijfsonroerendgoed

Ondernemers Informatie

-f
y/
y/
y/

Vacaturebank

Evenementen
Interviews

En meer...

€2995,"

....

cm

brander van

GRATIS*

al

5

€34,p/ m.

€1695,"

€1599,- nu

tb» 33,

25% LEG KORTING*

Bezoek voor meer informatie
www.zandvoortinbedrijf.nl
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HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

MtMtt*ÏM*ttMrttft
Dorpsgenoten

Volop herfstachtig
weerplaatje

tekst en foto Erna Meijer

. grote lijnen blijft het weer in
in

Gerda Calzado-Korthof

selvallig

niet te

Wat

in

opvalt,

het gezellige huis van onze dorpsgenote onmiddellijk

de geweldig mooie kastenwand, bestaande

is

tallen grote en kleine laatjes. Niet

zomaar een

fraai

uit tien-

meubel-

Engeland, waarzij een opleidingtot leerling-verpleegster

r

volgde. Na een korte periode

weer

maar eentje met een lange

historie in het Zandvoortse.

in

Zwitserland

Gerda Korthof

1942 geboren, hetzelfde jaar waarin de

in

is

winkel van haar moeder

Modemagazijn

uit

de Burg. Engelbertstraat moest

waar het gezin

7,

van der Schelde

T.C.

is

al

woonde,

heel lang een begrip ge-

met een boeiende ontstaansgeschiedenis.Gerda's oma van vaderskant was al in 1916 in de Van
Baerlestraat in Amsterdam een chique modezaak
^^"""^
met kleding uit Parijs en Berlijn gestart. Haar

weest

Zandvoort,

in

Om

persoon, kreeg op

1975

kwam

in

1970

het gezin, inmiddels uitgebreid

kwam

de modezaak

Het paartrouwde
Truus

in

uiteindelijk

zouden

mijn
tijd

volgd

De Hannie Schaftschool was
zeer

tijd

modern en daar kreeg

Met enkelen heb

het Ken nemer volgde

zij

ik

ik

de win

altijd in

mij en mijn zusje en broer.

maken, maar

ik

met

de

hielp

kei,

In

toen

al

MMS, waar
maar nam

&

vooral de talen,

altijd alle tijd

10 en 5 jaar en een baby van 9
rijk

deel van haar vrije tijd

Als

Gerda en

indewin kei. Mijn

mee naar musea
Op een gegeven moment heeft hij in

de Zuiderstraat een plasticfabriek opgericht, die mijn broer

in

Hillegom staat."

nen

zij

leeftijd

vertrok Gerda naar het buiten land. Eerst

Geenzin om lekokkeivllen.' Gewoon Haioeamo even bellen.'
Wij bezorgen voor iedei wat wils, zoals broodjes,

in

hun

in

naar haar

'Modern

huis.

Art' in
zij

Br ,s«ri,

„a,„.„t

h™»™

Kerkstraat 14, 2042 JE Zandvoort

Geopend van 9.00 tot

22.00 uur

7,— en de

daghap

a

ver-

Zandvoort

tevens tien

wat

er kan gebeuren",

€ 10,--

Bel: 5712102
kijkvoor meel' info:
WWW.harocamo.nl

die

maanden, nemen

zij

een belang-

flat inAsturië,

bij

de

blijft in

de noor-

in

Spanje moet

ik

hier

dagelijks de zee zien en ruiken! Duidelijk

een dorpsgenote, die met veel liefdeen passie

in

licht),

aan

niet

het uiter-

Na toch wel een natte

zijn

zater-

dag belooft het zondag beter
te

Herfst stormen

trouwens

met meer zon en het

zijn

koelt

dan ook weer een paar

Op de

graden

af.

den de afgelopen

mijn

er overigens weinig

in

tien jaar.

2002 gaf een

vlie-

gende novemberstorm ook
in

onze regionen behoorlijk

wat schade. De wind haalde
toen korte

de

tijd uit

tot boven

is

langere ter-

kans op een stabiele(re) pe-

Het zou best eens zo

riode.

kunnen
half

zijn

dat het weer tot

november zo

Ook

blijft.

de recentste oplossingen
van de belangrijkste weer-

135 kilometer per uur.

modellen laten de voortvaEen pluspuntje en schrale
is

dat de

vanaf vandaag en rond de

middagperiode. Maar

Zowel

is

behoorlijk zeldzaam gewor-

aan de noordwest kust van Spanje.

ieder geval voor mij de zee.

komen

Tussendoor

een flinke storm

graden kan uitkomen

de omgeving gaan wij dan bijvoorbeeld op zoek naar grotte-

korte tijd

dagdeel nagenoeg droog.

is

Zandvoort te vinden zijn,wo-

in

in

midden van de Noordzee
opzoeken

troost wellicht,

veel plezier dertig jaar lang

niet

het enige tijd (meest

maar grote neerslagsommen
zet.

aard ook wel eens een (half)

nu

in.

met

ja, als

het daarbij regent heb je er

ook

niet veelaan.

We

blijven

rende zuidweststromingen

gewoon

nadrukkelijk aan-

wezigzijn.

15

de

in

Het zeewater voor onze kust
zrt

op

12-13

dit

moment op

graden.

zo'n

Meer weerinfo

(ook over de winter)

is

er

op

www.weerprimeur.nl
voortdurend

in

het grensgebied bivakkeren

het leven staat!

Grand Café De Vier Geboden
Gaat weer wild doen
Ook

dit

jaar veel

heerlijke wildgerechten

Ook de seniorenmenu's a €

die

richting

keningen en zijnervoetafdrukken van dinosaurussen te vinden.

saté,

Let op: Wij bezorgen gratis!

om

nieuwe week. Mocht

raddraaier inderdaad het

delijke randstad.

"Ookdeoudste kleinkinderen komen dan regelmatig logeren en

als in

op jeugdige

is

de Noordzee te koersen begin

temperatuur omhoog gaat
Felix, die

Hoogovens heeft gewerkt,

Heel belangrijk

HflROCAfllO

houden

de gaten

in

voornemens

niet onmogelijk

voor

rollmuziek petticoats te

zeer regelmatig

in

bij

klein kinderen, "het leukste

ons, inclusief mijn vriend innen, vaak

en het Tusch in ski theater.

zo nu en dan. Dan druppelt

is

nam

heeft gepast. Sinds de komst van haar eigen

^C/zmfo-KorM

het atelier achter de winkel za-

lekkere rock

1975 heeft overgenomen en die nu

Al

2000

gengebieden schampt ons

diepe stormdepressie even

88-jarige leef-

passie. Natuurlijk

op de kinderen van de tandarts

jaar lang
veel

nog steeds contact."

muziek en geschiedenis haar belangrijkste vakken waren. "Mijn

moeder stond

ten wij als tieners

nam

igg4

een

overleden", vertelt Gerda

en Beverwijk, waarna

de

Haltestraat.

vriendinnen.

vader

82e!),

in

We moeten

gesproken.

Alleen

in

en een gebied met hogere
luchtdruk ten oosten van

werd beweerd,
In

gebieden boven Engeland

ons. Een aantal van die re-

Haar werkzame leven werd

de zomer van

in

kwamen wonen

voor die

Op

moeder op

tussen actieve(re) regen-

brutaler

en maken

mischer. Over dynamiek

dagelijks

wij

wat
linie

het weer geleidelijk dyna-

heb een helefijnejeugd

Zandvoort

de meer open gebieden een krachtige

in

(een deel van de) ladekasten

mee
"Ik

gehad nadat wij

in

Karin

omdat wij failliet

zijn zoals

met veel
zij

1945 met recht op terugkeer wei
in

hebben

de winkel te sluiten.

de Engelbertsstraat

had overgenomen.

Gerda:

over de hele

besloten, en niet

werken.

1939, nadat

in

kant worden

Het huwelijk

aanwezig (van haan 6e tot haar
docU

name

kan er met

Depressies vanaf de oceaan-

Calzado (wat

Moeder Truus was nog steeds

—

va^^^^^A

onze westelijke regionen. Regelma-

tot harde zuidwester staan.

kat').

met dochters

ten wij voornamelijk fournit uren en lingerie,

"^^
X.

^

1938 na het overlijden

in

le-

uit

het assortiment steeds en op het laatst verkoch-

"~"*^

van haar schoon moeder de modewinkel

haar
haar

nu weer bleef de winkel trekken. Weliswaar veranderde

met moeder Truus, die op haan 6e
in

kwam

in
zij

Zandvoort voltrokken maar pas

in

in

heten bovendien wakkert de wind aan. Af en toe

Felix

'gelaarsde

als

natuurlijk

zij

en daarna

Davos ontmoette

en Manuela die drietalig opgroeiden, weer naar Nederland. "Ook

"

/

18e verkering

zijn

grappig vertaald kan worden

werd weliswaar

j^Wti—

roep en een zeer cu tu f eel aangelegd

in

verwachten

tig regent

het avontuur voor twee

het internationale aspect

Andalusië afkomstige Spaanse echtgenoot

j^^^^^^M

va der, oorspronkelijk operazanger van be-

zij

als serveerster in Oostenrijk

beeld.

in

ven nog verder te benadrukken:

verhuizen naar de Haltestraat

Zand voort, waar

de winkel assisteerde, zocht

in

zomerseizoenen
stuk,

Zandvoort behoorlijk wis-

de komende dagen. Veel novemberzon hoeven we

als

Temperatuur

Max

14-15

14-15

10

12-13

aanvulling op onze kaart.

Kijk voor meer info op onze website
www.deviergeboden.nl
Kerkstraat 27 tel.5712537

Min

12

12

10

6

Zon

15%

15%

20%

70%

Neerslag

65%

85%

90%

25%

Wind

zw.

5

zw. 5-7

wzw.

6

NNW.4-5

^

!

pluspunt

Pluspunt Zand voort
Flemingstraat 55

Filmprogramma

023.574 03 30
www.pluspuntzandvoort.nl

04 t/m 10 November

Klussen voor vrouwen
De

tnemn's

zijn: elektra,

bon

water,

Vrijdag 13:30- 15:00

5i

DE
H4VEN
VAN ZANDVOORT

Di gitale fotobewerking voor kinderen
kun

Digitaal fotograferen. Leer wat

doen met deze

Beweg in g 2 t/m

in

Samen met je

kunt

Snovember- lOdecemb

Vrijdag 16:00- I7:l5uur

Peuters

je allemaal

foto's.

4 jaar

i&$ dagen per'jaar geopend

(grootjouders de wereld

spelenderwijs verkennen

10:30 2 februari - 13

Woensdag 9:30-

april.

ZATERDAG 6 NOVEMBER

Typevaardigheid voor Kinderen vanaf 8 jaar
Als je 8 jaar of ouder bent

is

er

de mogelijkheid

om

blind te leren

Vrijdag

1

6:00 -

1

7:

1

28 januari - 29

5 uur

DOEN WE AAN MEE,
MAAR NATUURLIJK IS

Stop voor stap wordt u uitgelegd hoe u zelf uw
eigen website kunt bouwen.

Snovember- I3december

maandag 20:00 -22:00

IEDEREEN

(extra cursus!)

20:00 -22:00

maart-

9

?

april.

Website bouwen en onderhouden

Woensdag

DAG

50 +

typen volgens het tienvingersysteem.

13 april 201

WELKOM

DE HAVEN VAN

I.

IN

ZANDVOORT !!!

Di gitale fotobewerking
Vergroten, verkleinen, diverse effecten toepassen, kleuren bijwerken

en het geschikt

maken

Woensdag

maart - 14

1

voor uitprinten en fotoboeken.
april

20:00 - 22:00 uur.

Strandpaviljoen 9, tel. 023-5718888

Houding en Conditie op muziek 55 plus
Instromen kan tegen een gereduceerd

www.dehavenvanzandvoort.nl

tarief!

Donderdag 14:30 -15:30 uur 23 september t/m I6december.
Donderdag

Intuïtief

14:30 -15:30 uur

28

13 januari t/m

april

201

I.

LAVOGTJE

tekenen en schilderen

Intuïtief teken en

en schilderen doen we vanuit ons hart

en onderbewuste.

Woensdag

Glas

19:30

- 21:30 uur

1

November waren

te

Woensdag

in

Lood zetten

om

zo je eigen

Daarom geven wij deze maand
november aan de jongerengroep

gaan moken.
19:30

alweer

wij

2 jaaropen!

Stap voor stap Glas

ontwerp

maart- 30 maart.

2

Lood

in

- 22:00 uur

5 januari

-

23 februari.

"studenten" een korting van 15%
en voor de volgende afspraak

Senioren Computer cursussen
0:00 -

Elke dinsdag en

donderdag

Snuffekursus

Donderdag 25 november

1

1

2:00 uur
10:00 -12:00 uur.

een korting van nog eens

1

0%!!!

Haarknippen
Mooi het

voorjoor

in

volgens (ronese methode.'

Maandag 14 maart-

18 april

20:00-21:30

Pak nu je kans en haal eruit wat erin
Maak een afspraak of loop even binnen.

uur.

Tienerdisco HipHop
vrijdag 5

Voor meer info

november 19:00-22:00

Koffie-in elke

maandag

1

uur. 12 t/m

0:30-

1

15

jaar.

Ontmoet dorpsgenoten en maak nieuwe kennissen
onder het genot van koffie met wat lekkers.

voor meer informatie en inschrijf formu tieren:
www.pluspuntzandvoort.nl

O.

kijk

zit.

op onze website:

www.lavogue-zandvoort.nl

2:00 uur.
Bij

Lavogue

Coiffures.

Dames + heren

Haltestraat 22, 2042 LM Zandvoort
Tel.:023-5730172
Wij zijn geopend
van dinsdag t/m vrijdag van 09.00- tot 17.30 uur
Op zaterdag van 08.30 - tot 15.00 uur.

Zandvoortse Courant

&7Mrs ra»
Jolanthe Baars

in

we robots? We scha kelen niet alleen

en

uit

kunnen zetten?

wel te geloven. Zo ben

ik

men bedenkt dat zij ook een

als

dan kan men

zelfs

stevige fundering

is

ingestorte vriendin. Zo spar

van haar gezin

met

ting

spreken van drievoudig.

collega's

ik

op het werk en zo ga

is

zij

samen met haar man

Pierre

de

feestje, zo

hebben

bedrijf

zij

normale slaapplekken en de kantine

overgenomen van haar vader en is
in de omge-

is

opnieuw

geschil-

derd en ingericht.

bedrijf zorgt
zij

ook voor de nodige

depaarden.vbonjuni2007wasdit puur

om

ze had een nieuwe batterij nodig

recreatief

Inmiddels

maar

middel van hardwerken en haar
haar energie verkrijgt

banen te
Tijd

datum mavoorheen manege

liefde

is

is

in

zij

n

nu een

feit.

Een paar voorbeelden

is.

In

het beleid heeft

haar draai gevonden. Sas kia Wagenaar

komt

dier,

oude

is

haar steun en

twee belangrijke
Wagenaar verantwat daar-

zij

is

het welzijn daarvan en alles

kijken. Dit principe

houdt

in

dat

ervoor zorg-

zij

werkplekvoorziening, milieu en verantwoord

zijn:

als

omgaan met

energie staan hierin centraal. Dat laatste punt

is

misschien

dat kan ze dan weer gebruiken voor de overige twee di-

kunnen staan)

zijn

vervangen voor

Met de

het

lieve

te

mogen genieten van wat

is

met de vraag

we

of

rust,

gaat

belt vanuit het

AVL

want dan komen

thuis zijn

en mijn moeder zo even langs. Mijn hart slaat over. Dat

slecht nieuws,

op

zo'n tijdstip

op zo'n

locatie. Er

stond

vandaag geen onderzoek ingepland, geen MRI, geen gesprek,
geen

uitslag,

geen bloedmeting. Het

mijn wereld op

zijn

is

nu 4 jaar geleden dat

kop werd gezet door die drie dodelijke

woordjes van mijn moeder:

heb kanker. Ongeloof, emoties,

ik

toekomstbeelden totaal verstoord. Het
altijd alleen
bij

zijn

over andere mensen hoort.

genieten wat er te genieten

komen.

wel haar favoriet want ze heeft nu energie voor tien en

in

hij

stond,

niks tekort

bodem

gelaten kunnen worden, nieuwe

in los

denk even

ziekenhuis

de dieren omgaan en dat de paarden

de 'binnenbak', de zogenaamde stands (boxen waar

paarden

de paarden alleen

ik

op vrijdagavond de telefoon. Mijn vader

draagt dat de klanten op een verantwoorde manier met

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Punten

nieuwe buiten bak, vernieuwd hekomdeweitjes waarde

in

zeven vervangen en bin-

het de bedoeling dat de gehele

Baars hoeft zich nu alleen nog te ontfermen over

maar voor

het voorbij gevlogen. Vele veranderingen aan

demanege

is

speerpunten tot uitvoer brengen. Zo
woordelijk voor

als vijand.

driejaartijd een eeuwigheid

is

zijn. Er zijn er al

tijd

toeverlaat als bed rijfsleidster en zo kan

zij

goede

bij

voor haar zowel de grootste vriend

is

zij

dat door

voor paarden,

het verhuisbedrijf

aan het grootste project begonnen: de oude

gedeelte van de stallen vernieuwd

leiden.

Voor de ene
haar

om

mesten

nen driejaar

en erg ie te zorgen en heeft dan ooksinds die

nege en pensionstal De Baars hoeve,

te

uit

voor de nodige

Sandevoerde, overgenomen. Haar filosofie

is zij

boxen vervangen voor moderne die groter en makkelijker

in

in

leer haar vaardig-

Ik

heden en geef complimenten. Incasseer een woedeaanval.

net als

stress en

haar ontspanning weten te vinden

manlief

ik

ons pleegkind na een

ik

Stimuleer haar en beantwoord 100 vragen op een dag. En

misschien wel de bekendste ver hu isservice

Maardit

van

mee-

gevecht met

een uitnodigingskaart

ik

ondersteun

enerverend bezoekje aan haar ouders.

drijvende kracht van Baars Verhuizingen. Dit familie-

ving.

jarenlang heeft

ik in

met zijn terminaal zieke vader. Zo bedenk ik een

proces

tekst voor op een kaart, zo troost

wat jaren

ons brein die

een schouder aan een

ik

tijdens een wekelijkse

een telefoonaanbieder. Zo ontwerp
en organiseer een

door Ma:

Al heel

in

begin het zo langzamerhand

Ik

vol passie over het uitbrengen

mijn eerste dichtbundel en zo bied

de status van tweevoudige directrice heeft bereikt. En

zij

de auto, maar ook

Hebben we dan toch een hoop knopjes

we aan

haar gedachte heeft, dat gebeurt ook. Vast-

in

emoties. Van vreugde naar verdriet en van ergernis naar

in

trots.

beraden' en 'hard werken' zijn twee van de belangrijkste begrippen

waardoor
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Schakelen
Zijn

Paardenkracht
Wat
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ColUTÏITI

haar en zeker ook

bij

verhalen die

Maar

je

kracht ont-

ons. Doorgaan, positiviteit,

valt. En

dat deden we, totdat

de medicijnen haar zo lieten doemdenken. Mensen kunnen

daardoor zichzelf verliezen. Slopende periodes braken aan.

Maar

lichamelijke pijn

liet

op zich wachten. Tot die vrijdag-

avond, 20.00 uur.

recteurschappen.

Get Out!

van vorige week:

stelling

Zaterdag 6 november:

'Zandvoort wordt steeds onveiliger'
was 59%
Een greep

uit

het eens en

De echte racefans onder ons, kunnen nu ook

race vormt. Entree duinterrein

f "Vooral vanuit Sun pa rks komt de ellende
alleen

is

rondom de kroegen vaak

in

raak

moeten gedrager

maar dat was vroeger ook

al

is

het pitdak bedraagt de entree

gratis,

€

12.

voor het rennerskwartier en

Check het

zo"

Deze week weer een nieuwe
is

weer tijd voor de herten om de bloemetjes buiten

te zetten.

de natuur

om
of

is

die Zandvoort kent

is

wel hoe we

als

nog mooier dan het al

is.

is

je

weer aangebroken en dat maakt

mensen gaan dan ook de Amsterdamse Waterleidingduinen

Veel

dorpsgenoten hiervan genieten.

om

Is

een dagje natuur

het voor ons een gewenning en laten

in

ga

ik

onze agenda te zetten? De

weer een dagkaart kopen

liefdesverklaringen te genieten

in

Haarlem volledig

in

het

verrassen door sensationele trommelplaten en sensuele latinhouse.

Kaarten verkrijgbaar via www.patronaat.nl

stelling

zijn in

we de

is

om

dan ook:

de Amsterdamse Waterleiding

voorverkoop

€

14

en aan

Zondag 7 november:
DJ's

in

de dop strijden vanavond

\

in

de halve finale van de DJ contest

Zandvoort 2010. Dus kom naar Fame Zandvoort en check het nieuwe
De jury wordt vertegenwoordigd door niemand minder dan DJ

Raymundo! Ondermeer gaan

van de

:

18*-.

in

debronsttijd.

duinen links liggen

van deze week

talent!

'Dit jaar

in

teken van zwoele dancebeats en sexy moves tijdens Latinlovers! Laai

stelling:

Het pa rings ritueel

deze dieren op de foto te zetten of om simpelweg van degeluiden te genieten die zo kenmerkend

het ieder jaar toch weer prachtig

op www.circuit-

Zaterdag 6 november:

de deur €16. Leeftijd:

De vraag

uit

zandvoort.nl.

nachten van zaterdag op zondag"

Van 23.00 tot 04.00 uur staat het Patronaat

Het

de winter genieten

en monteurs maken zich namelijk gereed voor het Winter Endurance

Kampioenschap 2010-2011, waarvan de Zandvoort 500 de openings-

f "Teveel dranken veel te veel jongelui die weten niet meer hoe ze zich

"Het

in

van een sensationele race op Circuit Park Zandvoort! Veel coureurs

41% oneens.

de reacties:

Psiertje

met de
tot

en DJ MG de

strijd

Virgil

Goudmijn,

met elkaar aan.

Human

Beatz, DJ Martel, DJ

Als publiek bepaal

jij

samen

jury wie doorgaat naar de finals. Verschillende stijlen van PSB

House slepen

je

mee

in

deze waanzinnige

battle, so

be there van

21.00 tot 01.00 uur!

Stuur je reactie per e-mail naar: stelling@zandvoortsecourant.nl

f>

Zandvoort a la carte
i

wij de restaurants die Zandvoort rijk

~

"es zal aan de hand van
iet

zijn

is

\

Vanaf maandag 8 no-ve mb et
elke
nandag tot en in et vr lid »6
een kei ize uit 5 gerech en
voor m aar € 10,- per ge re< ht.

aan u voor willet

m

indrukken van het etablis

de eigenaren, expk

1

Giro s

4

Mou saka

5

Soui laki

i
\

/

y.
Grieks restaurant Filoxenia

de

Deze keer nemen wij u mee naar Mediterrane sferen en pracheen schitterend

tige gerechten die authentiek Grieks zijn. In

houtgrill). Let wel: alles

de grootgrutter echt

niet

is

super vers en

vol

smaak, daar kan

tegenop.

;erd

met

opgeknapt pand aan de Haltestraat 49 bevindt zich het Grieks

Ook een noviteit bij Filoxenia is de live muziek op iedere eerste zondag van de maand, beginnend komende zondag, 7

restaurant Filoxenia van Kostas en Lianne Bampatsias. Kostas

november. Heerlijke Griekse klanken die uitnodigen

is

een super gastheer en

ouders bestieren de keuken op

zijn

de manier zoals 'mama en papa' thuis

hebben gekookt;

altijd

mee

er zelfs

hij

ook

uit zijn

naar Filoxenia?

Zo worden

er iedere zon dag 5

een gratis hoofdgerecht,

5

op de

U doet

actie.

met mooie

loterij

prijzen.

cadeau bonnen van €20,

mooie fles wijn en

keer een

5

keer

5

keer

een gratis grand dessert verloot. Geen kinderachtige actiedus.

Goed, dat

wa ren

despeciale acties. Nu gaan

male' kaart bekijken en die

ma ken

Een keu ze

is

bepaald

niet

gewone menukaart

1/

1

m

bei tel Ie n.

nrÉHs-J

^„„-«..«.fo

\K

Grieks Restaurant Filoxenia
Haltestraat 49 - Zandvoort Te

323 -5734920

we even de 'norklein te

echt niet gemakkelijk maar

is

en ti ata iki.
va 9 ie

(rites, rijst, salade

U kunt natuurlijk ook

te

tafels gedanst!).

weer een leuke

Tijdens deze diner-dan sa nts ook

automatisch mee aan een ludieke

dus met verse een smakelijke ingrediënten die
geboortestreek haalt. Gaat u

dansen (volgens Kostas wordt

om

ik

noemen.

probeer het

toch. Typisch Griekse gerechten als Garides Voetiro, scampi's
in

kruiden boter (€ 11,50)

is

een echte aanrader temeer

dat Kostas niet de droge Black Tigers gebruikt

om-

maar sappige

grote Mediterrane garnalen, die ook nog eens

de oven

in

bereid. Ook de Ka la ma ra kia, gebakken inktvis ringen
met kruidensaus (€ 8,50) zijn zeker aan te bevelen. Bent u

worden

niet zo van het vissige

Gastvrijheid staat hoog
alleen

het ook echt

is

naam van

het vaandel

in

Filoxenia, niet

bij

waar maar tevens

staat de Griekse

het restaurant voor gastvrijheid. Direct

nenkomst wordt

al bij

welkom geheten door

u hartelijk

en naar een tafel geleid. Als udan

om

u

heen

bin-

Kostas

kijkt valt direct

de kleurstelling op. Niet dat afgezaagde blauw/wit van de
nationale Griekse vlag,

met accenten en
Als u

maar modern. Strakke

veel foto's

een avondje

pasteltinten

aan de muur, allemaal

uit wilt zijn

sfeervol.

en van wijn houdt, moet

u

eens de huiswijn van Filoxenia proberen. Een topwijn die de
beide echtelieden zelf

bij

wijnboer Zacharias

in

de heuvels

waaronder de

zui-

vere Griekse Agiorgitiko, hebben samengesteld. "Daar

zijn

van de Peleponnesos

we

uit allerlei druiven,

wel een poosje mee bezig geweest maar

zegt Lianne en haar ogen twinkelen. Het

straf

is

erger",

dan bent

u

bij

Filoxenia

ook aan het

goede adres. Keftedakia, gehaktballetjes in tomatensaus
(€7) of Spa na kop ita, bladerdeeg gevuld met spinazie en feta
(maar dan de echte!) voor slechts €
naast Dol mada kia, met gehakt en
in

staan gebroederlijk

gevulde wijn bladeren

een mooie saus (€ 8,50) of een mooi vegetarisch gerecht
Fourno,feta met tomaten,

als Feta Sto

oven (e g,5o).Topschotel
is

7,75

rijst

zeker de

Pikilia,

om uw

ui,

en olijven

de

uit

intieme avond te beginnen

een schotel met diverse

warme

en koude

hapjes (€13,50).

Dat Griekenland een zeer grote diversiteit aan gerechten kan
leveren blijkt uitde hoofdgerechten. Wat dacht u vanTsipoura,

een

filet

van de dorade royale die van de

of Xifias, een mooie

Mega Mixed

komt (€

gril

18,50)

moot zwaard vis, eveneens van de

(€18,50)? Of van Paidakia,5lamskoteletten

en de

Grill,

met Souzouki,

metGiros(€

gril

19,50)

5ouvlaki, Schnitzel,

iets

heel

Lamskotelet, kipfilet en Giros (€ 18,50)? Zeker mooie gerech-

speciaals geworden, door de Zandvoortse wijnhandel

Gea

ten voor zowel vlees-

is

dan ook

geïmporteerd. Een volle wijn, fruitig en zeer
baar, die tn

ma kkelijk

drink-

de prijsklasse rond de €20 thuishoort maardoor

Filoxenia verkocht

wordt voor slechts €15,50! Een buitenkans

zou ikzeggen.

chamelsaus voor €

tie

zijn ze

in

de aanloop naar hun jubileum,

alweer i o jaar bezig, een prachtige ac-

komende maandag kunt u, wekelijks van
met vrijdag, een keuze maken uit 5 authenmaar € io! U krijgt daar nog
salade en tzatziki bij! De gerechten

opgezet. Vanaf

maandag

tot en

tieke Griekse gerechten voor
frites, rijst,

waaruit

u

gemengde
kunt kiezen

vlees), kipfilet,

zijn

Giros (gegrilde reepjes varkens-

Souzou ki (gekruidevleesspies),Mousaka (oven-

Ook

hier

weer een
met

Pikilia,

16.

Uitgebreide porties en

rechtenworden geserveerd met

sa lade, f rites,

alle

rijst

ailTOBE-BBUF

is

gerechten en

een cadeautje voor de kleinsten.

altijd

Filoxenia zeer

aanbevolen met diverse

Onderhoud en

is

dagelijks van 18.00 tot 23.00 uur geopend. Niet

voora

la

carte

maar

er

is

©.

met vlees en aubergines)

of Souvla ki (vleesspiesjevan

bij

Kostas of Lianne,

tel.

5734920. Meer informatie vindt

de prachtige website www.filoxenia.info.

Mo

www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat

u

in -

Karim en

tevens een aparte zaal voor

een groter gezelschap aanwezig. Informeert u er eens naar

op
F.

schotel

merken
en verkoop

reparatie alle

Occasions
Filoxenia

I

APK

hoofdge-

en tzatziki.

Ook voor kinderen

alleen

V $ft\ O

auberginesalade, gebakken courgette en

tzatziki,

17 of de beroemde Moussa ka, een ovenmet aardap pelen, aubergine, diverse groent en en be-

Spa na kop ita voor€
schotel

Kostas en Lianne hebben

volgend jaar

als visliefhebbers.

aantal vegetarisch gerechten zoals vegetarische

Sagamaki,

1 0,

2041

023-5733793

E.

CD

Zandvoort

T.

023-5733792

autobedrijfkarimo@planet.nl
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door Edwin

Gitsels

K4TT6"4/K\HW4^
bouwde een

Cecile Bleijs
"Ik

veel geld

Het was chaos

gezet."

het land, er zou sprake

zijn

van een staats-

schooltje

daar. Zo

is

zes

in

is

weken

dat

neer-

den

alle

Nederlanders

het land bin-

in

nen te blijven. De Zandvoortse Cecile Bleijs heeft in 2001 een
school

gebouwd

in

een dorp

in

Ecuador, en heeft nog

een sterke band met de inwoners. Maakt ze

altijd

zich zorgen?

De emoties
liepen hoog op
Het

een beetje op."

een sprookje van

lijkt

Desondanks bezoekt

tussen Cecile en de dorps-

wie ze steevast cadeautjes

berkleurigewezen isMacavity,

logeren.

bewoners. Een voorbeeldje.

meeneemt. Ze

één van onze drie katten. Het

Tommy en

"Een alleenstaande vrouw

pele dingen dolgelukkig, zo-

met een

als schriften

huis vol kinderen

maar dat

elke nacht, 365

Santa Rosa, waar de Cecile
Bleijs

school staat. Over ge-

volgen van de onlusten

in

Ecuador voor de dorpsbewoners

"Ze

is

ze niet

bang geweest.

wonen daar

de bergen,

in

bewoon de wereld.
denk niet dat ze er ook
maar iets van merken." Maar

ver van de
Ik

nieuws over

Cecile volgt het

een baan

Nederlanders

in

Ecuador

Baobab

1992

het eerst

"Ik

in

kwam

ze voor

Ecuador terecht.

had jarenlang een Argen-

tijns

restaurant gehad

in

Zandvoort (op de plek waar
nu Mollie

& Co

zit,

ik in

iggg

Reizen." Tijdens dat

werk kwam ze met een

reis-

de bergen

in

in

het dorpje Santa Rosa terecht.
"Er

dat

was daar zo een armoe
ik

vond dat

doen. Dus
ik

ik

ik

iets

moest

vroeg: hoe kan

helpen? Onze school

en

in

ze. Er

lokalen

is

te

slechte staat, zei-

waren maar twee

voorno

kinderen."

om

te informeren naar de situatie. In

rondgetrok-

als reisleidster, bij

gezelschap

den

met

heb ook Peru gedaan,

ken,en toen kreeg

had daags na de poging tot
contact

geld

weer ge-

EC) en

in

Cecile

genoeg

geld

in

om

een

nieuw schoolgebouw te kun-

hebben het gebouw zelfont-

kregen ze

koosvoor Ecuador,

ik

Ik

er jaarlijks

kunnen doen!" Nog een voorbeeldje. "Ze moesten van mij
lijsten bijhouden met verantwoording van de uitgaven,
voorde belasting. Bij een van
mijn jaarlijkse bezoeken werd
er

een tafel bezorgd voor de

keek zag

nog even

ik

ik

op de

lijst

dat ze die tafel

snel besteld had-

want

dat

daar bijvoorbeeld zo achter-

staart.

gesteld! Meisjes

kunnen nog
zijn op school, ze
moeten gewoon op het land
werken. Ze raken zwanger
als ze 14 zijn, moeder als ze

Quasimodo:

me

15 zijn

ben ze
is

hun

en als ze 20
al vier
lot. Ik

zijn,

heb-

kinderen. Dat

zou best de op-

leiding van zo'n meisje willen betalen,

dat ze naar de

middelbare school kan gaan.

1

dollar boete,

wat

Ze he-

hebben precies dezelfde

zo goed

ik

zijn het.

en Macavityzijn broertjes, en

Verder

dat

is

kleur.

Freddy verreweg de

knapstevan het
vacht, strak

stel.

Prachtige

mooie

lijf,

Macavity

is

volle

een soort

heeft krom-

hij

enorme

achterpoten, een

getje. Hij

dan

bijzijn."

moet

er

volwassen

zijn

buurmannen wilde

spelen,

hem om hem zijn plaats
Wat echter nogal

gen

genantwasvoorTom en Polo
was dat 'die kleine rooie', zoalswij

hem

inmiddels waren

gaan noemen,

zich werkelijk

aantrok van deze pogin-

niets

gen tot intimidatie. Macavity

je en van tijd tot tijd vervilt zijn

heeft namelijktwee ijzerster-

vacht,
als

waardoor

hij

eruitziet

een stuk hoogpolig tapijt

dattelangopdevliering heeft
gelegen. Als

hij

rent

-wat

hij

verbazingwekkend hard kan!
-ziet
lig

hij

hij

eruit als zo'n driewie-

invalideautootje dat

met

door het leven met een

alsof

hij

air

Leonardo DiCaprio

is.

ke eigenschappen:

hij

heeft

een goed humeur en

altijd

nergens bang voor. Dus

hij is

ook niet voor twee volwassen
kerels

in

hun eigen

um. Als ze

territori-

niet wilden spelen,

haalde Macavityzijn schou-

openging

iets

voor zich-

doen. Vrij worstelen met

een Perzisch kleedje bijvoorbeeld

(ik lieg

het

niet)).

Of

in

een stokbroodmandje boven

Het

schiet niet op,je kan het geld

hem

tè druk

dan bliezen zeeven stevigte-

ders

niet achterlaten. Je

hij

te wijzen.

zelf

land.

met

was jaren jonger

dus ze vonden

werd, of met

150 kilometer per uur over de

werkt ze nog op het

zij,

wel nogal druk.Als

snelweg scheert, Toch stapt

gaat ze nooit naar school en

hadden ge-

Polo,

hun opdringerige buurjon-

Ma ar ja, zo ga uw je weg bent
anders uitgegeven. Dan

blijven

katten,

hij

lukkig weinig moeite

wordt het geld gewoon aan
iets

mocht

Onze eigen

brengen:

hangbuik,een miezerig staart-

Toen Macavity nog ons buur-

op de keukenkast een sterke

kwam hij elke
Zo gauw we

imitatie van een stokbrood

visite.

morgens de

klep van het

jongetje was,

dag op
's

kattenluik haalden

De bewoners

werken aan de bouw, anders

een keer naar ZuidIk

hadden

voor haar

wou

meer voor ze
kon doen, maar ik ben er te
kort. Vrouwen en meisjes zijn

"Ik

ten te laten,

heel bijzonder.

vond het

ik

lekker goedkoop.

heb ook gezegd: het

iets

de

is

Britse kortha-

nen neerzetten. Die school

een heel leuk land, dus ver-

nu wil

ik

kat niet. Het

van de buren. Die hadden

kat

ren,

uitgelegd dat

jullie familie, jullie

maal onze

twee van deze

ten Freddyen Macavity. Freddy

dat uit eigen zak betaald

had, en
is

ook wel eens

het

is dus met Zandvoorts geld
gebouwd; dat is toch wel

volgens ben

Amerika.

ik:

ik

ik

me

het hele-

is

wie ze sterke con neet ie voelt.

omdat zij geld
gemeenschap bewas had ingepikt. De
emoties liepen enorm hoog
heb

Dirk van

gem-

u voorstellen: dit

deren van Santa Rosa met

komst, en ze vielen allemaal

op. Toen

de aan-

bij

laat

ik

een nogal bijzonder exem-

plaar. Eigenlijk

van het schooltje, en de kin-

een dorpsbijeen-

er

uit

biedingenbakken

den Broek. Cecile

is

fotoalbum zien van de bouw

doeld

school, en toen

Zandvoort zamelde

Terug

worpen en gebouwd. "Elke
dag was er een lijst met de
namen van 50 inwoners erop
die verplicht mee moesten

toen dat over was, dacht

was

over haar heen

klein,

al

ik

dat voor de

Ik

door Bolivia

Ecuador wel op de voet, en
staatsgreep

om

Zandvoort

ik in

noeg gehad, en dan hup, weer
weg.

vaak afkomstig

Mag

de

in

repareerd werd. Vervolgens

te verdienen, tot

Boomerang aan

het Indiaanse dorpje

zij

en kleurstiften,

eigen

van het jaar

rest

was

restaurant

uit

zak betaald dat haar dak ge-

Rob Delies het Australische

zoekt

ik

met sim-

zijn

dagen

nergens op. Het vriest daar

maanden heen-

samen met haar soulmate

de Passage. Nog elk jaar be-

leek

op 3600 meter hoogte
per ja ar. Toen heb

gegaan. De

jaar,

vooral voor de kinderen, voor

Andes

geworden,

Cecile

warme band

de

in

had een kapot dak. Ze had het

is

Zwanger op hun 14e
Santa Rosa nog elk

een beetje met plastic tasjes

op 15 oktober 50

te laten zien dat ze

dan houdt het voor mij wel

ontstonden toch ook snel wat

gerepareerd,

steeds twee

i

buurjongetje

het geld dat ze jaarlijks kre-

goedertierenheid, maar er

barsten

Tegenwoordig runt Cecile, die

om

lelijke

gen wel degelijk opmaakten.
Ja,

greep, er vonden plunderingen plaats en de Nederlandse

ambassade waarschuwde

Ons

wou dat ik meer voor ze kon doen"

Op 30 september jl. werd in Ecuador de staat van beleg afgekondigd omdat er een opstand was van politieagenten.
in

Ur.

school in Ecuador

om

onze

eigen twee katten naar bui-

kwam Macavity

binnenstappen.

we naar
we hem

's

Avonds

als

bed gingen moesten
bij

kop en kont pak-

ken en weer naar huis brengen, anders ging

hij

niet

weg.

Dat ging zo elke dag, maandenlang. Uiteindelijk

zijn

we

opgehouden met hem terug-

liggen doen.

Met

kerst kregen

we

een

kaartje van de buren, gericht

aan mijn vrouw en

Tommy, Polo
Dat ze

blij

en...

mij,

Macavity.

waren dat

hij

zo'n

goed tehuis had gevonden.

Wat een edelmoedige mensen. Maarja,
die haar bal

nu zaten wij met

metX-benen.Het

begin van een avontuurlijk
ven.

Waarover

later meer.

le-

-1*5%
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besluitenlijst

de verdere

week 44

zijn in

-

van de collegevergadering van week 43 en

week 43 door

in

vastgesteld.

het college

De

genomen

besluitenlijst

is

in

besluiten
te zien

bij

de Centrale Balie en op de website.

Uitnodiging openbare vergadering

Op

8

die

van belang

Wmo-raad

voor

zijn

Iedereen

alle burgers.

gadering vindt plaats
begint

om

Gebouw De

in

is

van harte

wonen. De

dag

10

november

2010. Beide vergaderingen beginnen

19.00 uuren worden gehouden

Op de agenda

in

-Opening

Krocht, kleine zaal, en

ten behoeve van de Feestmarkt, om gedurende het evenement:

19.30 uur

over te gaan tot de plaatsing vanfys e^e af; u tingen inclusief

van 05:30 tot

Loting

Ingekomen stukken en mededelingen

Burgemeeste- Engelbe'tst'aat.q.o, plaatsen van een dakkapel

-

oktober 2010 inclusief besloten deel.

5

Begroting Paswerk 2011

-

Hamerstukken:

-

Benoeming voorzitter commissie Projecten en Thema's

-

19:

I

van het Reglement

00 op de volgende

november

locaties:

in

de Achterweg direct ten noorden van de Haltestraat;

-

in

de Haltestraat direct ten zuiden van de Zeestraat

-

in

de Diaconiehuisstraat direct ten westen van de Nieuw-

Raadsprogramma 2010-2014

a.

Boulevard Barnaart

men

Middenboulevard: Beeldkwaliteitteam

n de Koningstraat direct ten

Grote Krocht 23 A/B, geheel plaatsen van een dakopbouw,

-

12,

realiseren van een duikschool, ingeko-

3,

Kappen van één conifeer

i.v.m.

overlast,

geen

De vergaderingen beginnen

om

19:00 uur

entree vindt u aan het Raadhuisplein.

in

de raadzaal. De

De deuren gaan om 1830

kappen van

3

naaldbom en, ingekomen

n de Schoolstraat direct ten

-

Westerduinweg

Leylandiis,

38,

-

kappen van

ingekomen

27 oktober,

2

Corsicaanse dennen en 2

20ioVVoi5

de vergadering ookexempla en

zijn tijdens

Let op.

De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen

liggen

de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien

bij

beschikbaar. Agenda, raadsvoorstellen en co"-ce-tbesk-ite'

tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat
u

ter inzage

bij

de Centrale Ba-

tevens tegen betaling algemeen beschikbaar. De

raadvergadering wordt tussen 19.00 uur en 00.00 uur
(kabel

FM

i04.5,ether

FM

live

106,9) en

op

uw

westen van de Willemstraat;

zienswijze over deze aangevraagde plannen kenbaar

bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning worden
verleend dan

zal dit

direct ten

westen van de Louis Davids-

de weg tussen de Grote Krocht en deCornelisSlegersstraat

de Cornelis

S legersstraat;

in

de Grote Krocht direct ten noorden van de Hogeweg;

In

de Oranjestraat direct ten noorden van de Hogeweg;

in

de Swaluëstraat direct ten zuiden van de Pakveldstraat;

11

de Rozen nobelstraat direct ten westen van de Swaluést-aat

in

de Gasthuisstraat direct ten zuiden van de Agnetastraat;

in

de Kruisstraat direct ten zuiden van de Agnetastraat;

kunt maken. Deze publicatie betekent ook niet dat u een

in

het

Wagenmakerspad

direct ten

westen van de Sandri-

n as: ra at.

worden gepubliceerd en pas dan kunnen

belanghebbenden bezwaar indienen.

internet via de gemeentelijke website.

in

direct ten zuiden van
-

Üggen tijdens openingstijden

ZFM

westen van de Oosterstraat;

25

uur open. De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzi-

gen U vindt de meest recente agenda op de website. Van de

uitgezonden door

direct ten oosten van de Haltestraat;

n de Schoolstraat direct ten noosten van de Haltestraat;

1,

oktober 2010, 20ioVVoi4

agenda

direct ten

Kanaalweg

-Op het Raadhuisplein

-Teunisbloem laan

-Sluiting

zijn

Kanaalweg

n de

n de Willemstraat direct ten oosten van de Haltestraat;

ingekomen 6 augustus 2010,2010-10-5084

Bentveld:

Belastingvoorstellen 2011

definitieve

n de

n de Willemstraat direct ten westen van de Schoolstraat

25 oktober 2010, 20io-2ioRvF2

-"\"t'i|zenstiaat

herplantplicht,

westen van de Oosterstraat;

n de Koningstraat direct ten oosten van de Haltestraat;

ingekomen 22 oktober 2010, 2010VV013
-

-Ontwerpbegroting 2011

en

beginsel

in

-

2010VV012

agenda

-Vaststellen notulen van

lie

bijlage

Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, op zondag 28

aan de voorzijde van de woning, ingekomen 25 oktober 2010,

-

-

b.

1.

de borden conform model Coi van

Omgevingsvergunning aanvragen

-

-Vaststellen

-

van 14 appartementen, ver-

Ingekomen vergunningenaanvragen

Zandvoort:

staat:

165, plaatsen

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten,

te

om

het raadhuis.

Zandvoortselaan

Verkeersbesluit Feestmarkt

ver-

bij

De gemeenteraad vergadert dinsdag 9 november en woensdag

november 2010. De vergadering wordt vervolgd op woens-

Van Ostadestraat nA, geheel plaatsen van een dakopbouw,

zonden 27 oktober 2010, 2010-158RV

november vergadert de Wmo-raad over welziinszaken

uitgenodigd de openbare bijeenkomst

Raadvergadering

10

-

verzonden 27 oktober 2010, 2010-18 5RV

Vergadering college

De

2.

op woensdag 24 november de borden E01 van bijlage

I

van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

Mededeling Milieudienst

Umond

M01

met onderbord "Zondag

•ntenvergunning aangevraagd

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 16

maart 2010 mandaat verleend aan de secretarisdirecteur van
de

i'v'iiieudienst

Umond om namens hen handhaving bes

met betrekking tot de
te

nemen en

naleving van hst Bes

te ondertekenen. Tevens

is

lm:

uiisi'.

-adem kwaliteit

lieudienst

Umond. De secretarisdirecteur van de Milieud ens:

heeft op 24 maart 2010 deze on de-

Deze besluiten treden
blicatie

in

mandaten

verleend.

werking op de datum van deze pu-

en liggen gedurende zes vveie" ter inzage ~egen oeze

worden ingediend.

besluiten kan geen bezwaar of beroep

te plaatsen op de locatie van de

Zandvoort;
-

Swaluëstraat

'en

2

van het dakkapel, ingekomei

3.

dat het op zondag 28

19:00 verboden

:r oktobei

is

november van 05:30

tot in beginsel

te parkeren op de locatie van de Feestmarkt;

besloten dat onder-

mandaat kan worden verleend aan de teamleiders van de Mi-

Umond

a.s."

Feestmarkt;

De hierboven genoemde aangevraagde
ning

ligt bij

rn on u

de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien

tijdens openingstijden.

Belanghebbenden kunnen binnen

een termijn van twee weken na publicatie
z

me ntenvergun-

enswijzen/bedenkingen kenbaar maken

en Wethouders, Postbus

2,

schriftelijk

bij

4.

vergunningshouder voor de desbetreffende wegen kunnen

parkeren op het De Favaugeplein vanaf zaterdag 27 november

20:00 tot maandag 29 november 09:00;

hun

Burgemeester

2040 AA Zandvoort.

De gemeente neemt
veilig

dit verkeersbesluit

om

de Feestmarkt

en gezellig te laten verlopen. Inwoners en ondernemers

worden vriendelijk verzocht rekening te houden met de genoTer inzage

men

Verzonden besluiten

verkeersmaatregelen.

Het mandaatbesluiten het ondermandaatbesluit liggen voor
eenieder ter inzage

bij

de centrale

balie

de Milieudienst Umond. Voor inzage

bij

van het stad huis en

de Milieudienst

bij

Omgevingsvergunning besluiten

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
Zandvoort:
-

Bezoekadres: Wijckerr

&

2,

Bezwaarsch riften

Umond

kunt u op werkdagen telefonisch een afspraak maken tussen

Beverwijk. Postadres: Postbus 325,

Boulevard Barnaart

zonden

besluiten liggen
12,

verbouwen pand

22 oktober 2010, 2010-1 57RVF1

tot duikschool, ver-

bij

de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze

inzien tijdens openingstijden.

Belanghebbenden kunnen ge-

durende een termijn van zes weken na bekendmaking een

Gemeente Zandvoort

gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-

telefoonnummer

Centraal

making

is

de verzenddatum van de vergunning. Indien het

geen vergunning

betreft

is

dit

de publicatiedatum. U

richt

Toliensstraat zijn dagelijks

bovenhoek van uw

brief

en Wethouders, Postbus

in

is

gericht. In geval

2,

2040 AA Zandvoort. Het bezwaar

van spoed kunt
bij

u

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het

een verzoek

om

centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover

Melding of klacht?

met de Centrale

Bel

schorstin beginsel niet de werking van het besluit waartegen
het

uur.

Collegelid spreken?
uur.

de rechter-

aan het college van Burgemeester

voorlopige voorziening indienen

open tussen 08.00-18. 00

5740100, maandag t/m

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023)

uw

donderdag 8.30-17.00 uur en vrijdag 8.30 -16.00
bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar"

Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de

website het digitale formulier

een

óf stuur een brief naar de

in

u het collegelid wilt spreken.

Het kan

zijn

dat u eerst naar een vakafdeling verwezen

wordt.

klachtencoördinator.

de voorzieningenrechter

Vragen over een bouwplan?

Openingstijden Centrale Balie
van de Rechtbank Haarlem. sector Bestuursrecht, Postbus 1621

2003 BR Haarlem. Een

de' pe

i

kvei zoek dient vergezeld te

van een afschnft .sn he: bezwnj-nsch:

Maandag t/m woensdag: 08.30

-

16.00

uur

Donderdag:

08.30

-

20.00

uur

Vrijdag:

08.30

-

12.30

uur

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen

gaan
is

telefonisch bereikbaartussen 08.30 en 16.00 uur.

maar voor

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u

een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en
n

de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen

ft.

ergunning betreft voor evenementen, verto-

Op zoek naar werk

of aanbieden

rijbewij-

de weg, het houden van optochten, snufzen

e. d.

Werkgevers en werkzoekers maken gebruikvan

felmarkten, verruiming sluitingsuur, ontheffing Zondagwet,
exploitatie of speelautomaten, dient u

uw

bezwaarschrift aan

de burgemeester te richten.

Openingstijden begraafplaats

www.werkeninzandvoort.com.

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de

Voor het vinden of aanbieden van banen

in

Zandvoort.

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand

en zee, maar vooral dicht

mensen

bij

BASKETBAL

HANDBAL

Geen best weekend voor The
De vertegenwoordigende teams van The
slecht

ben

in

weekend gehad. Zowel de dames

Lions
als

hebben een

de heren heb-

eigen huis de punten aan de tegenstanders

ten laten. De heren verloren

Castricum en de

met 82-89 van Sea

dames waren met

moe-

Devils uit

56-63 niet opgewassen

De aanval van de Zandvoortse
heren

was bepaald

niet opti-

medespelers,

hoe

niet

is

bepaald

achter een

bijvoorbeeld

de rebound te pakken, werd
niet

goed uitgevoerd. Verder

was

het verdedigend niet

gemiddeld toch wel goed

de trainer/coach van beide

verschil

teams kon

15

punten; net het

waardoor er aan het

werd getroktevens goed

niet aanwezig
de heren was dat
gemis opmerkelijk want

ken. Kroder

Kroder, die playing coach

overzicht te bewaren.

zijn. Bij

is,

kortste eind

in

staat

om

is

de rust en het

Amsterdam waren afgelopen zondag de

baldames van ZSC. Opnieuw zou een dubarbiter van doorslaggevend belang

Pierik.

reserves van

Zeeburg met 26-12 veel te sterk voor de Zandvoortse hand-

voor de thuisploeg

zijn

in

deze fysiek

harde en snelle wedstrijd.

Dames
De dames gingen

in

eerste

mee met

instantie goed

de sterke tegenstanders
uit

Hoofddorp.

de stand

31-31

Bij

rust

was

en het pu-

vermaakte

Het verschil werd alin de eerste helft

Schilpzand zich. Toch geeft

zij

gemaakt. De gast-

eerlijkheidshalve toe dat de

om

tegenstandsters veel sterker

liefst

waren dan haar ploeg maar

vrouwen waren

in

staat

het Zandvoortse doel

zestien keer te vinden waar-

dat het verschil onnatuurlijk

tegenover de Zandvoortse

groot was. "Eerlijk

Gaande het derde kwart

dames

Zeeburg was sterker maar

kwamen de Hoofddorpse
dames op voorsprong maar

raak schoten.

"Zij

maar

(!]

de basket,

in

om meer

dan

in

re-

bliek

in

zich goed.

het derde kwart

kwamen

dames steeds

slechts zeven

liefst elf

keer

kregen

strafwor-

pen te nemen. Dat aantal

gelmatig de eigen rebound

de Lions

te pakken, getuigd dat van

terbijen ontstond een span-

wedstrijd. Daarvan stopte

onoplettendheid. Deze za-

nende

er

ken waren de doodslag voor

voor Zandvoort niet goed

kan je

de Zandvoortse heren. "We

eindigde.

ken.

maakten
is

ten

In

tegenstanders, puur door
opstelling

voorn tot

ook voor

veel beter. Als spelers van de

staat zijn

in

we

er basketbal gespeeld

standaard zaken, zoals

schot aangaan en proberen

het gemis van Dave Kroder,

een hoge eindklassering

in

en daar blijven

gaan!" aldus speler Robert

tal

Misschien zat het wel

nog steeds gelooft het team

maal. Veel individueleacties,

en geen zicht op vrijstaande

moet worden. Ook een aan-

tegen BV Hoofddorp.

ZSC moet meerdere erkennen

Lions

le

veel

kwam

daar

Ook misten
we Dave Kroder, met name
in het vierde kwart was zijn
hand en ervaring een
onze tweede

gemis. Dit

is

nederlaag

dit seizoen,

al

dich-

die uiteindelijk

fundamente-

fouten. Vaak

balverlies uit.

strakke

strijd

maar

niet bepaald

nog

om

19.15

Hoofddorp op

uur

visite

BV

bij

en gaan

de dames naar Alkmaar

om

daar tegen Alkmaar

Guardians te spelen. Die wedstrijd

begint

om

20.15 uur

-

in

een
ik

maar het verschil
niet meer goedma2

Van onze

pen gingen

Komende zaterdag gaan de
heren

normaal

is

vier strafwor-

er drie in", her-

innert doelvrouw Angela

deze uitslag vond

ik

merkend voor ons

is

eerlijk,

niet kenspel.

hebben gevochten voor
bal,

was

we

We
elke

maar de scheidsrechter
blijkbaar van
dit niet

meningdat

helemaal regle-

mentair hebben gedaan. Als
verdedigster ga je dan twijfelen en dat

is

net genoeg",

aldus Schilpzand.

WIELERSPORT
Monsterzege voor hockeydames
De dames van de Zandvoortsche Hockeyclub hebben met
grote overmacht

gewonnen van het zesde team van Rood
was het surplus aan techniek

Wit. Niet alleen

ook het feit dat de tegenstandsters geen
de been konden

krijgen,

red.)",

een trotse coach Cees

op

liet

speelsters de gelegenheid

Deursen was uitgenodigd

om wat

9-2 zege.

B-juniore

langer te spelen,

Twee

om

voorsprong van 5-0 kwam.

bewijzen beschikbaarduswie

35 en 50 jaar, cat.

Zand voort nam wat gasterug

mee wil

50 jaar en ouder,

waardoor de Aerdenhoutse

zijn.

in

huis

hadden en Rood Wit kon

niet

meer doen dan zo hard
de an-

de Zandvoortse aan-

5-1.

Vervolgens

was

weer Zandvoort dat de
Delft

de

Onoplettendheid

De toertocht

een reeks van

is

vijf.

er

bij

een

in

De eerste

men aan een

Meer informatie op www.

experimentele Zandvoortse
verdediging was debet aan

binnen de kortste keren, wa-

de 6-2 maar drie snelle doel-

lange

tijdrit:

4,3

kilometer

precies een ron-

wielerland4challenge.nl.

Zondag jongstleden struinden

was afgekeurd.

monsterzege.

trum van Zandvoort

terstop twee klassen hoger

gewonnen

(een

wedstrijd

indicatoren voor een

ren

punten

de laatste tien mi-

in

grote overwinning. Toch zou

nuten, Julia Buchel zorgde

omdat

voor 7-2 en Keur was daarna

dat de ruststand

zijn

Bridgedrive

taurants,

AUTOSPORT
Winter Endurance

De

met Zandvoort 500

start

hebben. Waar
len zoals

in

er niet

is

zijn

donkerwordt afgewerkt. Op

Furth

krijgen of

6 februari staan de vier uur

men met Hillegommer

van Zandvoort op het pro-

Fontijn

afgelopen,

genoeg van

de jaren negentig de gebruiksartike-

een raceoverall en een helm tijdens de winter-

maanden diep werden weggestopt
sinds begin deze

februari en

in

gramma

in

een winter-

en de Final Four

op zondag

is

Lions, afdeling

en

Zij

in

uit in
I,

de spectaculaire

de wagens boven

3000CC

In

deze klasse

bijvoorbeeld een Saker

zien.

Nieuw

is

dat er

in

het

Het veld bestaat verder

wagens

Gré Sellmeijer met 66,71%
Bert Slisser/Raymond

uit

II,

met

wagens van 2000CC

tot

uit

30oocc,de

de Divisie

Divisie

III

met wa-

gens onder de 2000CC en
Divisie IV rijden

Storm/Verschuur.

10.15

in

de diesels die

normaalgesproken ook

ArgosToerwagen
rondrijden.

de eerste. Op 9 janu-

het licht en deels

Lies bet hGroenewegen/

restaurant volgens hen de
beste lunch serveerde. Deze
eer ging naar

Am a zing

Asia,

op de voet gevolgd door
Filoxenia en

Hong Kong.

mistischetweetal.

nu maar liefst vijf DNRTV8
wagens in actie gaan komen
waaronder ook de equipe

in

Diesel

de

Cup

de Divisie

1

komt naast

Nieuwe Sportraad
Vorige

week woensdag

nieuwe Sportraad
Zandvoort aangetreden.
is

de

Tijdens een vergadering

in

Vooralsnog

Aar

als

zal Francien v.d.

interim voorzitter

functioneren. De overige

den

zijn

le-

FlorisGoezinne,Teun

de Korver Sporthal droeg

Vastenhouw, John Lemmens

het dagelijks bestuur van de

en bewegingswetenschap-

oude Sportraad de beschei-

per

Maarten Minkman. De
in

om

den en lopende zaken over

nog

uur De race over 116

aan de nieuwe. Omdat het

de functies van voorzitter,

nieuwe lid Leo Steegman
aanwezig kon zijn, zijn

secretaris/vicevoorzitter en

nog geen namen van het

de eerstkomende vergade-

Het programma begint
-

ronden, wat neerkomtoponIn

met

Romviel,

59,95%.

de titelverdedigers van

Megane en een Porsche 997

als zeker deels

n

navolging op de strand-

bridgedrive werd onder de
deelnemers eveneens een

van Dortmond op de derde

we

denken dat

In

enquête gehouden welk

nen zorgen", aldus het opti-

We

met 65,38%. Het beste

Emmelot /Ineke
een score va

Henk

dan vooreen verrassing kun-

ervaring.

plaats

Zandvoortse paarwasMaria

met een

Haarlemmer

Laar en

GT3 te

goed

het buitenland. De

Zandvoorter Ronald van

Sportscar GT, een Renault

is

in

Nederland

hoofdprijs ging

het afgelopen jaar en ko-

volgt de Nieuwjaarsrace

als

in

door

zijn

ber

opvallend ver-

deren, zowel

en Esther Kruiswijk, gevolgd

de

die zo

GTR.

2010,

score van 67,05% naar

men

ari

is

(V13

in

€4. 000, wordt gebruikt

hebben van onze tactiek en

Divisie

afgelopen jaar

De wagen

Zand voort,

en de opbrengst

circa

beterd en bovendien hebben

zijn

als het

res-

voor hulp aan kansarme kin-

sponsor NVD. "Wij moeten

6 maart.

Sebastiaan Bleekemolen.

programma. De Zandvoort
500 op zaterdag 6 novem-

BMW

de

in

Peter

de beide Peters de steun van

de

staan weervier races op het

actie. Hij rijdt sa-

in

De deelnemerslijst kent
weer een aantal bekende
namen. Zo ook die van

een kast, wordt

eeuw in de maanden november, januari,

maart gewoon races verreden

kampioenschap.

Net

bridgeparen het cen-

152

waren op zoek naar de acht

waar men zeven rondjes bridge kon spelen. Twee

organiseert dit toernooi jaarlijks

monteurs die

weer een succes

af. Zij

paren waren helaas zonder bericht weggebleven.

Hoewel het raceseizoen nog maar net
er rijders en

dames
dames

de

in

llja

Noltee en de 2-0 van Knotter,

alsnog twee keer trefzeker,

zo

5:

30, 60,120 en 160 kilometer.

waren genoeg voor een 9-2

Om

heren van

jaar. Inschrijven

toertochten kunnen deelne-

naar later bleek onterecht,

uit

heren tot

klok

een doelpunt van Irma Keur,

huis hebben.

3:

cat. 4:

jaar en cat.

boven de 40

de komende drie

in

we

i:

heren tussen

kan voor diverse afstanden:

wedstrijden 6 punten halen

mes

40

tot

2:

750 inschrijvingen voor vier

op de goede plaats voor

6-i.

doen, moet er snel

circuit. Er zijn vijf

35 jaar, cat.

het

Opnieuw stond Van

sloeg.

573 start-

weten watdeindividueledaeen sprong te maken, moe-

is.

lopen

weekend nog

de over het

categoriën. Cat.

van uitdatwenadewin-

ten

de VacansoleÜ4chal-

ploeg op een comfortabele

Circuit

waren afge-

perirnenteren met diverse
aanvalsvormen omdat we
sowieso met twee 'man'
meer waren. Ik ga er namelijk

om

liet

zij

1-0 van

een wieier toertocht op Circuit Park

geopend. Het gaat

Park Zandvoort

redelijk

om

is

lenge, waaraan tevens een tijdrit gekoppeld

Voor de toertocht op

dames wat terug konden

Na de

inschrijving

fraaie

doen,

mogelijk werken

april zal

Zandvoort worden georganiseerd, waarvoor onlangs de

goals achter elkaar zorgden

eenzijdig karakter.Zandvoort

gel uit

ik

te spelen.

Volgend jaar 2

doorVan

demonstreerde wat

val te h alen.

gaan spelen en dan moet

mee

zij

ervoor dat de Zandvoortse

spreken.

Dewedstrijd had een

waarom

zien

in

15-jarige

Knotter, die

Isa

zeer positieve zin van zich

kon vandaag gaan ex-

weer op

Delft die de product ie

gang bracht waarna Knotter

Deursen een aantal jonge

waaronder de pas

"Ik

Na de thee was het Eva van

van Deursen. Ook gaf Van
belangrijk,

voltallig elftal

was debet aan de

punten op,

levert drie
zei

Wielertoertocht op circuit

geveer vier uur

rijden, start

Zandvoorter Ronald van de

om

Laar ook dorpsgenoot Peter

matie op www.cpz.nl

12.

00

uur.

Verdere infor-

niet
er

dagelijks bestuur bekend.

te vullen

namen

voor

penningmeester worden na
ring

bekendgemaakt.

Zandvoortse Courant
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ZAALVOETBAL
Opnieuw

punten voor SV Zandvoort

drie

Het vlaggenschip van SV Zandvoort heeft opnieuw drie

op

punten aan het totaal kunnen toevoegen.

waardoor de Zandvoortse ver-

met twee gezichten werd de nummer
Hellas Sport, op eigen kunstgrasveld
gelijke verschil

met een

kluitje in

het

drie

In

een wedstrijd

van de

met het
riet

ranglijst,

kleinst

gestuurd,

mo-

o-i.

medeverdedigers

zijn

dediging stond

als

een huis.

Zaalvoetballers spelen gelijk

digingvan Hellas Sport kreeg

Afgelopen vrijdag speelde ZSC'04 een thuiswedstrijd tegen

Maurice Mol zomaar het

DSS 4 uit Haarlem. In de Korverhal kende vooral ZSC'04 een

leer

I

de voeten, wist daar wel

in

mee

Zandvoort kon dan ook, on-

raad

danks de geweldige drukvan

op een, voor dat moment, ver-

de gastheren, de

houden

'nul' vast-

tot de rust.Vlakvoor

de

die rust zou een incident

wedstrijd een geheel andere

en bracht

zijn

maarde man minder

ren

zeop.Moll kreeg

onbeschofte aanslag op de

dot van een kans maar

met

en gaven de Haarlemmers niet echt kans.

met man en

macht een aansluiter te force-

wendinggeven. Een meer dan
enkels van Faisel Rikkers,

prima begin. De Zandvoorters speelden behoorlijk vooruit

ploeg

diende voorsprong, o-i. Hellas
Sport probeerde

later

brak

nog een
zijn

snoeiharde schot teisterde het

tweegestrekte benen en duide

gemikt,

ijk

was

de ogen

in

van de arbiter een directe
rode kaart waard waardoor

tweede
met io man moest door
komen en dat lukte ze

Hellas Sport een hele
helft

Het was de tweede wedstrijd

op

rij

die het elftal van inte-

rim-coach Sander Hittinger,
die een

ongeslagen status

konden onze plaatsgein

een

Kennemerland en Castricum,
Zandvoort twee plaat-

stijgt

sen en staat het nu ne met

niet.

slechts drie punten achter

op plek
Na de hervatting waren de

rol-

meteen omgedraaid. Waar

len

man

Komende zaterdag

4!

speelt het eerste elftal van

Zandvoort

om 14.30

in

van AFC kon winnen (o-o).

de aanval en creëerde direct

al

is

Hercules. Een

nog

niet

wed-

werd

bijna direct door Hellas

Sport onderschept. De druk
lag

dus op het doel van

Schmidt

die zich,

Jorrit

samen met

wat
de

kleine ka nsjes.

Gedurende

kreeg Zandvoort een

strijd

en Michel de Haan

John Keur, zou onderschei-

aantal mooie kansen

tweede van

drie ge-

den. Keur werd zelfs voor

finesse ontbrak

uit.

Zandvoortse supporters ge-

schorstewedstrijden

roemd
Zoals hierboven

al

vermeld,

om

zijn

al ie

werklust en

zijn rust, die hij

overbracht

maarde

om die tot een

doelpunt te kunnen verheffen.
Tot de

6oe minuut. Door een

kapitale blunder

in

de verde-

Lang mocht de thuisploeg
niet

Overige uitslagen 2e klasse
A:

van deze voorsprong ge-

nieten,

omdat DSS

snel

met

maar

m de

den, door DSS de 5-5 te laten

DVVA

de verdediging waardoor de

aantekenen.

-Monnickendam:
- Overbos:

2-1;

- Castricum:

2-2;

nog

Er

han-

uit

volgden nog

momenten, maar

Jong Hercules

bezoekers gevaarlijk voor het

hectische

-

Wouter Schuiten
verschenen. De gelijkmaker

de thuisploeg bleef op de

2-1

TOB

en

Voorlandn-i.

doel van

dan ook

niet lang

opzich

Administratiekantoor

been en kon een nederlaag

tenauwernood voorkomen.

en de gemeente

is

een uitgelezen mogelijk-

heid

om

de jeugd kennis te

maken met sporten

samenwerking met verschillende Zandvoort-

se sportverenigingen en andere sportaanbieders elke

leuke sportcursussen voor kinderen tussen de 6 en

De Jeugd Vakantie Sportweek

dag

12 jaar.

plaats

in

de voetbalkooi aan

de Vondellaan. Verderwerd er

metdecursus Redder

gestart

die ze

in 3

dagen gegeven en von-

normaal gesproken niet zo

den

er

snel zult doen. Het

aanbod

tijdens de Jeugd Vakantie

Sportweek bestond
liefst 13

uit

maar

sportcursussen. Voor

een iederwaserwatwilsdus!

Meer dan 150 kinderen

schre-

ven zich voor één of meerdere

door de week diverse

binnensporten plaats
Korver Sporthal.

Op de

in

de

laatste

dag, afgelopen zondag, werd

een groot straatten nisevene-

ment georganiseerd. Wegens
de aanvankelijke regenbuien

werd besloten

om

uit te wij-

waren

ken naar de Korver Sporthal,

onder andere het schermen,

waar een echt straattennisveld werd neergelegd. Met

sporten

in.

Populair

paardrijden,

tafeltennis,

straatvoetbal en mountainbiken.

In

het eerste

weekend van

Plein

van Rijnland

LaBonbonnière

Zandvoort
Alltrust

Lavogue

Autobedrijf KariMo

Medi-Rent

Autobedrijf Zandvoort

Motorrijschool

Beter Mobiel

Music Store

Bloemsierkunst

Jef& HenkBluijs

Goede

P.vanKleeff

Phoenixbco
Pluspunt

Café Koper

Oomstee
Censeenvan Lmgen
Café

Circus Zandvoort

Restaurant

De Haven van Zandvoort

ZUYDT

Sea Optiek

Shanna'sShoe
Repair

ClubNautique

&

Leatherwear

SentlnelAlarm

b.v.

Nieuw Unicum

De Vier Geboden
Dorsman Assurantiën

Stox

Elvitaal

TapasbarPIRIPI

FiloxeniaGreek Cuisine

Uitvaartcentrum Haarlem

eind aan een zeer geslaagde

Gall&Gall

Van Aacken

tweede

Greeven.Makelaardijo.g.

deze

activiteit

kwam

editie van de

er

een

Jeugd

Vakantie Sportweek, die vol-

de sportweek vond de een-

gend

malige

zal

clinic straatvoetbal

Het

Hoogheemraadschap

K.Willemse

Algemene uitvaartbegeleidin g

Heem stede-Zand voort

5-4 van,

d e ze g e

slotfase toch

Soms vergat ZSC'04 even

Sportweek

Fraaie afsluiting Jeugd Vakantie
de herfstvakantie heeft de tweede Jeugd Vakantie

in

maakte er fraai
ZSC'04 gaf

een aansluittreffer kwam.

ADVERTEERDERS

Sportweek plaatsgevonden. Tijdens deze week organiseer-

Zandvoort

de ploeg

gemakzucht
inde ploeg. Wouter Schuiten
er

Amstelveen

2-1;

liet

den Sportservice

liep

De 4-2 van Kenzo
ZSC'04 in veilige

Aalsmeer - Haarlem/Ken-

nemerland:

SPORTWEEK

In

uit.

Elsas leek

nieuw sloop

Zandvoort van meet af aan

met ï-ovan Jong

strijdfit

goed door en

haven te brengen, maar op-

dat zaterdag

Zandvoort

wachten. Toch ging ZSC'04

weer

gaven de Zandvoorters

en liepen zelfs uit naar 2-0.

macht moest verdedigen, ging

aantal belangrijke spelers van

de eerste helft wist ZSC'04

Na het wisselen van speelhelft

eigen huis niet

pass van een Zandvoorter

in

In

nog een beetje extra gas

Twee weken geleden

tegen de

een voorsprong te nemen.

ZOB,

Zandvoort eerst met

en

SV

uur thuis

nummer twee,

zacht pakje boter slaan, ledere

wonnen de Zandvoorters thuis

zat zijn

helft

noten nog geen deuk

Haarlem/

het verlies van

zien te

te

koestert, in winst wist

zetten.

om

was het een wedstrijd met
twee gezichten. De eerste

Door deze overwinning en

jaar zeker een vervolg

gaan

Groenestein
Fin.

&

Schouten

diensten

Harocamo

Stichting

Glaszettersbedrijf

VanVessemSi

Le Patichou

Vogelhospitaal Haarlem

ZFM

radio

krijgen.

JS>

Archief Genootschap

V

Hogeweg

Mezgerstraat 123

Dr. J.G.
Op de

Deze

verdieping van het appartementencomplex

Mezgerstede

ligt dit

keurig verzorgde 3

kamer appartement

lichte 3

Oud Zandvoori

62/12

Prof.

kamer maisonnette

ligt

op de

1' en 4 e verdie-

ping (tevens hoogste etage) van een kleinschalig complex.

een

lift

en

in

de onderbouw bevinden zich de bergingen.

•

•

Geheel voorzien van dubbele beglazing
Het strand

is

2 balkans
•

praktisch aan de overkant

•

Station en busverbindingen

•

Aan de

•

Woonoppervlakte

achterzijde

Vraagprijs:

€

op loopafstand

•

zult

verrast

worden door de

Sfeervolle

woonkamer, moderne woonkeuken, eet/studeerkamer

•

Slaapkamer, waskamer, moderne badkamer

•

Op steenworp

Strand en centrum op 5 fietsminuten

•

Woonoppervlakte

Vraagprijs:

ca.

93 m'

(excl.

€229.000,-

63

m

;

in prijs

balkons en berging)

(excl.

Deze knusse woning staat
kindvriendelijke

(45m J met

erker,

)

1

kap woning

ruime en luxe woon-

badkamer met bad en douche

Bouwjaar 2003
Rustige

woonomgeving

•

Nabij winkels en openbaar vervoer

•

Woonoppervlakte

•

Perceeloppervlakte

in

ca.

180m ;

(exd. garage)

337nV

Trompstraat 3/2

—V

een gezellige en

woonomgeving.

Dit aantrekkelijk

op de

/>V^

balkon en berging)

kpXn*oijkeuken

•

Woonkamer met

•

2 slaapkamers,

•

Ruime bergzolder

Dakbedekk>\uVjr;euken en slaapkamer voorzijde vernieuwd

•

•

WoqMc.0-vlakteca.7Om 2

"

Geheel

afstand van beschermd duingebied

"

uitgebouwde 2 onder

living

1' K

gelegen voormalige 4 kamer appartement

etage, heeft 2 balkons en een garage

met

ligt

vliering.

ruimte, het

prachtige uitzicht en de goede staat van onderhoud.
•

ca.

Potgieterstraat 30
(Z).

stijl

5 slaapkamers,

€ 229.000,

Vraagprijs:

rustige locatie gelegen zeer speels ingedeeld

aangenaam

Woonoppervlak

189.000,-

voormalig 4 kamer appartement met groot balkon

U

•

moderne badkamer

2 slaapkamers,

•

Eigen parkeerplaats en ruime berging inbegrepen

70 m^

Leeuwerikenstraat 14/2
Op een

•

op het zuiden

Moderne open keuken (2004)

•

mooi zeezicht

ca.

Zeemanstraat 57

30-er jaren

met een royale

Goed onderhouden
Rustige ligging, achterzijde van het complex

•

In

keuken, veranda, garage, oprit en een fraai aangelegde tuin.

met balkon op het zuidoosten. Het complex beschikt over

v.v.

haard, eetkamer, open

T toilet!
Aft *

badkamer en

1

dubbele
e

Recent aan de

Vraagprijs:

b;

€

"

O

beoJ^Q
nef'
.

Jteöue

200.000,-

Geheel voorzien van kunststof kozijnen, kunststof kantelschuifpuien,
allen voorzien

•

^S

op strand, zee en boulevard

L-vormige woonkamer, woonkeuken, slaapkamer, badkamer

"

(behalve het badkamerraam)

geschilderd
r

Vrij uitzicht

"

van dubbele beglazing

Vanuit de onderbouw toegang tot het grote gemeenschappelijke grasveld

Op

loopafstand van NS-station en centrum (10 minuten)

Woonoppervlakte

ca.

83 m'

(excl.

balkons, berging en garage)

€

229.000,Vraagprijs appartement:
Vraagprijs garage: € 30.000,-

£go>

6'

jaargang

•

week 45
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Courant

voor Zandvoort en Bentveld

www.zandvoortsecourant.nl

^3
j

plant

boom

radioman

in

groene hart
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PORT
Zandvoort 500
start van Winter-

Lezersactie

rondom
De

krijgt lintje

film

kampioenschap

Eet club

béL

50+dag

in
De nationale 50+dag,

VVV Zandvoort werd

die afgelopen zaterdag

georganiseerd,

is

gelegenheid

om

in

door de

een doorslaand

succes gebleken. Al vroeg stonden er rijen

kantoor en dat bleef tot diep

bij

het VVV-

de 1000 50+'ers hadden de

om

moeite genomen

Zandvoort te promoten kan

men

zich

om

alle

belangstel-

lenden door de kleine straat-

jesvan Zandvoort te kunnen

mee te maken.

maakte,

de mid-

was doorlopend vol met
mensen die Zandvoort be-

dag liepen hele horden men-

terwilden leren kennen. De

de ochtend

In

het

liet

maar

in

weer

bekendeVW-tas

sen met de

de hand door het dorp.

in

de tas zaten

allerlei

In

vouchers

voor workshops en kortin-

weet

wat

m

Babbelwagen,die's

Beachclub Take

bij

Five,

meemaakte. Zoveel mensen",

Juttersmuseum heeft op
persoon na maar liefst 400

zei

men

niet

Chocoladehuis

in

Willemsen waar de gasten
verteld hoe

men

leidingen veelal spontaan

lingen zelf zou kunnen doen.
Ook Marianne Rebel, die in
het Zandvoorts Museum
twee masterclasses schilderen organiseerde, was meer

een vrijwillige bijdrage do-

dan enthousiast. "Ik ben wel

neerden

in

op het programma
nu

staat,

Nationale 50+dag. "Naast

en Haarlem en ook qua
weer begon de dag niet

Courant na afloop. Patrick

het feit dat het de eerste

ideaal. En

dus hebben

maar gewoon

De Mannetjes
5oplus dorp

vol

we

spanning

meldde

zij

was

de Zandvoortse

Berg van De

meldde dat

Zeemeermin
een van de

dit

12

plein

in

de

maand december

december tot en met 2 januari

een heuse ijsbaan van

VVV

dat

15 bij 15

ligt

uit:

op het Raadhuis-

meter!

I

•

-i

.

zal

aan

muur op

het

ijsbaan

is

al die

daggeopend,

in

weken

elke

principevan

Raadhuisplein gestart wor-

10.00 tot 20.00 uur, maar dat

den met de voorbereidingen

zal

om

mo-

de inzet van vrijwilligers,

drie

Op de website www.winterwonderlandzandvoort.
nl zullen onder andere de

Zandvoort hoopt

ook onze

u,

5

no-

een echte

gelijk te

ijsvloer

maken. Ruim

Nationale 50+dag.

weken lang kan

hij

Voorde'sloppiestocht'moes-

Op pagina

gezellige

VW Zandvoort. Rond

ten zelfs drie gidsen worden

gebreid

mooiste initiatieven was die

uitda-

vember 2011 opnieuwte mogen verwelkomen voorde 2e

Zandvoortse 50+'ers,op

heen laten komen", aldus

er iedere

dag geschaatst worden met

meegemaakt.

ooit heeft

is

maar voor de

it ÉÊÈM
Begin december

de blinde

Lana Lemmens, directeur

afgewacht en het over ons

van de

de één

veel activiteiten te ont-

-.

is

end enthousiast. De

dit

om

plooien. Eén heel bijzondere actie springt er ver boven

van

zeker. Bezoekers, in-

al

woners en ondernemers
van Zandvoort waren laai-

ker voor herhaling vatbaar",

helemaal stuk maar

ging

:

werkelijk geweldig en ze-

ook

snel naderen. Voor

al

dejutterspot.

re-

niet tussen

worden en ook de onlangs

wintertijd wijst er op dat de donkere

zich in huis terug te trekken,

Ondernemers Vereniging Zandvoort (OVZ) juist een

Dat de dag volgend jaar weer

Zandvoort

keer was, hadden

aardig koud te

1

gen, die voor de gratis rond-

wel wat pech: de treinen

den

om

mogen ontvan-

bezoekers

(!)

be-

paalde technische hande-

idee wat ze moesten verwachten op zo een eerste

De

een reden

mocht ook van een doorslaggevend succes spreken. Het

werd

al

dagen voor Kerstmis

ddag;-

een voorstelling verzorgde

ik

gen. "Ik

Het begint

weer ingevoerde

rondleiden. Het treintje, dat
gratis rondritten

het afweten,

we

ingezet

deze

eerste 50+dag van dichtbij

de middag. Een betere

bijna niet voorstellen!

VW Zandvoort had geen

Zandvoort krijgt
een ijsbaan!

Zandvoort-promotie
optima forma!

is

6 vindt u een uit-

muziek

uit

sprekers, verzorgd

(foto) vers lag.

de

luid-

mede

afhankelijk zijn van

exacte tijden te vinden

zijn.

doorZFM.

Natuurlijk ontbreekt ook

rï^r

1

Cantate

1

Zondag

november 2010
Divertiineuto in D-dur KV 136 van WA. Mozait

"~|i"

BWV 131

"Ans der Tïefen nife

14

ich, Herr, zii dir"

van

I.S.

Bach

REQUIEM in d-moll KV 626 vmW.A.MOZART
i

RBO
die "oudjes" maar

niet straks

ook massaal

op de ijsbaan afkomen!'

Auto Strijder
Zandvoort

alt,

ilinïfijt Hs'ü'iv

Ei

:i ;

Reiu Kolpa -tenor,

-u

Min -

MiiiUiJi S

uiiic!

sopraan,
-

i'

i

;.'".

.

Ag'.tiic.herir,

Voorverkoop bij: Kiuishidt Tromp en Brtntii Balkenende
en op 14 november aan de zaal.

www.cIassicconcerts.nl
Het Kerkpleinconcertvan 14 november

:;or::: vs-

c-hove:?

niet.

De

De nieuwe gemeentegids wordt
vanaf 15 november verspreid!

•

Grote K"c:i}t 45 'e Zandvoort
Aanvang: 15.00 uur (kerk open: 1430 uur) Toegang: €17,50
Locatie: R.K.

www.autostrijder.nl

v

Sinfoiüa, Gelders-Utrechts Cantatekoor, Kai Yi

Martine Straesser'Als

een koek-en-zopie

mr 28 november!!

Gemel-nte Zandvoort

FAMILIEBERICHTEN

Y

Algemene Uitvaartbegeleiding Zandvoort

In zijn dromer kon hij vliegen.
Metzijn ogen kee ! hij naarde vogels,
de vlinders e .de bloemen.
Mee zijn handen tekende hij alles wat hij zag.
Met zijn voeten heeft hij hoge bergen beklommen.
Nu, aangekomen op de top van de hoge levensberg,
is hij van ons weggev logen.

Jan Hellingman
*

Pappa van

:

Hans

Evcrt H. Scliweitzer

Douglas en Valerie

Vooreen

CK

Jan

diuis, er

1

V

is

gelegenheid

1 1

november

ï.Lrin.uiirpli-1.

14.30 uur
te

orgde uitvaart

zo

14

MA

15

Zandvoort

op donderdag

luiijhciJ

in

,;

.il

t

v;i

pi.

t

afscheid

itsvinden

op vrijdag 12 november

KERKDIENSTEN

-

de aula van jrematorium Haarlem, Vergierde-

Protestantse gem. Zandvoort

er gelegenheid to

Laag

02.35

06.40

14.41

18.44

03.26

07.21

15.21

19.39

03.55

Hoog

08.09

15.44

04.25

09.04

16.46

21.55

05.37

10.20

17.50

23.05

-

06.54

11.45

19.05

-

00.26

08.04

12.46

19.55

01.05

09.04

13.26

21.05

20.45

nemen en condoleren

Haarlem-Noord,

is

Hoog

n 16.00 tot 19.00 uur.

10.00 uur

Na afloop

.

Dag en nacht bereikbaar

2041

om

stijlvolle

571 57 07

Laag

A

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Niki

weg271

W

Monique en Wim

Vala en

-

ook eens op
clubnautique.nl

dierbare ~

Hoog

Voltastraat 8

is

Uw

Maartje

Fonst
Marron

Opavan:

023
Kijk

~ Begeleiding voor nabestaanden ~

~ Persoonlijke aandacht voor U en
Echt gen o o tvan:

Voor reserveringen bel

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~
~ Verzorging van overledene ~

t7november2010

Zand voort

17juni 1930

condoleren

in

de ontvangkamer

ds. N.

Paap

uit

Leidschendam

www.kerkzandvoort.nl

BURGERLIJKE STAND
29 OKTOBER - 5

NOVEMBER 2010

Geboren:
Kan e Ronaldo, zoon van: Kaales, Ronald Franciscus emGrebe,

Hortense Hendrina Elisabeth.

RK Parochie

St.

10.30 uur Mevr.

Agatha
T.

Milan Dean, zoon van Vooijs, Ferry en: Faas, Ellen

Boddaert

www.aap-parochies.nl

mm

uzz

Gehuwd:
Poelman, Mich el en: Beijn e, Marjan.

RK Parochie Antonius

&

Paulus

10.30 uur Pastor D. Duijves

Overleden

:

van der Linden, Marijke

Zwart geb.

uw

Dij kzeul,

Irene,

oud 68 jaar.

Ch ristina Alida Gertruda,oud 90

jaar.

Rudenkogeb. Linders,CorneliaJohanna,oud88jaar.

Sinds 1992

Gelman

uitvaartondernemer in Zandvoort.

geb. Gelman, Natal ia Nikolajevna.oud 66jaar.

Hovers, Wilhelmus Engelbertus,oud 65 jaar.

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort

COLOFON

2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.

Tollensstraat 67,

donderdag en wordt GRATIS

Verschijnt iedere

huis-aan-huis bezorgd

www.nzn-nederland.nl

KANTOORADRES:
Tel

Uitvaartcentrum Haarlem

KW

Parklaan 36, 2011
Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.

Phoenix
Begraafplaatsen- en crematoria-ondersteuning

in

heel Zandvoort en Bentveld!

Kleine Kracht

2

2042 JN Zandvoort

info@zardTOortsecourant.nl

023 -5732 752

Openingstijden: maandagen dinsdagog.oo -17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentieacquisitie: Lettyvanden Brand-Kinderdijk
Tel.

06 -4342 9783

letty@zandvoortsecourant.nl

advertenties@zandvoortsecourant.nl

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

Bladmanager:

Gillis

Kok

4ÖO 4.ÊC 26 £i IliS'ZJ'ldvOO-IicCCL. 3\'\'
Centrale redactie: Joop van Nes
06-14482685 -joop@zandvoortsecourant.nl
~i\ 0'i

•

-

Tel.

Vormgeving:
Kleine Krocht 2

.camplelegiafbi
onliik en gehee

IR
-

Design Zandvoort

2042 JN Zandvoort

Druk: Dijkman offset
40-Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders

Visseringsweg

Tel.

06-1139 '47 8

'

www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V

OPLAGE: 9.250 exemplaren

'li

.

Zandvoortse Courant

komt zondag

Sinterklaas

Bomen maken onze

•

NUMMER 45

naar Zandvoort
Landelijk

Nog een paar

nachtjes slapen en de

Goede

Sint zal

ook

in

wordt de Nationale Boomfeestdag op een andere

dag gehouden dan

in

Zandvoort. De keuze van afdeling

Zandvoort weer voet aan wal zetten. Voor de kleinste Zand-

Reiniging en Groen voor

voortertjes uiteraard het hoogtepunt van de winterperiode.

bewust gemaakt, omdat bomen

In zijn

gevolg neemt de Sint maar

50 Zwarte Pieten

liefst

mee om hem te ondersteunen.

in

het

prille voorjaar. Dit

met deZandvoortse KNRM-

en officieel

welkom heten

in

als

boomfeestdag

om

is

worden

die in het najaar

gepland meer kans van slagen krijgen

veelheid vocht
Sinterklaas zal rond 12.00 uur

november

3

aan te slaan dan

komt mede door de geringe hoe-

2010

Boete

seldienst hanteerden bur-

gemeester Niek Meijer en

Natuurlijk

wethouder Groen Andor
Sandbergen, samen met de

schuld.

leerlingen de

scheppen

om

was het mijn eigen

Morgens

's

weg-

snel

gereden voor een potjetenHup, snel de auto gepakt.

nis.

de bomen een goede plek te

Metn

geve n

naar Aerdenhout wel wat te

Het zogenaamde groene

graden vind

Tennistas

fris.

de Zandvoortse bodem.

in

onze gemeente. Vervolgens

NOVEMBER

11

buurt

in

fietsen

ik

de achter-

Tennisschoenen

klep.

om

in

een

hart van Zandvoort krijgt na

plastic zak,

reddingsboot Annie Poulisse

zal

een korte

de omvangrijke riolering-en

de autote weren.

vlak voor de Rotonde aan wal

toer door het centrum van

herinrichtingwerkzaam he-

Op de terugweg naar

huis,

worden gezet. Daar zal
welkom worden geheten

Zandvoort rijden alvorens

den

groene kleur weer

autoradio aan. Lekker

mu-

naar de Korver Sporthal te

terug.

vorens

hij

Rotonde

hij

al-

te paard vanaf de
via

de Kerkstraat

de Sint

via

gaan waar vanaf

14.15 tot

is

De gekozen boomtype

bepaald door het klimaat

met de harde zoute zeewind,

uur het grootse

circa 16.30

zijn

En

ziekje.
in

het gravel uit

ja hoor. Bij

het 'Huis

de Duinen'staat een agent

te zwaaien.

er

Is

een onge-

gebeurd? Moeten

we

naar het Raadhuisplein, be-

Sinterklaas Spektakel zal los-

structuur van de kroon, bloei-

luk

geleid door de Pietenband,

barsten. Als er nog kaarten

wijze, verkleuring van

het

omrijden? "Nee, algemene

bomen.

verkeerscontrole mevrouw.

zal rijden.

Op

het bordes van

beschikbaar

zijn, bij

Bruna

blad of de geur van de

de Wilhelminaweg

het raadhuis zal dan burge-

Balkenende of snackbar De

In

meester Niek Meijer hem

Oude Halt, dan moet
zijn want vol is vol.

men

met open armen ontvangen

u snel

groot worden.
straten zijn

Op

Hogeweg

afgesloten

bij

aansluiting Grote Krocht

het

juiste

moment

scheen dezon toen de

leerlin-

bomen

trixschool de eerste

van de Boomfeestdag

in

het

die

zijn

de andere

In

bomen

geplant

wel groter kunnen wor-

den.

De

laatste

bomen wor-

gen van de Duinroosschool,

groene hart van Zandvoort

den

Nicolaasschool en de Bea-

gingen planten.

de aannemer gepland.

In

wis-

bo-

geplant die niet zo heel

in

een andere fase door

Mag

uw

ik

mijn knip, en die
Ik kijk in

Op donderdag

11

vergeten

is onvermurwmoet uw rijbewijs

dragen mevrouw.

altijd bij u

VERVOLG

Hogeweg/ont-

Ik

- p-si"

moet

ven."

De werkzaamhe-

een bekeuring ge-

u

sputter tegen dat

Ik

Op

omstandigheden. Gedurende de afsluiting

sen gereden worden {dus geen noren), maar mocht u

via

omleidingen Zandvoort

in

zal

het verkeer

en uit worden geleid.

Het ver keer wordt Zandvoort-

of via de Van Lennepweg,

over de

Hogeweg omge-

Sophiastraat, Kostverloren-

om

eiding loop: ever

straat,

uit

leid.

De

de Cort van der Lindenstraat,
Frans

Zwaan straat, dr. Gerke-

straat naar de Zandvoortse-

dr.

Gerkestraat naar

het

ijs

deze niet

mag

in

uitsluitend

met

ijshockey- of kunstschaat-

het vet hebben liggen, dan kunnen de juiste

€

5 in-

materiaal kan

men

schaatsen ter plekke gehuurd worden. Voor slechts
clusief schaatsen en

€

3,50

met eigen

baantjes trekken over de ijsbaan.

zowel de

vrijwilligers voor

kassa als de schaatsuitleen

en roept enthousiaste men-

in

mijn andere portemonnee

zit.

Maar praten

helpt niet,
klos:

60 euro boete.

melden bij Ingrid Muller (ingrid@miescompany.nl), 06-

Wat

heeft dit

veiligheid te

24530167 of

foneerde niet

formulier op de website. Het

dat deze omleidingen nogal

gaat

omslachtig

maximaalvieruur. Zonderuw

ken. Netjes

heeft de ge-

om een

tijdsperiode van

met verkeers-

maken?
in

Ik

keurig rechts.

de autogordel om.

laan of dat van uit het cent rum

meente

toch voor gekozen

hulpwordt het moeilijkereen

En reed, niet te hard,

Zandvoort

omwille van mogelijk groot

volledige bezetting te garan-

nieuwe

verkeersaanbod.

deren, dus meld u massaal

uit

'boven over'

naar de boulevard Barnaart

er

CARTOON

ik

lijkt

wel of

ben",

ren loopt, zijn

de papie-

ook sponsors

van harte welkom. Gert van

HIJ

Kuik (06-13281586)

KOMT WEER

Fiat.

óók

had

aan! Aangezien de huur van

deze ijsbaan flink

in

bijdrage graag

in

neemt uw

ontvangst.

ik

agente

Winterwonderland
De maand december
niet alleen
is

de gelegenheid

een goe-

dit

om

eens de

gymnastiekles te verruilen
en

in

plaats daarvan

met de

hele klas de ijzers onder te

binden.

in

hetteken van 'winterwonder-

De bezetting van de ijsbaan

land'.

berust geheel op de schou-

den en de lotenactie worden
meerdere activiteiten met dit
thema georganiseerd, zoals

dersvan
liteit

vrijwilligers.

van het

ijs

De kwa-

wordt door

Naast extra koopavon-

Neem dan van tevo-

zes 'ijsmeesters', die hier-

onder andere een sprookjes-

de

voor een eendaagse cursus

wandeling, het optreden van

ren even contact op, zodat

baan dan exclusief voor een

gevolgd hebben,

bepaalde

gehouden. De organisatie

tijd

kan worden.

gereserveerd

in

de gaten
is

echter dringend opzoek naar

koren en een etalagewedstrijd.

Meer

informatie hier-

over volgt binnenkort.

een

gedaan! "Het

een crimineel
boos. De

ik

schrijft stoïcijns

haar

bon uit."U kunt nog een protest indienen

mevrouw. Het

staat allemaal op de achter-

fout is."Za!

den

bedenk

Ik

gewoon mijn

dat het
staat

door de ijsbaan

Vrijwilligers

in

Burnperkleven

niet

mopper

kant van de bon."

Voor scholen

tele-

de auto. Reed

Had alleen
maarwateren koffieged ron-

de Zandvoortselaan. Ondanks

zijn,

ik

Brugman
ben gewoon de
als

sen (vanaf 16 jaar) op zich te

via het contact-

ik

woon, en dat het

hier vlakbij

den gaan ongeveer 8 weken duren afhankelijk van de weers-

ik

mee te nemen. Mag

het thuis even ophalen?"

ik

De agente

november wordt gestart met de tweede

sluiting parkeergarage Louis Davids Carré.

thuis.

ligt

het strenge gezicht

van een agente. "Sorry, ben

baar: "U

fase van de rioleringswerkzaamheden aan de

rijbewijs zien?"

Ships. Mijn rijbewijs zit in

ik

eigen

u even begelei-

het wegrijden", biedt

bij

ze poeslief aan. "Dat kan
zélf

ook wel", brom

Als

ik

zie

ik,

ik

de auto heb gekeerd
dat de politie

de pionnen opruimt.

De
Ik

actie

was

is

afgelopen,

als laatste

de

Dan komen

er

écht stoomwolkjes

uit

klos...

ik

kwaad.

mijn oren!

%
gjj

2
u
§j

-

1
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HUGOOS

DE I1AVEN

VAN ZANDVOORT

restaurant - café
Siformter nu naar ons

BY CHRIS KUIN

Vrijdag 19

€ 27,50

voor

Live

36; dagen perjaar geopend

3-gangen keuzemenu

november

pp

ZONDAG 14 NOVEMBER

muziek tijdens diner
met

SIIMTERKLAASINTOCHT

Grooving Dutch
Reserveren

is

aan

te

Ook voor feesten en

12.00 uur

Grand Café

'L

Restaurant

raden

DAAROM AL

ALLÉÉN

partijen

GOED

EEN

Dinsdag gesloten

IS DIE HAVEN
GEWEEST!

IDEE

Aankondiging

Zeestraat 36, 2042 LC Zandvoort

Voor

023-5736680

www. resta u ra nth ug o os.nl

Hij

Groenestein

alle ventjes

en grietjes:

Strandpaviljoen 9,

komt van overzee en neemt voor

alle

Dierenartsenpraktijk

kindertjes uit Zandvoort een kadootje mee.

Schouten

023-5718888

tel.

www.dehavenvanzandvoort.nl

20 november komt de Sint met zijn Pietjes

Verzekering er

Zaterdag 20 november

Aanvang

Onafhankelijk en duidelijk hypotheekadvies!

É

Exacte berekening van waar u maandelijks aan toe bent

•f

Begeleiding tijdens het gehele hypotheekproduct, geen

in

zorgen over contacten met bank, taxateur en notaris
"f

15.00 uur
Mevr. A.C. Dekker

Sinterklaas en zijn Pieten

Grand

XL

café

Spreekuur: ma. t/m

Hypotheekadvies door Erkend Hypothecair Planner

Kerkplein 8

www.gsfinancielediensten.nl

n

tel.

Spoedopleidingen

•

Ook bromfietsexamens

023 5714420
www.goede-njschool.nl

-

Lukkassen

14.00 uur
-

20.00 uur

|

Lijsterstraat

.

7

-

2042 CH Zandvoort

-

Tel.

(023)571 5847

Uitvaartverzekering

MOJWRUBWMIULEN?
•

-

avond 19.00

5712252 06-53344660

www. xl-zandvoort iil

Zandvoort opstappen

13.00

vr.

en volgens afspraak

MOTORRIJSCHOOL GOEDE
• In

vr.

ma.- wo.-

Grand Café Hotel Restaurant XL

Snel en eenvoudig te regelen

DORSMAN

DORSMAN.NL OF 023-5714534

ASSURANTIËN

'Sporten

gezond!'

is

www.sportinzandvoort.nl

PZandvoortse
Courant

De Zandvoortse Courant wordt huis-aan-huis verspreid. Mocht het onverhoopt een keer

£

SpöfÈrjjid Zand voort

Afhaalpunten
Gemeente Zandvoort

•

Centrale balie

•

Br una Balkenende (Grote Krocht)

•

Greeven Makelaardij (Oranje buitenhuisje)

gebeuren dat u de krant niet heeft ontvangen, kunt ubij de volgende afhaalpunten terecht:

•

Pluspunt Noord (Fleming straat)

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

•

Sbell Duinzicht

(pompstation

Dr.

Gerkestraat)

Zandvoortse Courant

Gedeputeerde neemt

Gedeputeerde Jaap Bond, van Economische Zaken en Toe-

dinsdagmiddag een door ruim 4100 Zandvoor-

risme, heeft
ters

ondertekende petitie

in

ontvangst

petitie in

ontvangst genomen.

Hij

deed

remet Milieu en Natuur in

portefeuille), die ziek

op bed

ligt.

met

het officieel,

meegenomen
teerde

zich

gratis kaarten voor

de

raakvlakken hebben met

Genootschapsavond op

19

hand

Cor Draijer en Leo

en spandiensten hebben

Miezenbeek en met hen

verleend, hadden een dik

petitie,

De eerste buurt-AED

is

De

danks het slechte weer en de

Circuit Park Zandvoort. Hij

november waren binnen

benadrukte dat er door
veel samenwerking een
mooie, nieuwe vergunning

dagen op. Daarom heeft het

voor het duinencircuit

GOZ

om

bestuur besloten

een extra avond

2

te las-

in

kerk toch

de handen ineen geslagen

om

Zandvoort zoveel mogelijk

'heartsave'te maken. Het initiatief om deze buurt-AED aan

2

ton kleding

van deze actie wil

via

weg

hartelijk

iedereen

weer

bedanken voor het brengen

november

van de kleding.

Noord-Holland voor een

zaterdag

zo ruim mogelijke vergun-

Zandvoorts

zorgen. Hij beloofde

Miezenbeek de
zijn colle-

ga Heller te overhandigen
zodra

hij

weer beter

zich

meldt.

een

feit

De Krocht. U

in

kunt de kaarten afhalen op
13

november

het

in

Museum tussen

13.00 en 17.00 uur. Bent u
niet

staat het toegangs-

in

bewijs af te halen, dan kunt
u

deze reserveren

Joustra,

tel.

bij

Ankie

5715155. Er

wor-

Vorige

Ook the
Legion

uitgereikt en

zolang de voorraad

beschikbaar

is.

onze badplaats

Hierdoor kan
zich

recht 'heartsave'

Zandvoort. Nel Sandbergen-

Kerkman en Tom Hendriks

de herdenkingsactivitei-

hangen hun 'microfoons'

De actie wordt ieder
twee weken voor 11 november gehouden. Op deze

vele jaren hoofdzakelijk de

in

om

dag wordt

Rivier

tairen herdacht die

noemen.

is

renstraat en

genomen door

is

2

bewoners van de Kostverlo-

ontstaan tijdens een verjaardag.

alle

11

uur

Na deze verjaardag
een verzoek en een

is

er

infor-

geallieerde mili-

wordt op

een hartstilstand aanzienlijk

toenemen. Met het handza-

me

opgehangen en de

daarvan wordt iedereen aan-

verlener vaak genoeg een

een

geleerd door Medi-Rent, het

hart

groot gedeelte van de

Max

instructie

bedrijf dat

de AED aan leverde.

2008

Medi-Rent gestart

Euwestraat en een gedeelte
van de

Emmaweg.

Het en-

is

thousiasme onder de buurt-

met

genoten was zo groot en

Zandvoort'. Het streven

overweldigend dat besloten

in

werd
circa

om

de buurt-AED met

28 huishoudens ge-

apparaat

het project 'heartsave
is

om

Zandvoort zoveel automa-

krijgt

weer aan de

bedrijven
stalleerd,

In

niet altijd

een hulp-

praat. Veel

hebben ze geïn-

maar

bedrijven zijn

24 uur per dag ge-

opend. Hierdoor

zijn

niet altijd bereikbaar

de AED's
in

geval

van een calamiteit. Volgende

tische externe defibrillatoren

weekvrijdag.ïg novernberom

aanwezig te hebben dat inge-

11.00 uur,

wordt de AED

de

in

hard gewerkt aan de

er

veteranen

in

de verwerking.

Bel de meldlijn

van de gemeente: 023-5740100.

Beste garnalenpellers
Ansje Davids, de winnares van het Garnalenvorige

neweg/Hogeweg. De

aan de Noorderduinweg

stond, wildegraag iedereen

schiet

al

klus

aardig op. Echter

stroomde op vrijdagavond

pelkampioenschap, dat
in

Zandvoort speelt 14 november

in

de nieuwste aflevering

week

in

deze krant

bedanken voor de leuke
acties en stuurde

re-

ons daar-

van het bekende kinderte-

om

rioolrivier

levisieprogramma Taarten

"Lieve garnalenpelvrien-

door de Haarlemmerstraat.

van Abel een belangrijke

den, langs deze

5

november spontaan een

vieze

modderige

Waarschijnlijk

is

de oorzaak

een uitgevallen

pomp

die

rol. In

de uitzending bakt de

om

aangewezen op een
Segway als vervoermiddel.
ziekte

zijn

zoveel mogelijk

te staan.

Als

bende. De volgendedagwa-

felen op tussen detechnische

ren de

medewerkers van de

gemeentelijke reinigingsdienst

om

al

vroeg

uit

de veren

de straat weer schoon

te spuiten!

bij

zoon

hobby gaf Tim het snuf-

apparatuur

in

de kringloop-

winkel Het Pakhuis. Vandaar
dat er

in

de winkel op het

Mensen

in

Nood

De mooie

prijzen krijgen

een super plekje

mijn

in

huis zodat iedereen die
mij

komt

bij

ze kan zien. En

volgend jaar ben

ik

weer
wordt

is

gefilmd.

van de

Taarten van Abel

is

een be-

het dan wel heel moeilijk

VPRO. De uitzending

voor

heeft on-

ben er trots op, en vind het

jammer dat mijn Jopie het
niet meer mee kon maken.

Corodex complex

kroond programma van de

Goed resultaat
De kledingactie

ik

iedereen nog even bedan-

ken voor de leuke avond.

door een

is

Vader Bob probeert

rivier

wil

Wie had dat gedacht,Ansje
Davids de eerste prijs... nou
ik zeker niet hoor! Maar ik

Tim

overbleef was een stinkende

de

weg

verrassing een taart voor

een halt toe te roepen. Wat

ter plaatste

het volgende briefje:

Zandvoortse Tim Besselink
zijn vader.

bij

blijft

de zondag-

morgen medepresenteren.

Kringloopwinkel Het Pakhuis

als

problemen geeft

ma ZFM Jazz op

Taarten van Abel

het rioolwater naar een an-

Meer informatie?

nood.

ri-

gewaarschuwde aan nemer
en de gemeentewaren snel

Gemeente Zandvoo

Tom deed

lemmer straat/ Koningin-

dere pijp transporteert. De

De herfst brengt veel schoonheid in de natuur. De keerzijde is een
enorme hoeveelheid bladafval die dak- en straatgoten verstopt
en de wegen glad maakt. De gemeente zet in deze periode veegwagens in en bladblazers om tonnen blad op te ruimen. Gelukkig
helpen steeds meer bewoners een handje door zelf bladafval op
te ruimen rondom hun woning. Dit afval kan gewoon in de groenemmer, en als deze vol is, mag dat ook in de grijze bak. Het is niet
wenselijk om bladafval aan te bieden in plastic zakken, omdat dit

verzorgd en

programma. Hendriks

nog wel het radioprogram-

oolaansluiting hoek Haar-

Kostverlorenstraat overhan-

HERFSTBLADEREN en ZANDVOORT SCHOON!?

in

voor de ondersteuning van

weken wordt

Al enkele

digd aan de initiatiefnemers.

vier

SCHMNtf

de 'RCL Poppy Funds'

minuten zo een apparaat

val

Deze Automatische Externe

bij-

dragen worden gedeponeerd

van acute nood er binnen

zamenlijk aan te schaffen.

uw

in

Kostverloren straat,

ma

het interviewwerk voor dit

dag wordt de 'poppy' (een

Ottawa, Canada en gebruikt

matie brief opgesteld voor

redactie van het populaire

zaterdagochtendprogramvaak met andere collega's

kans van een slachtoffer met

de buurtbewoners van de

aan de wilgen. Nel heeft

hun leven

deze AED kan de overlevings-

een voor hen bereikbare plaats

Defibrillators (AED)

vele

in

voor onze vrijheid gaven. Tot
die

Door de aanwezigheid van

actualiteitenpro-

m pa ign'20i o ondersteun-

Ca

die

strekt.

dan met

ZFM

het

de en veel interesse toonde

ten.

zijn

genomen van

afscheid

gramma Goedemorgen

jaar

lid

iedereen

de 'Poppy

de kaar-

per

Canadian

Royal

(RCL) wil

bedanken

den maxi ma al twee kaarten
ten

week zaterdag heb-

ben twee 'radiotijgers'

Klaproos actie

klaproos) gedragen. Al

te schaffen

deze

sen en wel op zaterdag 20

landen

Medi-Rent en een groep Zandvoortse inwoners hebben

nog een geweldig

resultaat van

Ook zei hij dat
Gedeputeerde Staten van

uit

Afscheid radiotijgers

Agatha

moeilijk bereikbare

opgeleverd. De organisatie

kan komen.

zienswijzen aan
veel Zandvoorters die

avond

Extra

Draijer en

De initiatiefnemers van de

2010

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

en aan Bond

Economische
Zaken en Toerisme veel

zal

NOVEMBER

dat ook zijn por-

zei

tefeuilles van

ning

11

OOR

en
BADPLAATS DOOR

wbï

pak zienswijzen, want dat
zijn

overhandigd. De gedepudat voor zijn college Gedeputeerde Bart Heller (onder ande-
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IetOOG

mende zondag om
op Nederland

3.

ig.

is

ko-

00 uur

partij hoor, al

met voorwedstrijden en
Maar ik zal mijn beker

zo.

gaan verdedigen! Tot
lens,

pel-

Ansje Davids."

wü

cm

Zm\(<k](m$k

^D 3§:
'*«*«,

Zandvoortse Courant

De Zandvoortse auteur Marco Termes gaat

man

uitbrengen

uitgeverij

bij

uitgeverij brengt

zijn

voor Rob 'Mr. ZFM' Harms

nieuwste

ro-

De Geus. De gerenommeerde

onder meer de boeken

uit

van de schrijvers

Kader Abdollah, Kristien Hemmerechts, Henning Mankell en
thrillerschrijver Charles

den Tex.

14 Classic Concerts

Agatha

Afgelopen zaterdag heeft een van de grondleggers van het
lokale radiostation

ZFM

de eerstevier

dit jaar

maanden van

van burgemeester Niek Meijer een Koninklijke Onderscheiding

(1(0)

mogen ontvangen.

werkte Termes aan

mag

derde roman 'Mens'. Het

zijn

manuscript belandde

bij

een

is

agent en die vond het

literair

contact

zomer

in

zal

was naar

hotel

14

A'damse middag-

17

ANBO middag-

In

het

Wapen van

Zandvoort,

Hoogland

Goedemorgen Zandvoort,

'Nieuwe leden middag'. Ook

alle

leden

welkom. Gemeenschapshuis, vanaf 14.30 uur

18 Beaujolais

Primeur

-

Diverse horecagelegeheden

presenteren deze nieuwe jonge Franse wijn

hij.

20 'Oud Zandvoort'- Filmvertoning van Genootschap

Oud Zandvoort, aangeboden aan ANBO Zandvoort.

uit

De Krocht, aanvang 14.30 uur

Zijn

komende

25 Walking Dinner- Avondje dineren en naarde

het verschijnings-

programma van de

en daarna werden de af-

filmpremière van 'De Eetclub'

in

Circus Zandvoort

uitgever

27 Genealogie inloopochtend

worden opgenomen.

spraken snel bezegeld. Termes

Requiem van Mozart.

het wekelijkse actualiteitenprogramma van ZFM.

om meer

deze uitgeverij

nieuwe roman

Geus. De uitgeverwas enthousiast

bij

te gaan brengen", zei

opnam met De

-

aanvang 15.00 uur

uitbrengen. Uiteindelijk

het de bedoeling

verhalen

ve rh aal zo goed dat h ij on middellijk

"Het isfantastisch datje

kerk,

(thvde rotonde)

zo een uitgeverij een boek

bij

2010

aanvang 15.00 uur
Hij

gelokt tijdens de uitzending van

is blij.

NOVEMBER

11

14 Intocht Sinterklaas -12.00 uur strand

Zandvoort, Rob Harms, uit handen

zijn
In
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Koninklijke Onderscheiding

Marco Termes vindt
uitgever voor zijn roman

zoeken

in

het Zandvoorts

-

Familiestamboom

uit-

Museum, 10.00 -13.00 uur

28 Feestmarkt- Centrum Zandvoort

Dagbestedingcentrum
'De Boog'
De

is

actieve begeleiders en

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

succesvol

begeleidsters van de laatste

nieuwbouw op het Nieuw Unicum

terrein zijn razend en-

thousiast over het reilen en zeilen van 'De Boog'. Het dag-

sten voor

en dus voor het algemeen

genomen om naarde

belang van Zandvoort, tot

uitzendingte komen

andere gehandicapten

opening

in

uit

2006 een groot

de directe omgeving

is

sinds de

live-

om

vi-

Lid

van de Orde van Oranje-

Nassau benoemd.

cevoorzitter Harms, die al 20
jaar bestuurslid is.tefeliciteren

bestedingscentrum voor bewoners van Nieuw Unicum en

met name ZFM,

Bijna alle vrijwilligers van

ZFM hadden de moeite

met

zijn

KO.

Namens de Zandvoortse

Harms werd

namens de koningin door
Meijer

wegens

zijn

verdien-

Courant van harte

gefelici-

IO%I20%I30%

teerd!

succes.

KORTING

Groots jazzevenement

van Jazz

in

Noteer zondag 19 december alvast
organiseert de stichting Jazz
als

in

in

op riwenc

Herenweg

APK
reparatie alle

Occasions

Schemmekes en Manneke
Smit met hun heerlijke en

een pizza bakken of

via

de

Peter van Steijn

met

zijn

uitgebreide computerafdeling

'Compunic' vinden het

Curiestraat 10, 2041

werken

in

hun afdelingen

uitermate plezierig.

023-5733793

E.

keninghoudend met de han-

aanpak

merken

en verkoop

Mo

www.autobedrijfkarimo.nl

professioneel begeleid, re-

dicap. Een

in -

Karim en

computer leuke nieuwsfeiten ontdekken wordt
F.

smakelijke 'Kookstudio' en

WDHAN

PURE

de agenda. Want dan

Onderhoud en
met haar kunst-

zin nige 'Atelier uniek', La rissa

en

WC- Heemstede

Zandvoort een concert met

gast de beste jazz zanger van Nederlandse bodem: Ro-

nald Douglas.

Astrid Dokter

GETS

qUINTYFASHION.NL

Zandvoort

CD

Zandvoort

T.

023-5733792

autobedrijfkarimo@planet.nl

ongecompliceerde

die vooral de actieve

deelnemers zeer aanspreekt.
Steeds meer gehandicapten

Nieuw Unicum en de om-

uit

geving waarderen het ver-

De geweldige waardering
alle deelnemers voor

duidelijke ontspanning. Als

hun

het aan de begeleiders zou

van
en

ervaren

positief. Alle

zijn
bij

inzet,

als fijn

deelnemers

zeer actief en betrokken

alle

den

zij

geboden mogelijkhe-

om hun favoriete hobby

uit te

oefenen. Schilderen,

blijf in

de 'De Boog'

liggen, willen

zij

als

een

eigen lijk wel

bewoners en alle gehanuit de omgeving als
hun vaste bezoekers leren

alle

dicapten

kennen.

Waarom ook

niet!

Maar daar blijft het niet bij
want daarna is er een koud
en

warm

buffeten vervolgens

Reijmers, tel. 06-53 57849 6.

De

kosten voor dit zondagse jaz-

zevenement

(van 14.30 tot

€

treedt de Haarlemse Big band

22.30 uur) zijn

Gabanza

fet.Meer informatievolgt nog

op.

De dansvloer

wordt opgewreven! Het
aan te raden

cember te

om

voor

5

is

de-

reserveren via Hans

via

45

i

de Zandvoortse Courant of

ga naar de website www.jazzinzand voort.

ijk

voor meer informatie op
5evenf0rlife.nl of bel

vi

afspraak 06-19312574/ 023-5715963 I

Gmssms
J>

1

met uw ZandvoortPas

Wekelijks veel interessante aanbiedingen
Vraag nu

uw Zandvoortpas

2011 aan! Kijk snel

op pagina

12

en

13

•fCojpVr

RESTAURANT ZUYDT
lunch /diner
et

ASIAN SPECIALS

vrijdag

it 5 gerechten
aar € 10,- per gerecht.

NOVEMBER MENU €25,WANTAN SOUP
ca

2 Kipfilet
3 Sc
4 Ml
5 SouviaKi

SECHUAN PORC
Gemarineerd mager varkensvlees
met baby paksoy en witte

uit

de oven

rijst

Of
et frites, rijst, salade

U kunt natuurlijk ook

KUNING COMPLIT

NASI

<

Een samenstelling van gele

'

ajam

kaart bes te lic

bali,

rijst,

rendang.sayor lodeh,

sambal goreng tahoe en tempen

ca
SEREH CRÈME BRÜLÉE
Met een bolletje mango ijs
Restaurant

ZUYDT
2042 AD Zandvoort

Boulevard Pau lus Loot 19
Tel.

Haltestraat

DONDERDAG

18

49

-

Zandvoort

-

023-5739050

Ook afhalen

Grieks Restaurant Filoxenia
Tel.:

is

www.restaurantzuydt.nl

mogelijk

Dinsdag gesloten

-

023-5734920

Beide Kerstdagen geopend.

NOVEMBER

Walter serveert zowel op eerste
voortreffelijk vijfgangen

als

menu met

op tweede Kerstdag een
bijpassend wijnarrangement.

Vriendelijk geprijsd, zoals u van Walter

€

ZANDVOORT

65,00 voor het

Burgemeester

& RUUD
BARBATTLE MET VERRASSING IN ECHTE MELKCHOCOLA
ENGEL, PI ET, NANNE, JAN, PETER

En

menu,€ 29,00 voorde

wijn en

gewend

€ 15,00

bent:

ais u

de BOB bent.

ge Ibertsst ra at 72, Zandvoort. Al Ie dagen geopend

behalve dinsdag. Reserveren? Bel vanaf 16.00 uur: 023-5733433

CAFÉ DE KLIKSPAAN
Vrijdag

1

2

november. 20:00 uur

Flamenco Café Oomstee

KLIKSPAAN

MarivGarcia Blanco

GRATIS ENTREE

\

Curm Ziötm una
Ethar Udg de

Una

lntOv ..m itt.- •*&* titawtiQ
H.B. -« IwtükH*; ï:

kahadke:
10

CL

MAART

K —

Onvervalste echts en pasïS mi/'v

KLIKSPAAN

.

-

,:

j

l

B

I

"I.11

v-iii

11

<!

Zandvoortse Courant

Zwaar ongeluk gezinsleden
Zaterdagavond 30 oktober 2010
Roald de Vries

de

en

Vries,

zijn

(13),

om

19.00 uur raakten

zoon van D 66 -fractieleider Robbert

moeder Mette betrokken

bij

een ernstig

•
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minder goed. Zij ligt nu in
hetVUMC in Amsterdam. Zij
kan echter nog geen bezoek

Om

de vier maanden wordt de kamer waar het Zand-

voorts college vergadert, omgetoverd
Dit kwartaal

is

in

een minigalerie.

de keuze van de vereniging van Beeldende

ontvangen. Haar rechter bo-

auto-ongeluk

in

de buurt van Venlo

(L).

Een tegenligger

reed plotseling op de verkeerde weghelft
tale botsing,

met beide 80

met een

fron-

k/u, als gevolg. Er bleken bij

tegenpartij drank en drugs in het spel te

zijn.

de

Roald werd

venbeen en knie

in

Venlo en Mette naar het AAAC

Hij

heefteen gebroken voet,

gebroken sleutelbeen, ge-

in

Nijmegen.

naar Stompetoren en gaat
het naar omstandigheden

braken pols, een gebroken

goed met hem. De verwach-

ruggenwervel en een flinke

ting

hersenschudding.

herstellen.

'gegoten'

in

Inmiddels

is

Hij zit

nu

dat

is

hij

volledig zal

een gipskorset.
hij

overgebracht

Met Mette gaat

het een stuk

zijn verbrij-

linker

bovenbeen

gebroken evenals haar

is

hand, arm, diverse ribben
en

met zware verwondingen overbracht naar een ziekenhuis

Haar

zeld.

zij

NOVEMBER

2010

fen en tropische eilanden.

De kleurkeuze
en maakt je

is

uitbundig

vrolijk

en zoals

menmaken van de

ze zelf zegt: "Ik wil de

Kunstenaars Zandvoort, zoals
natie.

een geslaagde combi-

altijd,

Het eind van de presentaties

is

nog lang

niet in zicht

vanwege de enthousiaste aanwas van nieuwe BKZandvoortleden.

Ook

zij

krijgen de kans

om hun werk

te expo-

sen bewust

natuurlijke schoonheid en

om

ze inspireren

de natuur

levenden schoon te houden."

trauma aan

heeft een

het borstbeen.

Zij is

zater-

seren

in

het raadhuis.

De eenvoud van de beel-

dagnacht na het ongeluk
uitvoerig geopereerd aan
haar benen en afgelopen
woensdag werd zij opnieuw
geopereerd. De verwachtingen van herstel

dende objecten van Van de
Bos versterken de kunst van

Botteman.

noemen en

sprake

van een langdurig

kunst bestaat

Zijn

met

hoofdzakelijk uit metaal
dit keer

een combinatie met

hout. Een van zijn objecten,

zijn niet

positief te
zijn

11

Collages des College

raadslid

dat middenop de vergader-

er zal

tafel staat, nodigt uit

mede omdat

een dialoog,

en onzeker proces.

voor

onderdelen van het object

verwisselbaar

onderling

combinatie van de duo tentekst en foto Nel

Op

vrijdag 5

bunkers

in

november werd

in

het raadhuis het boek over

de Kennemerduinen aangeboden. De auteurs,

vader en zoon Harff, overhandigden burgemeester Niek

Langerak en hoe het er

terij

gezien. Na de oorlog

Kerkman

werden

Ditmaal

zijn

de twee Zand-

binnenkomst

valt direct

toonstelling die beslist een

ereplaatsje verdient

in

de

minigalerie van het college.

een kleurig schilderij met

De kunstobjecten van Jan

den Bos en

flamingo's op. Het verraadt

v.d.

meteen de

het raadhuis te bewonderen

den ontdaan en de kanonnen

Linda Botteman, uitverkoren

neraal majoor b.d. en oud-bevelhebber van de Koninklijke

van de batterij weggehaald

om hun werk

Marechaussee die het voorwoord schreef in het boek.

om

vanaf 1951 onderdak te

Bij

voortse leden van BKZandvoort, Jan van

bieden aan vakantiegangers.

gasten die de collegeverga-

derkamer komen bezoeken.

in

die donkere jaren er uit heeft

deduinenvan hun mijnenvelMeijer het eerste exemplaar alsmede Cees Neisingh, ge-

Nogmaals, een goede

zijn.

Kustbatterij Langerak 1943-1945

ren

Botteman. Haar figuratieve

te présente-

aan burgemeester Niek

inspiratiebron van

acrylschilderijen

Meijer en straks aanzijn vele

liefde

tonen haar

voor de zee, koraalrif-

Bos

zijn

niet alleen

in

ma ar ook op de bovenste verAkwaa ba

dieping van atelier

aan het Schelpenplein.

met 1988 maakten

Tot en

veel gezinnen gebruik van

unieke vakantiedorp 'het

dit

Unieke tulp 'Nieuw Unicum' gedoopt

Nadat er geen

Schuitegat'.

mensen meer kwamen, gebruikte de vleermuizen de

bestaande bunkers

nog

als over-

Ter ere van het

maandag

S

winteringplaats. Het laatste
In

het

bijzijn

40 jarige jubileum van Nieuw Unicum, werd

november een bijzondere handeling

verricht.

Natuurkern'

Atlantikwall. Een van de verde-

door Nel Kerkman

d

girgslinieswas Langerakge-

de Kennemerduinen

om

de natuur-

zullen een vijftal sleuven

devoormalige kustbatterij ge-

aangelegd en werd

sing die een legerkamp

daardoor een

in

de

uiterst

moderne

een tulp gedoopt.

graven worden. Wel

waakzaam

zijn

zal

open dag op zaterdag 13 novembervan 10-16.00 uurworden de bollen verkocht voor

€

men

en

dat de meest

is

2,50 per zakje
zakjes

5

25

batterij die tot doel

om een eventuele aanval op de

haven van Llmuiden te ver-

van de

naar de

aan

in

kust af te slaan. Gedurendede

dedigen tegen de geallieerde

zeldzame bunker (type Mi 53c)

dag

zijn

schepen.

verplaatst.

Eerste Wereldoorlog

werden

noordelijk sleuf
tijd

in

zich niet

de loop

In

beschreven hoede kustbatte-

de schuilplaatsen tijdens de

rij

het boek staat uitgebreid

koop

bij

de bloembollen te
de leuke kadowinkel

foto's.

met

men door middel van

de vele

foto's

en kaarten een

kaarten.

€

is

bij

De

prijs

18,50 en

is

Zandvoort

Vomar. De opbrengst van de

digdomaanwezigtezijn.Een

stichting, die als doel heeft

van het boek

jarige leeftijd meeverhuisde

toeziende oog van Peter de

van

Bruna Balkenende aan de

Grote Krocht.

in

wonende cliënt van de woonvorm' was De Jager uitgeno-

te verkrijgen

van bunkerplattegronden en

goede indruk over de kustbat-

den aangewend. Daarnaast

Kerkman

nieuwe tulp 'Nieuw
Unicum' werd op De Brinck
in Nieuw Unicum onder het

welke middelen erwer-

zet en

legereen verdedigm gslinie.de

tekst en foto Nel

Behalve deze

foto's zijn er veel illustraties

mobilisatie weer in gebruik
genomen. Op 10 mei 1940
werd Nederland bezet en
vanaf 1942 bouwde het Duitse

krijgt

ruim 100

werd op-

militair-technisch

Noord, recht tegenover de

Kustbatterij Langerak 1943-

1945 bevat 136 pagia's

De tulp

de border. Na de open

'Het Winkeltje'

Erfgoed van de oorlog

Tweede Wereldoorlog werden

10 stuks)

10.

en daardoor

geschikt als pottulp of voor-

erschuilplaatsen aan de kust

gebouwd voorde Nederlandse
troepen. Voorafgaand aan de

(a

voor€

cm hoog

Kennemerduinen oprichtte

had de

is

door kwekerij Van Bentem te

Noordwijkerhout aangebo-

in

de zeewering tussen paal 59
en paal 60 netten zuiden van

werd

in

Kustbatterij Langerak

de Jager, werd

den aan Stichting Vrienden

legen

als laatste

cliënt Peter

van Nieuw Unicum. Tijdens de

en vernoemd naar een duin.

eeuw

Kühn Raad van Bestuur en

de toekomst

te verhogen. In

boek vertelt over de kusttijdens de Franse overheer-

de duinen van

in

De 'Nieuw Unicum' tulp
ter

waardevan het gebied verder

Het eerst gedeelte van het

verdediging begin 19e

Unicum

Zandvoort.

van bloembollenkweker Jan van Bentem, Pe-

onderdeel van het boek gaat
over het project 'Noordwest

De

Jager officieel

met cham-

pagne gedoopt. Als 'de langst

heleeervoorde man dieopi8

dewoonvorm destijds gein Heemstede naar

verkoop gaat geheel naar de

om concrete

en kleinschalige

hulp aan cliënten te bieden

waarvoorgeen aanspraak kan

huisvest

worden gernaaktop

de unieke woonvorm Nieuw

financiële regelingen.

reguliere

/

E>lufis

Mobiele Poets Centrale
Mobiel

professioneel auto's wassen, poetsen

&

ZANDKORRELS

polijsten

Grote bloemen of Kleine bloemen

krassen en nare luchtjes verwijderen
door onze vrijblijvende prijsopgave
gratis haal- en breng service

laat u verrassen

Behang- en

of lieve

bloemen

schildersbedrijf

Arnold Nijkamp
Ütel.023-8880275 of 06=42452535 Potgieterstraat 13, Zandvoort

Haltestraat

O Zandvoort

Sipeeialtet

tel.;

Tel/Fax 571

OVi-^J 120 60

31

voor al Ww bloemurerken.

Nagelstyliste

worden??

De opleiding

tot nagel-

styliste begint

met de

introductie avond

72

Mobiel 06-54 264 259
Vooral uw behang-,

Nails

gratis
A.B.

www.abnails.nl

je in via

wit- en schilders-

bij

Haarlem. Schrijf

in

of bel 023-5245005.

werkzaamheden

VAN AACKEN

www.arnoldnijkamp.nl

GLASZETTERSBEDRIJF

Autobedrijf TradeArd.

3C<Btk*Tij

levering en plaatsing alle glassoorten.

AZ

Max

NU OOK:
vernieuwen kozijnen

&

-

i

M

If rul fi

kamers

www.trade-ard.nl
auto kopen

in cl,

of verkopen

Tel.

voor meer informatie
en ons aanbod op

www.autoverkoper.nu
06-55383624

Zandvoort
Administratie en
belastingaangiften

-mr

hulpmiddelen.
Bestel nu

113

Witte Veld 56, 2041

Onze

scheurkalenders

GB te Zandvoort.
E kittywillemse@planet.n

31

in

verschillende formaten.
Telefoon: 06-51815360.

mist.

lieve kat

Sem

is

Sem

Met ZandvoortPas

maandag 9.00-12.30

06-51427977

Flemingsstraat

Alvast dank!!!

Kabel-internet/adsl
installateur helpt

Rep-it, totaal service

4

(excLBTW)

6

In

BrunaBalkenende,GroteKrochtl8

redactie van de krant, Kleine Krocht

115,-

Met

garantie en KvK.

fgevenblj:

SW E»; queeste

en

et>

2

lid.

10 jaar ervaring.

06-46098919,
www.massagebijrosa.nl

elke letter

ofspatie

in

voet-en nagelcorrectie

een apart Vakje plaatsen

Wie mist zijn/haar

en schimmel diagnostiek.

onisiaan door verkeerde of on Ulr tin oud

van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.

Pedicure Carla. Pro-voet

Meer dan
de

in

diabetische en reumatische

"«

06-52461796

Te

...

Bi

zwarte kat?

Maandag

/

i-n

op Van Lennepweg onder
auto geraakt.

Iderd ijkstraat 22, Zandvoort.

Diabetische en reumatische

Via

voet worden vergoed

nu

door zorgverzekeringen.

Q.

1:7)

Vooreen goede

023-5715921.

;.

€

06-53246274

voetbehandeling naar

Tel.

van welke saiü dan 0-

Galenstraat

.m. Tel.

023-5719666

Gespecialiseerd

9

gesloten envelop (met gepast contant geld)

De

:n

Pedicure Beata Visser

8

Deze bon

een

hem

of 06-44696001.

7

aan de

2)

bij

(nahum

voor computergebruikers.

5

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

1)

is

tijden van nood,

3

€ 5 oo,-

niet voldoet

in

kent wie

Garage te huur

(draadloos) netwerk.

2

Geen personeels- of zaken advertenties

uw advertentie

Hij

schuilen

Ook avonden/weekend.

Zakelijke zandkorrel €12,50
Met ZandvoortPas €10,-

vesting

Advies en aanleg

€5,-

Geen onroerend goed of auto's
Geen goederen met een waarde boven

Indlen

alle

bij

PO-PROBLEMEN.

onder de volgende voorwaarden:

di

u

vind, bel alstublieft

55 (Pluspunt)

korting op een zandkorrel

1

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst

ver-

en een wit befje. Als

De Here Jezus

Met ZandvoortPas
Particuliere zandkorrel €7,50

is

een donkerrode

huiskat, ikkig, witte voetjes

hem

Inloopspreekuur:

ZANPKORREL s INVUL 8 ON

i

Lieve kat vermist!

2011.

Dag-, jaar- en

T 023 573 92 72 M 06 45 30 45

mooie 5piegel afm.
xgi:€ o. Tel. 5731242

uw

GROOTLETTER AGENDA

Sportraod Zandvoort

Te Koop: Kindermann
diaprojektor met tafel n
scherm:€io;Grundig KW
Beeldbuis 42 X32:€ 15;
Loewe Breedbeeld tv
68 X40:€15;

Paap medische

L.

voor particulieren en ondernemers kleinbedrijf

I

centrum.

G/W/L en TV

06-53344660

!!!

of bel Patrick van Kessel

in

in

Vanaf € 350 p.mnd.

Uw

Kijk

www.sportinzandvoort.nl

huur voor studenten:

Te

door een professional

Administratiei antoorI

Bewegen

06-23678188

5730519/

tel.

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

3*ibfeiu

voor €10.

voor een afspraak:

Bel

vrijblijvende offerte!

Sdaiaas

-

en NAP.

Planckstraat 44,

06-53498304

schilderwerk.

kalk in combinatie

met gazon AZ

Professioneel haar

knippen/ snijden/ föhnen

BOVAG

Lid

Bemesting gazon voor
de wintermaanden.

Dierenambulance
in

Asiel Zandvoort.

Baasje kan zich daar melden.

Zsndvoortse Courant

Een spetterende jazzmiddag
Veel jazzliefhebbers van binnen en buiten Zandvoort waren,

ondanks de opgebroken

Krocht gekomen.

straat,

zondagmiddag naarde

Hun doorzettingsvermogen werd

rijkelijk

beloond met een geweldig jazzconcert gepresenteerd door
Stichting Jazz in Zandvoort

John Engels (drums) en Jan

met

Menu

als

gasten de jazzmusici

(saxofoon).

in

gevoel of je zelf meespeelt

met de musici. Het

Trio

I

have

a

secret love', niet al-

de maat werd opgerekt
maar ook de melodie kreeg
leen

Johan Clement werd dit
keer gevormd door Johan

een eigen leven. Vooral

Clement aan de piano,

het laatste

Timmermans op
bas en

Eric

de contra-

plaats van Frits

in

het'spelen en kijken waarje
uit

ook het publiek gaf uiting

vulde met de

klanken van

zijn

warme

aan het ritme door middel

bariton

van voetgetiken handgeklap.

Met tussendoor een

stoelen staan

Deaankledingvan DeKrocht
krijgt

steeds

meer de

allure

cirkel

in

een halve

Het was weer genieten van

rond de muzikanten

opgesteld en dat geeft het

voortreffelijk

waii viel duidelijk

in

goede aarde

voorbij.

Helaas was de Protestantse

Direct na

kerk niet geheel gevuld
maar dat deerde dirigent
Arno Westerburger en zijn

tieke

enthousiaste publiek. Het

koor ogenschijnlijk niet.

menten

Met een mix van oudere en
nieuwe populaire nummers

tronisch

"Is

het nu

al

afge-

lopen?" verwoordde

hij

Walking Dinner tijdens première van De Eetclub
voort

mee aan de

landelijke première van

club, naar het gelijknamige

de film De Eet-

boek van Saskia Noort. Rond

deze première organiseert Circus Zandvoort een Walking
Dinner

in

samenwerking met Hugoos by Chris Kuin, café

Neuf, ChocoladehuisWillemsen en café Koper.

Rond 18.00 uur beginnen
de gasten bij Hugoos in de

Karen een hechte vriendenkring

in

de vrouwen van De

op

aan The Beach Pop Singers
die de

avond grandioos

Mad-

sloten

methuntopnummer

Knipscheerorgel, Julia

zhar op de vleugel en Rob
Spruijt

in

Haltestraat voor

de

warm

gerecht.

In

de

pauze van de film verzorgt

erachter dat iedereen

in

De Eetclub geheimen heeft

na de film wordt er
met tapas en kaas afge-

sloten

bij

café Koper aan

het Kerkplein. De kosten

bedragen

€

35 per persoon
exclusief drank, inclusief
film. Als u echter

de bon

in

deze Zandvoortse Courant

meeneemt,
tot en

€

ze inmiddels een

hartstochtelijke
heeft,

affaire

meer weet dan dat

hij prijs

geeft. Zelfs het po-

litieonderzoek dreigt stuk

van De Eetclub. Dan besluit

met 22 november

Karen zelf de waarheid

aanstaande bestellen

bij

de

kassa van Circus Zandvoort

gelijks

met wie

te lopen op de geslotenheid

tijdens openingsuren, da-

tussen 10.00 uur en

02.00 uur of

via

023-57186

86.

Sp5:~^

lei-

der van de vriendenclub,

2,50

uw

'

LEZERSDOn EEICLUD

Karen ontdekt dat vooral

Simon, de natuurlijke

kaarten

krijgt u

korting. U kunt

af-

kwalitatiel

der druk zet, komt Karen

voor haar en voor elkaar.

en

Phantom. Een

hoogstaand concert!

de onderlinge relaties on-

Chocoladehuis Willemsen
het Circus

op drums.

zelfmoord van één van hen

een dessert

in

vaak

was het opnieuw de beurt

Eetclub en hun echtgeno-

een

in

traditionele kledij. Hierna

werd

die gespeeld

ten. Als de ogenschijnlijke

café Neuf

die, helaas, elek-

werden versterkt.
Mooie muziek met prach-

tige danseressen

door Westerburger op het

Zeestraat voor een trio van

men naar

Hawaïaanse muziek

op diverse originele instru-

en top. Hoogtepunt voor

voorgerechten. Aan si uitend

gaat

de pauze het optre-

den van de gasten. Authen-

de pauze was wel defïlm-

medley
25 november aanstaande doet Circus Zand-

Ook

het publiek.

bij

smaakte naar meer.

Engels:

prima de gevoelens van het

profileerde het koor zich

Op donderdag

te hebben.

Met

middag vloog

nummer te geven.
Dat kwam geweldig naar
voren in het nummer 'Once

hun mars

mu-

de slotwoorden van John

eigen improvisatie

in

en met rasartiesten en de

oogcontact volgde de ene

zijn

horen behoorlijk wat

Menu.

solo de andere feilloos op.

aan het

zij

het gastoptreden van de Hawaïaanse groep Mai'ana Ha-

ballade

zikaal Engels

waren de heren behoorlijk aan elkaar gewaagd.
Met een enkel gebaartje of

om

re-

clame gedaan. Tijdens een grandioos en zeer divers concert

rustpunt serveerden John

als

Van het begin tot het eind

Iedereen kreeg de ruimte

van een theater. De tafels en

2010

elkaar

kwartet aan.

enJan een

door Nel Kerkman

om met

te spelen vonkte er vanaf en

saxofoon het gelegenheids-

NOVEMBER

komt' tast ba ar aanwezig.

Het plezier

Engels vakkundig het slag-

Menu

11

Zaterdagavond hebben The Beach Pop Singers aan pure

lieten

Landesbergen nam John
rekening. Jan

NUMMER 45

in

nummer was

werk voor

zijn

•

Beach Pop Singers scoren

De Krocht

boven

tafel te krijgen.

prachtige cast

Schuurman
len

in

Kaarten

zijn

krijgt u

de totaalprijs van

voor de Walking Dinner

incl,

€ 35,-

bioscoopkaartje.

verkrijgbaar aan de kassa van

Bioscoop/theater Circus Zandvoort,
Gasthuisplein

5

Zandvoort.

Maximaal 4 personen per bon
De actie loopt van 10 t/m 22 november

Brigit

hoofdrol-

hebben onder

€ 2,50 korting op

Een

met onder

andere Bracha Doesburgh,

Mark van Eeuwen en

Tegen inlevering van deze bon

leiding

HUGOOS
restaurant -café

(ff
^—

"*'

r.

NIMF

'
.

van regisseur Robert Jan
-v.SCfifR.T|ANVSf^Tr*

ÏdeEETCLUB

De film

Westdijk een schitterende

Karen en Michel, begin der-

thriller

tigers,

verhuizen met hun

r*&

van De Eetclub ge-

maakt, een prachtige gele-

om

dochtertje naar een exclu-

genheid dus

sieve villawijk. Al snel vindt

ten te bestellen.

snel kaar-

-j>4

O
.

Voor

alle

ZandvoortPashouders de aan

HlLE MAAND NOl/EMBEtt VOOR PASHOUDERS:

Voor Pashouders:

HUISCEMAAKTE ERWTENSOEP
Normaal liter €
kijk

4,50

nu

2 liter

€

1

7,50

0% korting op alle ritten

(behalve actieritten)

ook eens op onze website:

023-&&&55&&

www.slagerijhorneman

1

IJ....I'IJ!I.'I.I.!.I..TI

•1-

WT'

ei

Officiële Pasfoto's

een 2e set
"Leuk Lachende"

Medina Woninginrichters
.4: iJ:f
iiiig voor de maand november:
Karpetten deze maand 10% korting op

«I

T (Vouwjgordijnen
T Vitrages

alle

merke

Pasfoto's

Tapijt

T Vinyl
TLim:

TL.uxa.flex

yPi.k*.

Zonwering

B°ff=ro
^_^_

wandkalender

"GreatMigrations"van National

JftMlM-1144)6»

Geographic van ons cadeau!

Bestel

nu de ZandvoortPas

2011

Achternaam + voorletter(s)
BetreftiO Nieuwe ZandvoortPas (€

7.50)

O Verlenging ZandvoortPas (€5,00)

-

Pasnr

Autobedrijf Zandvoort

Woonadres+huisnr

Hét APK keurstation
Postcode

ra

Telefoon

(Handtekening)
Betaling

CONTANT

Doe deze volledig Ingevulde bon

In

een gesloten

Deze pas

envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef

deze af
-

-

is

geldig vanaf 1 januari

zon tot

bij:

Bruna Balkenende. Grote Krocht ïB

-VideoiandVideotheek.L.Davld55traati5
Redactie Zandvoortse Courant

wordt, tezamen met een welkomstka

Hogeweg39-i
bij

u thuis bezorgd.
itaa €12.50

Betaling PER

Met de aangehechte tegoedbon

BANK

Week 46

special: Zuurkool
stamppot met sudderl-np-c ='1 _.':

vi

een Zandkorrel, kunt u op een doo

gewenst
e
iitcrliik

tijdstip gratis

Open Golf Zandvoort
Duintjesveldweg 1, 2041 TZ Zandvoo
023-5730440, www. op engolTzandvoor

een Zandkor

pas wordt

.1/12/2010 tocaïzonje:!

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

Officieel

SIKKENS dealer

Voor ZandvoortPashouders
is er

een leuke verrassing

week

biedingen van deze

Koene Clean,™ Scr
KCS
10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Ei Ei
Met ZandvoortPas 10%
op de gehele

kortini

collectie,

m.u.v. afgeprijsde artikelen

www.koenecleaning.nl

|

Lijst
(in

van deelnemende bedrijven

alfabetische volgorde)

Algemeen:

06-14 32 44 44

»

|

Autobedrijf Zandvoort

-

K.

Taxicentrale Fred Spronk

Psychologiepraktijk

-

Onnesstraat
023--

Ab van

der Neut-

06-31393790

NOPPIES KIDS
MAAT 92 T/M 140
Belli e Ribelli

Kindermode

Winkeliers:
Bruna Balkenende
Top

NU 30% KORTING!

3!

ZANDVOORT

.-

Kaashuis Tromp

t Wijncervelaat

VBIEBÜB64ln

023 57 12705

Grote Krocht

-

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote
rfe Krocht

Gebraden gehakt*
Rauwe ham +

Haltestraat 45

€3 25

-

Grote Krocht

Slagerij

Horneman - Grote

Slagerij

Vreeburg

Haitestraat

-

Verzorging en vrije
Menno

Foto

Ab van

der Neut wil helpen

Massage

Gorter

Rosa

bij

is

Grote Krocht

-

Kosterstraat

-

de psychologiepraktijk van Ab van

Toerkoop Reisbureau
der Neut gevestigd aan dedr.Jac.
is

P.

Thijsseweg

het een uit de hand gelopen hobby

want

ben pas op

Mode en

Belli E Ribelli

Bibi for

Van der Neut adjunct -griffier van de

gemeente Amsterdam. In die hoedanigheid heeft hij maar liefst 5 burgemeesters meegemaakt. "Ik deed al wat
mental coach ing, want dat is het in feite: mensen helpen die met problemen

moment

deze praktijk

Kinderkleding

Shoes

Blitzkickers

-

-

Sea Optiek

Walk

of

-

-

Haltestraat

Kerkstraat

Haltestraat 61A

Image Zandvoort

-

Burg. Engelbertsstraat 94b

Haltestraat

Fame

-

Bakkerstraat 2A

Dat ging op een gege-

zitten of zaten.

ven

Grote Krocht

trends:

hij.

psycholoog werd, was

hij

-

i6. "Eigenlijk

ik

40-jarige leeftijd psychologie gaan studeren", zegt

Voordat

tijd:

www.massagebijrosa.nl

-

Piony's Haarwinkel
Sinds een jaar of vijf

Krocht

*'•

'

www.slagErijvreEburg.nl

zijn

eigen leven leiden

als gevolg",

zegt

met
psycholoog die tevens

hij.

lid is

Wonen

van het NIP

en onderhoud:

(Nederlands Instituut van Psychologen^

Nu

krijgt

helpt.

in

die

zijn praktijk

hij

Dat kan gaan van rouwprocesrelatie

gerelateerde pro-

blemen en van assertiviteitstrainingtot
depressies. Meestal behandelt

cliënten
rapie,

onder hypnose te brengen", weet Van

Van der Neut een aantal zeer

diverse cliënten

verwerkingtot

hij zijn

met cognitieve gedragsthe-

soms hypnose en dan weer met

adviezen.

Soms

krijgt hij cliënten via

de

huisarts

maar steeds vaker weten

ze

Tegenwoordig

is

EMDR

(Eye

Movement

Desensitization Reprocessing) een veel

der Neut.

noemt zichzelf geen zwemaareen realist.

Hij

verige psycholoog

toegepaste behandeling met goede
resultaten. Deze behandeling

is

uit

Amerika over komen waaien. Cliënten

hebben

er veel baat

bij.

Met deze me-

thode kan Van der Neut negatieve emoties vervlakken en uiteindelijk

waardoor de

cliënt zich

weer

opheffen

beter gaat

De behandelingen
spraak en

bij

zijn

alleen

Van der Neut aan

op

af-

heeft

hij

een speciale

actie.

kades opheffen maar niet iedereen kan

op de eerste behandeling. Afspraken

onder hypnose worden gebracht.

kunt u maken

en dat maakt

dit

is

geen
krijgt,

men

sceptisch

vak zo mooi", zegt de

nose

is

cliënt die dezelfde

behandeling

is

"Als

ten aanzien van hyp-

het bijna on mogelijk die persoon

Kerkstraat

023-5719666/06-44696001

Versteege's IJzerhandel

van de ZandvoortPas

-

Pakveldstraat

bij

krijgt ui

5%

korting

Ab van der Neut via te-

lefoonnummer 06-31393790 en vergeet
u niet

Horeca:

Op vertoon

en soms juist een omarming. Er

blok-

-

huis. Hij

Voor de ZandvoortPas-houders

voelen.

hij

-

Koene Cleaning Service - 06-1432444

heeft daar een speciale behandel kamer
voor.

hem ook zo te vinden. "Vaak heeft iemand een 'schop onder de kont' nodig

Ook via de hypnose kan

De Bode woonaccessoires

Medina woninginrichters - Haltestraat
Rep-it

ZandvoortPas

uw ZandvoortPas mee te nemen!

Harocamo

-

Kerkstraat

Mollie&Co Restaurant

-

Verlengde Haltestraat

Open Golf Zandvoort

-

Duintjesveldweg
e$

Za ras, Café Restaurant -Haltestraat

15 november 2010
Zandvoortse Ondernemersavond

^yt^Ó€€^nc^

^ycw-frcterttfr

De Zandvoortse Ondernemersavond wordt georganiseerd door
de Gemeente Zandvoort en staat in het teken van: Zandvoort het
jaarrond aantrekkelijk! Ook bent u na afloop van harte welkom op
de netwerkborrel.

Datum

:

Maandag

1

5

Brulo woonoppervlakten vanaf 114

november

tot

Aanvang 19:30 uur

186 m2, terras

ui

:

Locatie

:

Strandpaviljoen Club Nautique

Koopsommen vanaf €425.000,- v
inclusief parkeerplaats.

Wij als

Zandvoort

in Bedrijf zijn natuurlijk

ondernemersavond. Wij staan u dan graag
Bedrijf'

nader toe te

ook aanwezig op de
te

woord,

om 'Zandvoort

eds gestart,
in

plevering april 2011

lichten.

CRISIS ? PROFITEER ER

Graag uw belangstelling voor deze ondernemersavond kenbaar maken
bij de gemeentelijke bedrijfscontact functionaris mevr. H.Jansen,
(tel.: 06- 134 276 71 of e-mail
h.jansen@zandvoort.nl)
:

Koop nu

VAN!

uw

luxe appartement in hartje Zandvoort en profiteer van de gratis extra's met e
ca. € 50.000,complete keuken naar keuze, luxe sanitair in de badkamers en
vloerverwarming, eikenhouten vloer, lichtarmaturen, geheel geschilderd en gesi

waarde van
toiletten,

Dus na oplevering kunt u

:

u

;

appartement zo betrekken

:e

I

weten van deze spectaculaire aanbieding,

maak een afspraak 023 5714165 of kom langs op het kantoor, Hogeweg
Wegens succes wordt deze actie verlengd tot 30 november.

CL

30.
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Cinepro Filmscanning

Dorpsgenoten

door Nel Kerkman

Gerard Kuijper
Amerika. We gaan meteen groep-

de op-

in

het plaatsje Holland

je

omroepers er naar toe en de vrouwen gaan mee", aldus

In

de

mag

volger van oud-dorpsomroeper Klaas Koper niet ontbre-

rij

van Zandvoortse dorpsgenoten

wat

ken. Het enige

van hem wist

ik

is

beslist

naam: Gerard

zijn

Kuijper.

Voor Gerard

vissers kostuum
Kuijper.

Dus werd het de hoogste

tijd

om

een bezoekje te

&

brengen aan onze nieuwe dorpsomroeper.
het West-Friese plaatsje Ursem. Zijn

in

wens was politieagent worden en eigenlijk was dat
ook de wens van zijn opa. Op zJjniSe besloot Gerard om opa's
wens te vervullen en ging naarde politieschool die destijds
liefste

nog

in

niet af

om

Bloemendaal gevestigd was.

met een diploma en besloot

in

als verplicht militair in dienst te

Hij

rondde

iets te

ken.

in

maakte

tijd

tiestudie

hij

groter en daardoor

maar dat mag de

pret niet druk-

de namen van

toch nog

zeer trotse 94-jarige oma.

Marathonloper
Eén van

bij

aangenomen

politieagent

als

grootste hobby's

Later leerde

vrouw,

hij zijn

zijn

is hij al

politie Zuid

loopbaan

voor

iets

die

iets

zeker

nieuws.

om

als

kandidaat dorpsomroeper
uit vier

Zandvoortse dorpsomroeper gekozen.
hartstikke druk mee.

werd

reisleider

kwam

begin

Om

een lang verhaal kortte maken, na het verzoek van de bur-

gemeester

uit

re-

nier

in huis,

bewaard

dat het verdient

om op

te blijven. Patricia Draijer

een goede ma-

is

officieel gestart

met Cinepro Filmscanning.

Het

de moeite

"Ik

Na een stageperiode

momenteel de aanmeldingen binnen.

mee te

doen,

kandidaten

heb het er nu
bij

als
al

Klaas, stromen

heb op verzoek, sa-

beslist

is

waardom

eens op haar web-

in

het voorjaar

paraat, de Muller

Pro8HM73.

naarde mogelijkheden. Denk

De machine werkt geheel
automatisch en maakt van
ieder beeldje een foto met

bijvoorbeeld aan een dvd

een snelheid van 28 foto's per

voor het personeel ter gele-

seconde

site

www.cinepro.nl te kijken

bij

1200 beeldpunten

genheid van een zoveel jarig

breed en 48 foto's per secon-

daagse IJsselmeertocht.

bedrijfsfeest of die leuke

de

bij

een

jeugdherinneringen aan de

Ghaneesejongen
60e verjaardag naar

familievakanties! Patricia:

In

het geval van de oude

"Wij zijn gespecialiseerd in

films doet Cinepro frames-

hij

op

zijn

laat

sa

overkomen. Maar ook
men leving en geschie-

in zijn

vaandel. Zodra het

met kro en waadpak op garnalenvangst. Onlangs heeft hij, samen met zijn vrouw en
zijn 85-jarige schoonmoeder, meegedaan met het garnalen pellen in café

eersteen nachtje overslapen.

werd Gerard tijdens Koninginnedag

waarmee het

programma's bewerkt

zowel deoude

8

mm, dubbel

8,super8,9,5mmeni6
films die,

om

mm

teruggekeken

800 beeldpunten.

uw

canning met

film en

gewenst kunnen

indien

deze fotoframes

ieder

in

.'.,'>-''

zeetje dik

daar als bode

is hij

bouwt langzaam maar

anders te ondernemen

hij

hij

Nederland

de

Els

om

5

de nis staan hoog
bij

Hoort, en zegt het voort
De uitdaging

is

sponsorgeld bijeen voor

de Zandvoortse

laatste ja ren

vorig jaar toen Klaas Koper vroeg of Gerard zijn klink wilde

overnemen. Daar moest

liep

Hij

voor Martijn Rademaker met
een

41 dienstjaren als

dienst en

in

2000

Al jaren lang financiert

politie te solliciteren

af. Tijd

in

123e marathon.

studie vooreen

Kennemerland. Momenteel

en huismeester

triat-

Heerhugowaard en eveneens

in

tf,f

zijn

langeafstand

de gehandicapte Mike Smit

Els

waarvan de

geboekt,

zijn

liep hij

zoals

meer dan

brigadier werkzaam

is

een sociaal bevlogen man. Zo

van plan het

Els niet

de Zandvoortse

Intussen

naam

Gerard

dorp te verlaten. Dus besloot Gerard
bij

via diverse

on en andere wedstrijden staan op

het een echte Zandvoortse be-

taamt, was

computer

deoude kranten maaropenen

de een na de andere marathon,

de gemeente Haarlemmermeer.

Zwemmer, kennen maar

sultaat op de

materiaal

zijn

open. 51a

la-

werd Gerard

sollicitatie

over een digitale film- en/of fotocamera,

hobbyfilmer, maar ook het bedrijfsleven beslist nog oud

meer mee maar wei

dit niet

Bij zijn

Heden ten dage beschikken de meeste mensen inmiddels

nog
kan worden. Vanuit het verleden heeft de enthousiaste

zijn

zijn

er

studie

zijn

zijn poli-

opa

is

gegraveerd worden.

In zijn vrije

Helaas maakte

af.

La u rel

het gewicht

iets
kg.,

is

de gulle gevers en het wapen van Zand voort moeten

plaats daarvan

treden

hijonderandere paleis Soestdijk en

Zand voorts

zijn

Zijn klink kreeg hij bij

Drank- en Spijs lokaal

klink ziet er fraai uit, alleen

klink

de Koninklijke Marechaussee. Zo bewaakte

ter de grens van Schiphol.

nog nieuw, zelfs

kroegmaten aangeboden. Alleen het

zijn

zwaar, circa 10

De koperen

in

alles

is

op maat gemaakt.

om roe per van

Hardy en van

formaat van de
Gerard groeide op

is

zijn in stal lat ie als

zelfs
bij

is

gaat

hij

Oomstee. "Het was ontzettend

we

derde dus volgend jaar gaan

de

ANBO

verzorgde

hij

ik

weer!" Als

jarenlang de dagtrips.

Het gaf hem veel voldoening en zoals

geweldige ervaring en

gezellig,

hij

zegt: "Het

vond het machtig

om

was een

de ouderen

een fijne dag te bezorgen." Verder was Gerard actief
verse Zandvoortse verenigingen. Zo heeft

hij

bij di-

meegespeeld

kunnen worden, nog op
een doek moeten worden
geprojecteerd. Daarnaast

te

zetten wij ook zowel

VHS

als

Betamax(ja,die bestaan nog

videobanden over

steeds!)

gewenst formaat worden
meegeleverd op harddisk. De

genoemde geavanceerde apparatuur en software maakt
van de foto's weer een vloeiende

film.

Het kan zowel

in

en bestaat de mogelijkheid

de ongecomprimeerde AVI of

alleformaten

dia's, foto's

als

glasplaten

verschillende

in

en

MPG

leverd

op harddisk aange-

worden.

resoluties te scannen. Zelfs

in

oude glasnegatieven

Gemengd Zandvoorts

voor ons geen probleem."

van bijvoorbeeld een

Echtgenoot Cor.die

€15,- per band, on afhankelijk

diverse toneeluitvoeringen bij De Wurf, gezongen in het
Koper Ensembleen in het Agatha kerkkoor. Dooreen gehoorprobleem heeft hij echter met zingen
moeten stoppen. "Kennelijk ben en blijf je een vreemde in
waren ooit zijn woorden in een krantenartikel na

zijn

De kosten voor het overzetten

VHS

of

Betamaxvideoband bedragen
zich a! ja-

met

het

van de lengte en inclusief de

eigen

(oude) film- en fotomater ia al

DVD. Voor de eerder genoemde films biedt Cinepro zowel

weekwas ik gelegen heidsom roeper in Haarlem
ik mee met een concours in de Rijp, een

mening te weinig geld had opgehaald. Maardat 'vreemde' is
inmiddels verdwenen want Gerard is al aardig ingeburgerd
in de Zandvoortse sa men leving. Ken nel ijk zo goed dat hij als

van het Genootschap Oud

en n december doe

soort thuiswedstrijd. Verder heeft het omroepergilde voor

eerste West-Fries kan roepen: "Hoort, hoort en zegt het voort.

volgend jaar een uitnodiging ontvangen vooreen concours

Ik

men met

Ik

trouwambtenaar Anita van Marie, een
bruidspaar getrouwd. Dat was erg leuken het ging me goed
af.

bijzonder

Afgelopen

dit dorp",

de teleurstellende IJsselmeerloop waar

ben de enige echte omroeper

uit

hij

naar

Zandvoort!"

zijn

renlang bezig houdt

kwam

Zandvoort,
zoeken,
klant, in

Muller

in

na lang

eerste instantie als

contact
uit

met de heer

Eindhoven. Deze

pionier heeft een framescan-

ner ontwikkeld, waar mee

Wekelijks de krant lezen op internet?

al Ie

formatenfilmstotijijmmals
data kunnen worden gescand.

surf naar www.zandvoortsecourant.nl

Inmiddels

is

Cinepro

de slag gegaan met

premium als budget scannen
Ook monteren zij alle

aan.

soorten films op basis van
een uurtarief.Een uitgebreide
folder

met

diverse prijsindi-

caties kunt u

aanvragen

Cinepro Filmscanning,

Mezgerstraat

zelf

aan

Tel.

dit

ap-

cinepro.nl.

5273730,

42,

bij:

Dr. J.G.

Zandvoort.

e-mail: info@

X>

iiiiiiiiiirTTTïm
De

tienjarige Sarah

de nacht van i6

Filmprogramma
t/m 7 November

1

1

men

juli

wordt

Regenachtig en
terug naar zacht weer

In

1942 sa-

rnet haar ouders

De dynamiek

de atmosfeer keert terug

Zandvoort

in

gedurende het tweede gedeelte van de week. Het

warempel op of een fase met droog herfstweer

gebracht,

Parijs

in

in

opge-

pakt en naar het Vélod rome

d'Hiver

HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

Naam Was Sarah

Haar

waar duizenden joden
worden verzameld voor
deportatie. Niemand heeft

niet

bij is.

we ook

najaarsweer hadden

Fraai

tember en oktober, maar november

lijkt

er

er dit jaar

niet in sep-

al

grossiert wel

heel

in

pover weer tot op heden.

echter gezien dat Sarah
haar kleine broertje Mich el

een kast opsloot, net

De koude oostelijke win-

Het moge duidelijk

voordat de politie het ap-

den van de afgelopen da-

we

partement binnendrong.

gen maken inmiddels weer

in

Zestig jaar later krijgt

Jarmond,een Amerikaanse journa-

Julia

liste in Parijs.de

opdracht een

in

deze

artikel te schrijven over

een inktzwarte bladzijde

razzia,

gaat op zoek

in

de Franse geschieden is. Ze

archieven en via het dossier van Sarah ontdekt

zeeën goed verborgen geheim van haar eigen schoonfamilie.

dat

de rest van

in

deze week. Somberheid
troef dus veelal. Tot ten min-

verandert ook het tempe-

ste 20

ratuurbeeld. Na een rond-

we

uit

waterkou de

start

van de

dit

november houden
uitermate onstand-

vastige weerbeeld

moment

week komt de temperatuur

Op

vanaf vandaag weer

duidelijke

de dubbele

PIEP VAN Pj WEE

zijn

de zon niet vaak gaan

begroeten

plaats voor de vertrouwde

zuidwesters en daarmee

cijfers.

uit in

Maxima

tot bijna 14 graden

van

in

origine subtropenlucht zijn
niet

ondenkbaar rond het

weekeinde. Voor Zandvoort
en omgeving
richting half
slist

is

14 graden

november be-

een hoge waarde.

dit

in huis.

zijn er

geen

aanwijzingen

dat het weer daarna ineens

stukken beter kan worden.
Toch hebben

dit

soort zuid-

westcirculaties een bepaal-

de levensduur. Normaliter
duren die een week of

vier

tot zes en daarna volgt dan

ander

niet zelden een heel

stromingspatroon dat soms

Bovendien gaat het stevig

zelfs

waaien

het oude patroon.

Opde

uit

het zuidwesten.

windkracht

hond

lieve

zit al

weer

veel te lang

in

het asiel en wil nu
Hij

daarna nooit door iemand opgehaald.
het

naar huis.

Zij

hij

daar erg veel

dag met een medewerkster

elke

hij

heeft

gevonden en

Omdat Norman

het asiel niet naar zijn zin heeften

in

stress van krijgt, gaat

mee

is

hem daardoor

erg goed leren

kennen en vind het een geweldige hond!

Hij

is

ongeveer 4 ja ar jong, niet gecastreerd, erg lief, vroHij houdt veel van ren-

knuffelbaar en zeer energiek.

lijk,

nen en spelen. De basiscommando's kent

hij

allemaal

en zowel aan de riem als loslopen gaat het goed.

niet

bij

maar even

zijn
hij

snuffelen

om

Samenwonen meteen

ziet hij na
zijn

vindt
is

dan

ij

voor
in

Norman
eetbaar

daar kan

hem geen

een kamer

zit

hij

is

Kin

niet

ma ken

is

mee

ming wordt dan

bijvoor-

beeld bruut afgewisseld

dooreen koude noorder. Op

terdag.

Regenmomenten
vaak niet van

grond van deze weerkundigetheorie

lijkt

de kans te be-

de lucht en tot zondag

staan dat

we

in

kunnen weer enkele tienworden
bijgeschreven op het conto

tussen pakweg 22 en 30 no-

van deze toch

dan groterte worden.

zijn daarbij

tallen millimeters

al

zo natte

slachtmaand. Vooral op
donderdagen zaterdag kan

de periode

vember ander weer krijgen.
De kans op kou der weer lijkt

Meer weer info

is

er

op

www.weerprimeur.nl

het even flink doorregenen
in

Zuid-Kennemerland.

al

is

er

altijd

wat ouder

ravotten. Al leen

die netjes

verdwijnt het

hij

is

opgeruimd want

op speurtocht en

in zijn

als

als iets

Temperatuur

maag.
11

Norman een thuis geven? Kom dan langs en
maak kennis met hem. Dierentehuis Kennemerland,
Keesomstraat 5, is geopend op maandag tot en met za-

Wilt u

terdag van 11.00 tot 16.00 uur.

Tel.

zandvoort.dierenbescherming.nl.

CL

Dus een zwoele zuidstro-

te sluiten rond vrijdag/za-

aan te raden, die

deren die

lekker

is

punt, zorg er alleen wel voor dat

zich verveelt gaat
is

ken nis te

kat

mei ka Is speelgoed.
hij leuk,

5713888. www.asiel-

aan

uit

kan

Hij

prima omgaan met andere honden, echt spelen
goed.

de

in

8 en wellicht

even stormkracht niet

echt wel weer eens een eigen huis.

is

boulevard kan de wind

af en toe pieken tot dik

Deze week speciale aandacht voor NOflTlcin. Deze

tegengesteld

12-13

13

11

Min

4

9

10

9

Zon

15%

25%

10%

35%

Neerslag

95%

75%

95%

60%

zzw. 6-7

wzw. 7

zw. 5-6

zw. 5-6

Wind
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hoofd voor de spiegel stond

zij

voor

is

op de hoogte van haar avontu-

ze ons

nooit zo

met

want de wetenschap dat dat

goed genoeg. Totdat je oog

sticker

tweede verslag.

wat erop

met de

valt

pilletje zijn

welke malloot deze tekst verzonnen heeft!

Na twee maanden wordt het schoolleven
krijgt

met

al Ie

dan ook alleen maar lachen

in

alleen

maar

leuker

Turkse studiegenoten. Het

de lessen, want

we

zijn er

uitgaansleven
dels al

Ie

in

klagen over de Nederlandse bureaucratie, nadat

die van de Turkse in aan raking zijn

Om

maar zijn

vooral te vin den

de

in

in

R&B

mid-

clubs

wij

is.

totaal

in

Hierna wordt dan een afspraak gemaakt

eindelijk geholpen.

we nog

konden

hebbenweook nog onze dagelijkse

Buiten het uitgaansleven

Na

alle

lekker stukje vlees
in

Nederland

kost!

betaalbaar. Toch proberen

denken dat

Je zou

pizza of een

hier bijna het driedubbele

is

Behalve de kippetjes, die

we

zo gevarieerd mogelijk teeten.

wij als studentjes regelmatig een Turkse

döner kebab naar binnen schuiven, maar dat

onterecht. Aangezien mijn kookkunsten het niet
die van mijn huisgenootjes,

Zo regel

Verder

ik

zijn

van

zijn hier

wordt

er

winnen

me

goed voor

is

bij

gezorgd.

we ook tot de

ontdekking gekomen dat wij totaal

dan

om

geweest, heb
niet

ik

de vergunning af

Na

3 keer

voor

mijn vergunning

handen. En toen

in

ik

mijn

moeder wilde verrassen met een bliksem bezoekje Nederland
op haar verjaardag,

liep

het bijna verkeerd. Het visum en de

verblijfsvergunning bleken noodzakelijk voor de vlucht naar

mijn vertrouwde kikkerlandje,
bij

de douane

er

is

maar door onoplettendheid

door de medewerker

mijn verblijfsvergunning, waardoor
het vliegtuig

in

ik

niet

gevraagd naar

gelukkig wel

gewoon

kon stappen. Helaas bleef mijn huisgenootje

vaker het geval

producten waa r

bij

dit eigenlijk

Is

we de tekst eigenlijk

nooit van lezen die op de verpakking staat?

Ik

ben direct

een Mars gaan halenen heb de hele verpakking bekeken

maar

kom nergens de

ik

uw

tekst tegen: Wilt u

honger-

open een
met veel
waarschuwingen erop dan is dat het well En ik kan het
weer niet vinden hoor: wilt u uw afkickverschijnselen
gevoel behouden, eet dan alleen een cracker.

Ik

nieuw pakje sigaretten en alsereen product

aan den
Ik

is

neem een chocoladesigaret!
moet benzine tanken. Ik ga nog vragen

ondervinden,

lijve

ga op paden

ik

bij

de pompbediende naar de

en

hij kijkt

me

bijsluiter

van de benzine

pomp goed

verbaasd aan. Dan maar de

bestuderen. Nee hoor, weer geen waarschuwing met

een tekst: wilt

u langs

de kant van de

tankdan diesell
Nu ben ik alleen benieuwd wat
de morning-after-pil
trant

is

er

weg

op de

stil

staan,

van

bijsluiter

denk zomaar dat het

staat. Ik

in

de

van: u dient seks te hebben voor gebruik.

Zozieje, niet

al

leen de

zelf

pil

maar zelfs

het doosje zorgt

ervoor dat je met een lach door het leven kan.

was namelijk wel goed gecontroleerd. Mijn doel,
mijn moeder aan het huilen krijgen op haar verjaardag, is
gelukkig gelukt. Nu maar hopen dat ik Turkije weer in kom!
achter,

dat.

zijn

wij

formulieren te hebben ingeleverd

een keer terug komen

niets

totvandaagdedag nog steeds

op het bureau te

de vreemde-

werden

te halen. Ook dit ging niet zon der tegenslagen.

bezigheden: boodschappen doen, koken, eten, wassen, enz.
prijs

bij

lingen politie. Vier uur na de afgesproken tijd

Vooral het boodschapjesdoen valt tegen qua kosten. De

vooreen

hebben

Turkije

in

verblijfsvergunning, hetgeen na 28 dagen uiteindelijk gelukt

van Istanbul. Hierisonsdoelom nooit vergeten te worden.

wat het

gekomen. Hoe het

kunnen studeren

te

slotte

onze nieuwe wereldstad. We kennen

'hotspots',

mogen

met

allemaal begon?

maar ook om de belevenissen van het

hebben alswij Hollanders. Het studentenleven gaat ten
leren,

niet

wij

€ 600 moeten uitgeven voor ons visum. Met
dit visum moet men zich binnen 30 dagen melden voor een

achtergekomen dat de Turkse jongens dezelfde droge humor

om

werk doet

op een grote blauwe

een kinderwens, gebruik

tekst: Heeft u

Nu hebikheelveel respectvoorde uitvinder van dit farmaceutische wondermiddel maar ik vraag me wel af

gezien de band die je

niet alleen

zo'n doosje

dan foliumzuur.

door Daniëlle van Hoek

is

lol

mijn slaapdronken

mijn vriendin en daar

stil bij

vijf

staat

maand houdt

man zijnde

staat als

student aan de universiteit van Yedi-

zal integreren als

ren, ditmaal haar

ik

bij

het heilige doosje van de anticonceptiepil zag liggen. Je

Onze plaatsgenote Daniëlle van Hoek heeft Zandvoort 2 maanden

maanden

en daar hebje de hele dag

van.Zoookafgelopenweekdat

geleden verlaten voor de wereldstad Istanbul, waar

2010

Waarschuwing
Soms valt je oog ergens op

Dannie goes Istanbul

tepe. ledere

NOVEMBER

11

ColUTÏITI

zij

(VU*/«i

r

Get Out!

Met de stelling van vorige week:

Vrijdag 12
Eerste voorronde van de

'Dit jaar

ga

ik

te

weer een dagkaart kopen om van de

november

Rob Acda Award 2010-2011

was
Een greep

uit

in

de Amsterdamse Waterleidingduinen.'

70% het eens en 30% oneens.

het Patronaat

op de

Kijk

een inleiding per band: www.patronaat.nl Open: 19.30

uur,

site

all

voor

aanvang

€5.

20.00 uur. Toegang:

Zaterdag 13 november

de reacties:

Van ÏÏ.0Q-05.G0 uur staat Las Vegas

maand een

bezoekje brengen aan de

Ik

ga zeker deze

In

de Amsterdamse Waterleidingduinen

zijn wij

Amsterdamse Waterleidingduinen.

ais je ze stoort,

Deze week weer een nieuwe
Film SINT draait net een

week

in

event

het hele jaar 2X per week aan het sporten, dus elk jaar een jaarkaart!"

Indezeperiodeis het niet handigomdie beesten op te zoeken omdat

De

in

Haarlem. Jongehonden talent. Met de bands The toss, Against

odds, Chaos Asylum, The Credits, Seeus en Jude.

liefdesverklaringen te genieten

de bioscopen en Sinterklaas

is

dit

hun hele bioritmeeraan

gaat."

'I

te

Zaandam op

in

kop met dance-

zijn

love Kizomba club'. Met Zouk, Kizomba, Funana, Kuruo 5

Urban muziek, geremixed door MR AJ, DJ
voorverkoop

€

10, bij

toegestaan, dus

kom

Natuurlijk kijken

we

July, en

MC WD. Kaarten

de deur meer. Petjes en sportkleding niet

in stijl,

www.lasvegaszaandam.nl

Zondag 14 november

stelling:

weekend weer in het

als eerste

bij

het filmoverzicht van het Circus

Zandvoort, waar we prinsheerlijk achterover leunend

land. Er

is

in

de bioscoop-

niet alleen veel
stoelen plaats kunnen nemen. Maar wil je iets specifieks op filmgebied?

commotie omtrent deze film maar ook om de posters
juist in

deze periode de film uitbrengen of is er

die vrijwel overal te zien zijn.

gewoonweg geen

betere

tijd

Is

het dan wel zo handig dat ze

voor? Vandaar de volgende stelling:

Misschien

al

oud genoeg, misschien nog

oude films? Je kent ze

De Tuschinski bioscoop

in

sfeertje. Een perfecte spot

'De film kan best

maar de posteren de periode dat deze

overal hangt

is

ongelukkig gekozen'

'S

live

om

voor de maandelijkse Pathé Classics op
als Rooie Sien, Charlie Chaplin

muzikale ondersteuning getoond

...

herfst.

zo'n gezellig oubollig

introductie door een filmkenner en
in

soms

S Faust

zelfs

met

de art deco zaal van het Tuschinski.

Dat brengt je zeker een paar uur helemaal terug

Stuur je reactie per e-mail naar: stelling@zandvoortsecourant.nl

terug te grijpen naar

zondagen tijdens de

Amsterdam koestert

zondagochtend. Klassieke films

worden meteen

niet,

wel, nostalgische

in

die

goede oude

tijd

Kaarten via de website of aan de kassa. www.Pathe.nl

f>

Zaterdag 20 november

Feest
Zoals vorige

muziek

week gemeld, was

Filoxenia

bij

er afgelopen

zondag

dansant was de

het Grieks restaurant Filoxenia in de Haltestraat

in

Kerst/Cadeaumarkt Huis
Van

Hoogtepunt van het diner-

live

loterij.

Wat

was het

vol en het

werd een echt

feest!

van een mooie

fles

Zo een

loterij

doenLianneen Kostas

iedere

eerste

er

dan

muziek

live

er allemaal te doen?
cadeau artikelen/truien,'

^
T

schilderijen, kerstartikelen enz. enz.

In het restaurant zijn koffie/thee, gebak,

vruchtenbowl en pannenkoeken te koop

zondag van de maand

omdat

de Duinen

in

1.00 tot 16.00 uur

o. a.

sieraden, brocanterie, Zandvoortse kleding,

wijn tot

waardebonnen van € 20 waren de prijzen.

is

Verkoop van

Sy^-

een gratis grand dessert en
ste etage

1

Van

een gratis hoofdgerecht tot

en dat was niet aan dovemansoren besteed. Zelfs op de eer-

is.

Huis

ledere gast krijgt gratis een

in

de Duinen
- Zandvoort

H. Heijermansiveg 73

lotnummer en daar kunnen dus die mooie prijzen

op

vallen. Een zeer

initiatief

welkom

Deze week:

van de Griekse on-

dernemer en

zijn

charmante

echtgenote, dat u zeker eens

Zoals

altijd

verwelkomde

zijn

gasten en be-

Kostas

geleidde ze naar hun

dat zich

tafel,

sirtaki',

uitnodigt

om

gewoon

de

te gaan dan-

de bekende Griekse

fijnste Griekse

geserveerd.

gerechten

De keuken stond

sen en dat deden de gasten

onderspanning maar de va-

dan ook. Onder leiding van

der en

Kostas werd meerdere ke-

zijn

gevormd

ren een lang lint

moeder van Kostas

gelukkig niet voor een

kleintje vervaard.

een emmertje erwtensoep

Een andereactie, tergelegen-

roggebrood cadeau

heidvan hetio-jarigjubileum

van Filoxenia,

dans. Ondertussen werden

onder de klanken van echte
Griekse muziek die

dansend door
bewoog 'a la

al

het restaurant

ledere
tot en
tal

de € io

is

aankoop van

Bij

moet uitgaan proberen.

actie.

Bij aankoop van
2 stukjes Franse kaas
een Franse baguette cadeau

week van maandag
met vrijdag een vijf-

mooie Griekse gerechten,

met garnituur, voor slechts
€ 10 per stuk. Dus verse ingrediënten voor zeker niet

Haltestraat 36.

teveel geld. Profiteer ervan!

2042 LN Zandvoort,

Tel./Fax

50 00

(023) 571

Kook eens anders

il

Klein verlies
Spaanse

uientortilla

Het eerste driebandenteam van café Oomstee, heeft vorige

week donderdag een

de koploper van de

Benodigdheden:
3 eetl.

Oomstee

1

met gegrilde tomaten

Vegetarisch hoofdgerecht voor 4 personen

nipte nederlaag geleden. Tegen

ranglijst,

Spoorloos uit Haarlem, werd

De tweede
wenste,

/vlet

n

6-6

14 beurten trok
2 eet

ihfoiie.

2 uien

gedroogc e oregano,

60 g geraspt
pepo j de m

6 eieren,

500 g aardappelen,

de thuiswedstrijd met 9-10 verloren.

6torr aten,

moest Ariesen de punten
naarHaarlem laten gaan. Hij

zout

met 6-8

verloor net aan

ui,

snijd

deze

in

zeer

dunne

olijfolie in

plakjes. Snijd

de uien

afgedekt

alles

io minuten beetga ar. Schep het mengsel regelmatig om. Klop de eieren los

zouten peperen schenk dit mengsel over de uien aardappel

in

nog

in

te steken. Als er

niet gaar. Zet

met

nog vloeibare substantie naar buiten komt,

de tomaten met de

snij

kant naar boven

in

is

kaas en doe er

over

dat

eerdere nederlaag,

super gemotiveerd

slechts 8

zijn

(!)

tegenstander
In

beurten stond

er 7-0 op het scorebord. Toch
waren deze uitslagen niet

een ovenschaaltje en
n

De eerste

partij

was

al

een indicatie dat het deze

13-9 in 25 beurten van Peter
M-'.r SpijrlM^rt ^Tui-njeir

v.d.

Wal

(9).

Vervolgens wist

Ton Ariesen

Q.

van

geen carambole gunde.

avond niet gemakkelijk zou
worden. Henk v.d. Linden
(moyenne 16) verloor met

www.sportinzandvoort.nl

zijn
hij

begon en

platte

door er

deomelet

wat peperover. Schuif het schaaltje circa o cm. on der
een hete ovengrill en laat de tomaten in 5 tot 8 minuten gaar worden en de kaas
smelten. Serveer de tortilla in punten en zet de tomaten ernaast.
bestrooi ze

22

zich

dermate kwaad gemaakt

met wat

is

in

had

partij

de wedstrijd waarschijnlijk

in

de pan. Bak deomelet

minuten goudbruin. Keer de omelet met behulp van een

in 5

deksel en bak ook de andere kant goudbruin. Controleer of de omelet gaar

een vork

voor de laatste

halve rin-

in

een ruime hapjespan en schep de

aardappel en oregano erdoor. Voeg wat zout en peper toe. Bak

op matig vuur

Dam

beurten. Van

de aardappelen en

hij

team

ter

en,

Bereiding:
Schil

gen en halveer de tomaten. Verhit de

V.d.

slechts

in

zijn

jij

weer wat naarvoren. Nu ech-

kaas,

it

van

partij

Linden liep het wel zoals

(9)

met

speels

gemakt, 9-3

in 11

beurten, te

winnen van Gerard Kenbie
(8). Dick van Dam (7) had
het de eerste partij zeer
zwaar tegen Marcel Jansen
(7). In

de

moest hij
uit handen

19 beurten

partij

geven.

met

2-7

voldoende voor de overwinning. Het

tweede team van

Oomstee won woensdag
wel. Het toeval wilde dat
uit

tegen 5poorloos

2

met 9-10 een

zij

moes-

ten spelen. Die wedstrijd

was

prooi voor onze

plaatsgenoten.

Zandvoortse Courant
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ZandvoortWi/s
door Edwin

mrregKm^

Gitsels

j

"Een
Van

alle roofdieren ter

wereld heeft de vos het grootste

verspreidingsgebied. Hij

komt voor

Europa, Afrika,

in

het poolgebied

rika, Azië, Australië,

en...

Ame-

de duinen rond

penbouten komt, denkt
niet: "Afblijven, die zijn

hij

van

laatste tijd zelfs voor binnen

bebouwde kom van Zandvoort, al
bezoekjes. Toch

nog

er

is

band tussen mens en

altijd

blijft

het

bij

de

sporadische

geen sprake van een hechte

Rotvos

die veel maatschappelijke

Tegenwoordig
Nederland de

de groot-

is

de vos

in

Met

politiek.

in

defraaie,

met een Gouden

bekroonde documentaivan

Tinbergen

Tijs

zoals een

commen-

in

Nederland werkt. Of niet

Sinds een aantal jaren

eet: alle soor-

hij

ten knaagdieren, diverse vo-

de

ra

is

de

Waterland,

In al

het waterrijke gebied ten

af een

noorden van Amsterdam,
waar het wemelt van de vo-

zo prachtig kan zingen.
zijn ijdelheid heft

in

voor

het nieuwe

bij

kabinet valt te betwijfelen:

was

het

vos opgedoken

Partij

de Dieren, veroordeeld. Of de
vos baat heeft

jachtverbod

de 2ieeeuw

werkt.

hij

onder uiteraard de

Tinbergen en Musch zien hoe
in

tal

van politieke partijen, waar-

taarstem of muziek, laten
natuurbeheer

gen de raaf te slijmen dat

om maar wat
noemen, worden door de

Dierenbescherming en

re 'Rotvos'

niet al te kieskeu-

lichtbakken verblinden en
doodschieten,
te

Kalf

wat

nachts met

's

bied van natuurbeheer. Dat

in

rig in

dervossen

overheidsregels op het ge-

en Jan Musch. Zonder enige

is

een maatregel

de methodes: zogende moe-

wordt treffend geïllustreerd

opsmuk

Een vos

is

weerstand oproept. Vooral

CDA

het

dat het

2006

in

heeft

afgeschaft. Misschien dat de

is

het wonderlijke dat

gels. Zoals je

je kat

jonge merels die net

de nesten jon ge vosjes groter

gemene vos. Maar er is
maar één reden dat de mens

uit hun nest zijn grijpt, zo
word je ook niet vrolijk van

worden, tot wel io exempla-

omdat

de beelden van een vos die

veel vossen zijn, de

Daarnaast

is

hij

hij

gek op

ook vruch-

van de

de vos zo
hij

Hij

heeft elke

is.

dag een pond

voedsel nodig
te blijven. Het

om gezond
is

met name

afschildert:

van oudsher niet heeft

helpt

De vos was hem, jawel,

te

woon

zijn instinct volgt,

als hij

langs een hok vol kip-

hij

ter

niet opvallend intelligenis

dan bijvoorbeeld een

wolf of een

lynx,

spreken wij

toch over 'zo slim/sluw

als

moe-

vogelbeschermer verzucht:

slim

Hoewel

op plekken waar

huisdieren werden gedood.

kippen- en konijnenhokken

heeft.

ren. Terwijl

zeldzamerwordt,

ders meestal 4 tot 6 jongen
werpen. Dus dat afschieten

dat de vos van oudsher een

naam

veel afschot

helpt. Begrijpelijk dat een

dankzij roofovervallen op

slechte

om zeep

gebieden waar de vos door

zijn

kunnen verkroppen dat

af.

Terwijl een vos ge-

en

een prachtige grutto

"Of je kiest voor weidevogels
of voor de vos.

De vos

schitterend mooi beest,
hij

moest gras

lusten."

is

een

maar

maar ten

dele;

reguleert zichzelf.

heeft

De

de vos
politiek

daarom een nieuwe

maatregel doorgevoerd, zo

We

zien

in

er

blijven leven.

de film hoe van

een nest met acht krioelende,

(29

septem-

in

worden weggehaald en

de vriezer worden gelegd

tot ze

dood

zijn.

Een vos kan

ber 1968) vertelde het door

minstens 28 verschillende

Fontaine bedachte

geluiden voortbrengen. Eén

Jean de

la

verhaal over (Mijnheer) de

daarvan, het geluid van de

raaf en (Lowieke]

twee overgebleven

raaf zit

jonkies die

zijn

de vos. De
met een stuk kaas in
in de boom, de vos

bek

komt

voorbij en begint te-

in

paniek

blinde

om

el-

kaar heen krioelen, gaat je

door merg en

been...

dan kan

mee twee

trappen

op zolder spelen. Ook al

allen

nooit eens

mee met

spelen,

Macavity toch

elke keer gaat

leuk,

weer mee naar boven met

is

leuk,

zijn

is

leuk,

misme, want

leuk, slapen

is

leuk,

zijn

is

nog

leuker. Hij

de hele dag

maar

alleen

op

is

zon

dat

uit

leuk

onverwoestbare optidat ze dit

stel

keer wel gaan spelen en je

bent er net niet

bij...

al-

Dat

is.

aangebo-

die

Wat ook

leuk

zijn

is,

waar je dingen

in

dingen

kunt doen.

Dozen, tassen, zakken, be-

zijn gezicht.

denk het maar. Daar kun

omdat er zo gauw er ook
maar iets gebeurt, hoe onbe-

namelijk leuk

duidend ook,

mogelijkheden

En

aan

hij vrolijk

komt waggelen met een
van: ha, er gebeurt

iets, ik

air

kom

even kijken! Een voorbeeld

is

het verschonen van de bedden. Dat

is

geen vervelende

huishoudelijke
is

klus, nee,

een fantastisch feest.

beginnen kunjedan

de

weg

liggen

dat

Om te

heerlijk in

op een matras

zonder dekbed erop! Leuk! En

maar twee van

leuk, want

ook

de was staan op te hangen

vervolgens

jonge vosjes, dan mogen

is

doen die twee types die dan

natuurbeheerders een nest

blinde, kale, piepjonge vosjes

allereerste aflevering van

De Fabeltjeskrant

is

wordt

op zolder opgehangen.

Dat

als

toont 'Rotvos' ons. Vinden

er zes

De

les

is,

het

op naar boven en dan metz'n

binnen

leuk,

is

leuk,

is

schoongewassen

je lekker

zou

het leven

in

in

Ziedaar weer zo'n sluwe truc

en vooral als het donker

regen

er zo

hij

dat nou voor

toch leuk? Elke dag

is

elke nacht

ren grijns

Nu

is

denk dat

Ik

is

rare vraag? Alles

komt ook door

de vos gaat ermee vandoor.

eieren, en lust

ons?

bij

zeggen: wat

buiten

kan

kevers

ten. Een vos jaagt alleen,

leuk

Macavity kon praten,

straalt

iets

uithalen.

bij

regelmatig afge-

waarom? Wat

vraagd:

wakker

nog

dierenpolitie,

gen voor het dagelijks stukje

niet wilt dat

me

heb

Ik

beeld de invoering van een

lied

ook

week heb ik u kennis
maken met Macavity,

ons besloot te komen wonen.

diervriendelijke opstelling

maar ook grote
en regenwormen zor-

aan, laat de kaas va Hen en

laten

de kat van de buren die

van de PVV, getuige bijvoor-

gelsoorten,

vlees.

Vorige

vos...

name de (doorgeschoten)

i

*/r.

leuk!

2002 werd verboden
2006 weer te worden

om

ste vijand van

is

Maar de jacht op vossen,
die in

boer Jansen."

heropend,

komen de

Zandvoort. Ze

Alles

De vos versus de politiek
schitterend beest, maar hij moest gras lusten"

'je
in

is

er het

onderdeel

gauw verstoppen

en dan

het schone dekbedovertrek

duiken voordat het

om

het

dekbed heen wordt getrokken',

nog leukerl En

als

het

dekbedovertrek dat die och-

tend van het bed

is

gehaald

Of

liggen.

in

loos.

in

zitten.

in

zijn

einde-

Een goede vriend van

mij zegt altijd: "Zo'n kat

Nu, wat
n

."

is

maar in het
moet dat heerlijk

alleen

altijd

zij

je

Of

hangen. De

H

ij

is

na mei

ij

k fa n

va n

Eckhart Tolle, schrijver van
o.a.

De Kracht van het Nu.

Tolle's

betoog komt erop

neer dat er alleen

Nu

is

maar een

en dat alleen daar het

geluk te vinden

is,

en niet

in

het verleden of detoekomst.
Ik

heb eens een stukje

Tolle

aan Macavity voorgelezen
en vroeg
vond.

Hij

hem wat hij ervan
zat me alleen maar

aan te grijnzen, alsof
^ilde:"Leuk!"

hij

zeg-

,

Hedeiffigrledgn

Oud Zandvoort bestaat 40 jaar

Genootschap

Genootschap 'Oud-Zandvoort' opgericht
In de congreszaal van restaurant „Zomeilust"

avond

j.1.

is

vrijdag-

Oud Zandvoort".

opgericht het „Genootschap

Het werd een welhaast historisch en

gebeuren, dat

stijlvol

bijdragen en het

sfeer en

waarvoor een zeer grote belangstelling bestond.

vormen van

werkgroepen

speciale

de

in

vereniging. Het „Genootschap

Oud Zandvoort''
zich voltrok in een bijzonder gemoedelijke en spontane

zei spreker „en

is

opgelicht",

vanavond gaan

wij aan hetwerk". Hierna

stel-

Wagenaar een boeiende en

P.

a
II

derMijePzn., de directeur
publieke werken, de heer

C. H. Vogt, de charterm e es-

van het Rijksarchief

uit

Haarlem Dr. Kolk er, de raadsdeu
1

1

mevrouw

Stem Ie r-Tj aden

au het Genootschap

„Oud

Na
ebb.

eschiedeuis
ld, die

had

eid tot het initiatief

omen

dat het

alleen

tot oprichting

t<

ge-

om U

van

eei

Genootschap „Oud Zandvoort'

avond

in het

eigenlijk

stelt

„Genootschap Oiul
er reeds

nog maai' een

gestalte

moet

men

is,

doch

definitieve

krijgen. Als doel

zich daarbij voor

penningmeester de heer

T.

"tui t-en plaatselijke

en

J.

„De Wuif'.

eens heen wijzend naai' het

Zandvoort

tingen elders had.

„U denkt

een aantal
het

dia's,

dit

toe

met

betreffende

bewaren van historische

aan een Zandvoortse oudheids-

huis uit

goten en

ook
nen

al

is

mij van

met de paplepel
ik zal

inge-

persoonlijk dan

mijn krachten inspan-

om mee te helpen,

avond gaf het Feelbea

F.

Nierop-Petiet, dat met zijn

driemaal optreden een groot
succes boekte.

fraaie

lege

pathiek staat tegenover deze

stait

en een juiste plaats voor
streven, waarbij het col-

lege

ook financieel binnen het

twijfeld voor

Zandvoort", beschikbaar ge-

niet afzijdig zal blijven staan.

van de

de

steld

door het Filmmuseum

te

plannen. Ik hoop op een goede

Met spontaan

Amsterdam, werd hierna een

de veelbelovende

groot succes geboekt.

de wethouder begroet.

sche gronden veel verwant-

schap tussen Zandvoort en

Het

zijn

beiden

achterland en spreker hoopte,
dat de gelegde

een Zandvoortse oudheids-

hechter zouden worden. In

banden steeds

men nu 5 jaar
men 800 leden. Veel

Katwijk werkt

maniereu op de markt brengen

en heeft

van Zandvoorts

historie; het

verborgen bronnen kunnen

inventariseren van historische

nog worden aangeboord en

Om

ruim 11 uur
een

slotte

woorden van

kwam

ten-

einde aan een

voortreffelijk georganiseerde

oprichting s- avond, die onge-

historie

applaus werden

opvoering van het toneelspel

„De Garnaelkoningiu" dat
enkele weken geleden door
„De Wuif" in Katwijk over
het voetlicht werd gebracht.
Spreker zag ook op histori-

bloemeu-

van B. en W. "zeer sym-

ïieeistraten", waarbij vooral

raam van de mogelijkheden

mede door

dames

leidster ontvingen

na afloop een

Uw

contact

zes

met de

met woorden van veel dank

heertje zonder pantalon in

tige

De

plan

mag

verklaren dat het gehele col-

zustervereniging en herinnerde aan het ontstane pret-

sextet.

mevrouw

onder leiding van

van het speelfilmpje „Een

tot

en

muzikale omlijsting van de

ik

te realiseren,

meer invoeren van

waarbij

vroeger jaren.

Een bijzonder smaakvolle

dit

bouwstijlen en het meer en
zgn. „fla-

in

de resultaten, die men hiermee boekte in Denemarken,
Zweden en Noorwegen sterk
aanspraken. Met de vertoning

zijn blijd-

over het

gehouden; het realiseren van

mogelijke

schap". Hij lichtte

gemeen-

terwijl in de zaal

enkele kaarten en prenten

wethouder Kerkman verplich-

stand

uit

badplaatsen met een groot

alle

J.

betre kkmg

hebbende op het Zandvoort
van weleer

de Zandvoortse

schap

komen van

rische tentoon stellingen, zoals

kamer; het op

C.

kamei". zei spreker, „welnu,

Katwijk.

zomer reeds een werd

Ir.

zijn.

Zandvoorts historie

ogen het voortzetten van histo-

er deze

Katwijk".

hebbeu

Spreker stelde hierna

een constatering was van het

Zandvoort"

C.

folkloreverenigiiig„De Wuif'

•a.

actief aandeel

propageren van Zandvoorts
historie.

feit,

van culturele zaken,

vertegenwoordigers van de

zulk een

altijd

vast, dat deze

Pas alsmede de oudwet-

evrouw

il

nog

de heren Joustra. Attema

itider

1

Hiigeuholtz

laatsten

geheel

in z'n

onderwerp: „De leefbaarheid

De voorzitter van het „Genootschap Oud Katwijk", de heer

van der Mije

W. gaarne

Tuindorp-

in

echter door familie-omstan-

leerzame causerie (lichte

VW Zandvoort)

wonende

dig lied en verhinderd, terwijl

voordracht, red.) over het

van Brakel sprak

P.

de pauze hield

2;

wijlen mejuffrouw E. Bakels

en de heren

B. en

secretaris

gers van Zandvoorts historie,

KCzn. en G. de Heer, welke

Katwijk.

Brune, afdeling

Wagenaar;

P.

hei dacht spreker de grondleg-

in

de taakverdeling: Voorzitter:

verwelkomde de aauwebijzonder de wet-

Garnaelkoningiif

burgerzaken. Schoolstraat

folklorevereniging

voorbereiding, de heer

verrassing werden hierna een

zaal

tekenin-

diverse

gen van de schilderes Arién
Muler,

Na

J.

wanden van de

de

prijkten

Nieuwendam,

accoord ging met de volgen-

C.

Aan

en geestige speech. Spreker
verklaarde dat het college van

aanwezig had willen

A. Steen, voorzitter van de

u, in het

van der Mije

hield hierna een enthousiaste

Burgemeester Nawiju was

B. Altluijsius en de leden de

voorzitter van het comité

C.

Pzn. van Culturele Zaken

aantal fraaie dia's vertoond

waarbij de vergadering

teur

I

Wethouder K.

kunnen worden. Tot veler

van de opvoering van ,,De

tijd

Ij aai' als bestuur te benoe-

men

heer Th. B. Hilbers, (direc-

houders B. Rudenko en K. C.

zeggen

de Katwijkers altijd gerekend

de sprekervoor, de commissie

van

de heer

BiTiue

te

Zandvoort veel

succes toewenste, waarbij op

dat Katwijk

zal

van voorbereiding voor de

Ir.

De

spreker besloot niet

hebben.

't

vastleggen

van Zandvoort

^4 Gemeente Zandvoort
Gemeentelijke publicatie week 45 -2010

'eg 15 te

Zandvoort

-

jst ,'?-

de verdere

week 44 door het college genomen besluiten
vastgesteld. De besluitenlijst isintezien bij de

zijn in

in

egever^de ng

-_--.

1

wees 44 e'

week 45

met het conceptbesluit

V001 melde aanvraag

van

Balie

baar maken

De Milieudienst Umond maakt namens het college van Burge-

Postbus

meesteren Wethouders van Zandvoort het volgende bekend:

van

ieder schrifte rk haai/z jn zienswijze
bij

ter inzageligging kan

bij

een

omtrent de aanvraag ken-

het college van Burgemeesteren Wethouders,

2040 AA Zandvoort. U dient

2,

ter inzage

van het gemeentehuis tijdens de openings-

Gedurende de termijn van de

tijden.

Bekendmaking wet Milieubeheer

in

de rechter bovenhoek

uw brief "zienswijze" te vermelden.

Bezwaar sch rift en
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen

27

2010

juli

is

om

een aanvraag
vijf jaar,

een

vergunning,

tijdelijke

Wet

ingevolge artikel 8.17

milieu-

beheer binnengekomen van de gemeente Zand voort voor een
:s

is

de verzenddatum van de vergunning. Indien het

bovenhoek van

Het college van Burgemeesteren Wethouders

om

voornemens

is

een monumentenvergunning te verlenen voor

komen van

8.i

kozijn

schorst

het:

van de dakkapel aan de oostgevel

Stichting Ruitersport Het

Dennenduin voor het
te Bentveld.

51

brief

V'001

melde aanvraag met het conceptbesluit

november 2010 gedurende

12

weken

6

dit

de publicatiedatum. U

is

in

in

uw

richt

de rechter-

aan het college van Burgemeester
2,

2040 AA Zandvoort Het bezwaar

beginsel niet de werking van het besluit waartegen

gericht. In geval

van spoed kunt

voorlopige voorziening indienen

2003 BR Haarlem. Een

van

is

bij

u

een verzoek

om

een

de voorzieningenrechter

van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621

16 te Zandvoort.

Wet milieubeheer binnenge-

houden van paarden, gelegen aan de Zuid laan

uw

en Wethouders, Postbus

het

-vernieuwen van het

op het perceel Raadhuisplein
ning op grond van artikel

betreft

bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar"

de Monumentenwet

node pot, gelegen aan de Burgemeester van Alphenstraat

ong. te Zandvoort.

Belanghebbenden kunnen ge-

gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-

making

MONUMENTEN VERGUNNING artikel 11 van

Ontwerpbesch ikking en

de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze

bij

inzien tijdens openingstijden.

durende een termijn van zes weken na bekendmaking een

geen vergunning

Op

201 0-176 Rviefase.

:onden 04 november

met ingang

ligt

november20io gedurende 6 weken weken

12

de Centrale

Centrale Balie en op de website.

vooreen periodevan

10,

w

Bakkerstraat 2d, vergroten

20io,20io-i78Rv2efase.

w

De bes uite'

de

04 no

tot pension, verzonden

(boi

-i8iVr).

Vergadering college

ligt

met Ingang

ter inzage

bij

dergelijk verzoek dient vergezeld te

gaan

van een afschrift van het bezwaarschrift.

de

Centrale Balie van het gemeentehuis tii;'ens de ooeningstijden.

Gedurende de termijn van de terinzageligging kan een

Zienswijzen

24 december 2010 kan eenieder

"ot

::en

;,',

jzen nas' vee-

brengen

1

mondeling

schriftelijk of

bij

de directeur van de Mi-

Umond.

ieudienst

schriftelijk haar/z:jn zienswijze

maken

bij

Postbus

van

het college van Burgemeesteren Wethouders,

2040 AA Zandvoort. U dient

2,

ieder

omtrent de aanvraag kenbaar

in

Centraal telefoonnummer
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00,

t/m donderdag 8.30

De ontwerpbeschikkingen met de daarop bet rek k ng hebbende
stukken liggen tijdens werkuren van

en

bij

ter inzage

bij

12

de Centrale

november tot 24 de-

Balie

van het raadhuis

de Milieudienst Umond.

Algemene informatie Milieudienst Umond
Bezoekadres: Wijckermolen

2,

1940 AH Beve-wi|k.~elsfoon:

Beverwijk. Postadres Postbus 32
f02:1! 26 38 63. Fax: (0251)

Omgevingsvergunning

i,

maandag, donderdag en

Maandag t/m woensdag: 08.30

-

16.00

uur

Donderdag:

08.30

-

20.00

uur

Vrijdag:

08.30

-

12.30

uur

-

Thorbeckestraat 20, plaatsen dakkapellen, ingekomen 03

-

Vin kenst raat

7,

plaatsen uitbouw; -erkers-dakkapel en

twee

04 november 2010, 2010-VV-019.

Patr ijzenstraat ia, plaatsen uitbouw,

t/m

19

in

de

vrijdag

nsdag

d

-,..

Iil;

svl;: wijk;?!"

sw

Op

18

in

uw rolemmer

maakploeg geweest

is.

novem-

vvi s

Let op.

De hierboven genoemde aangevraagde verg lui nin gen

liggen

bij

u

als het

legen van

uw

rolem-

na het legen staan totdat de schoon-

Let op: Dit kan

ook na

beperkt aantal zaken terecht paspoorten en rijbewijzen

e.d.

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de

de

november worden deGFT-rolemmers schoonge-

maakt. Dit gebeurt op dezelfde dag
mer. Laat

"ijdensde donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een

ingekomen 04 november

17.30

uw

Tollensstraat zijn dagelijks

open tussen 08.00

-

18.00 uur.

de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien

tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat

15

óf stuur een brief naar de

Openingstijden Centrale Balie

Openingstijden begraafplaats

november wordt de papiercontainer opgehaald

ber gebeurt dit

in

plaatsen hekwerken (wijziging op bouw-

velux dakramen, ingekomen

Schoonmaak GFT-containers
Van

maandag

16.00 uur.

klachtencoördinator.

Louis Davids Carré

De ophaaldagen voor de papiercontainer:
16

-

2010-W-0l6.

-

Op

uuren vrijdag 8.30

Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de

aanvraag 20o8-i3iRviefase), ingekomen 29 oktober 2010,

q.

26 38

88. E-mail: info@milieudienst-ijmond.nl

met de

website het digitale formulier

Zandvoort:
-

17.00

Melding of klacht?
Bel

cember 2010

-

de rechter bovenhoek

uw brief "zienswijze" te vermelden.

zienswijze over deze aangevraagde plannen kenbaar

kunt maken. Deze publicatie betekent ook niet dat u een
bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning worden
verleend dan

zal dit

worden gepubliceerd en pas dan kunnen

Collegelid spieken'

Een afspraak
te

maken met een

collegelid doet u via het centrale

efoon nummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid

wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar

een vakafdeling

verwezen wordt.

belanghebbenden bezwaar indienen.

uur zijn.

Ingekomen vergunning en aanvragen

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen

Verzonden besluiten

is

de

werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch

ONTHEFFING artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening
Het college van Burgemeester en Wethouders

om met
o 'den ing

toepassing van artikel 3.22 van de
:

ze

<e

is

voornemens

Wet

ruimtelijke

besTemmi^gsplan

o-t-eff ng van

liet

nemen van een

kerk als een school

te

verlenen voor het:

Omgevingsvergunning

-

Kerkplein 9, plaatsen van

bei 2010.
-

gebruik

op het

-

twee

parasols,

verzonden

Op zoek naar werk

c

uur.

01

www.werkeninzandvoort.com.
Voor het vinden of aanbieden van banen

november20io,20io-2ioRv2efase.

Dr.Joh.G.Mezgerstraat 24, gedeeltelijk veranderei

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand

en zee, maar vooral dicht

of aanbieden van vacature?

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van

20 10 -"70 Lv

Boulevard Barnaarti2, realiseren van een duikschot

den
-tijdelijk in

bereikbaartussen 08.30 en 16.00

Zandvoort:

bij

mensen

in

Zandvoort.

AUTOSPORT
ZHC-dames op weg

Zandvoorter Dennis van de Laar
lichtpunt in Zandvoort
Afgelopen zaterdag tijdens de eerste race

om

het Winter

Endurance Kampioenschap, de Zandvoort 500, brak een

nieuw hoofdstuk aan voor de nog minderjarige Zandvoorter

mee

Laar. Hij

mocht rijden

een Porsche GT3, waar-

in

samen met Jaap van Lagen naar de twede

hij

plek reed.

Michael Bleekemolen. "Het

collega's Dries van der

onderdeel dat stuk ging,

en de Formido Swift kampioen

we

niet

we

op voorraad

Daarom konden

te hebben.

helaas niet meedoen",

was

commentaar van

het

Bleekemolen

uit

uit

Hillegom en Peter Furth

uit

Zandvoort was het na

vier ron-

afgelopen. Furth kende

al

een goede start en ging soepel

door het veld. "Een plaats

de eerste

bij

maar

in,

kend jaar achter de rug

in

de

Formido Swift Cup. Dejeugdige Zandvoorter die afgelopen
seizoen
in

deze

al

won

een wedstrijd

klasse, heeft

nog

niet

en gaat naar het

zijn rijbewijs

Haarlem met

in

de Porsche staande

Rijden

heel

in

een Porsche

hield.

is

toch

wat anders dan een

Suzuki Swift zoals afgelopen
seizoen.

De derde

plaats

was

team, Niels

werd derde

was

te gre-

de Divisie

in

In

de

in

de Divisie

III

was het duo

Ruud en René Steenmetz dat
de winst met een Renault

BMW

de ban-

dag toch

denstapel

M3GTR

in

bij

af

met een overwin-

Uitslag:
1.

BMW

was door de

klap defect ge raakt. "Voordeel

we

VS

Coronel, Renault

Trophyop3 ronden.

brandstof.

werd na 500

ki-

de Zandvoort 500 teleurstel-

I,

(116

ronden verder)

lend.

"We hadden een kapotte

uiteindelijke

stroomverdeler en onder een

winnaars David HartenNicky

bepaalde voltage klapte de

Pastorelli

in

deVS

stuurbekrachtiging

Star.

eruit",

klonk een sombere Van de

wel dat

nauwelijks het

team

zijn

nu

al uit",

we

zo stelde Fontijn

licht ironisch vast.

strafbal nodig

plaatsgenotes

voor de

1-3 uit

een strafcor-

ner en kort voor

tijd

zette

Judith van Delft de eind-

stand op het scorebord,

1-4.

Zandvoort heeft nog drie
punten uit twee wedstrijden nodig voor promotie.

nog een vierde

er

Zandvoorter

actief.

Na één

leidt tot verlies

3:

Divisie

Steenmetz/ Steenmetz,

dames

incasseren.

De strijd was van begin

af aan

spannend. Dan weer scoorden

Braams/Huisman,

De mannen zaten afgelopen

genomen,
seconde,

14-12. In

bij

de laatste

een 15-15 stand,

kreeg ZSC de mogelijkheidom

de wedstrijd

rust leek

TAC/VOC een gaat-

je te slaan.

Na 7-9 lukte het

Zandvoort echter weer langszij

te

komen maar in de

seconden voor

rust

laatste

wisten de

Na

rust

kwam

Zandvoort sterk

de

In

hebben onder-

combinatie met het

dat niemand aanvallend
in

de wedstrijd zat

sulteerde dit

in

na het begin van detweede
helft namen de Alkmaarse
dames een voorsprong die
zij niet meer uit handen
gaven. "Jammer maar we

al-

P ie rik.

werd

het na rust snel over en

was detweedewat minder.
In mijn ogen is het team
wel gegroeid ten opzichte

spelen de heren

Scores ZSC: Da ph in a van Rhee:
6;

Laura Koning:4; Lucia

v.d.

Drift 2

Jabaken Naomi Kaspers ieder

voorsprong van twee punten

1

om

van Mosquito's. Topscores
Ron v.d.Meij 14 punten.

van vorig seizoen", aldus
oud- en nu interim-coach
Richard Koper. Ook de da-

Dames

dagthuistegen Mosquito's,

Lions:

Marvin Martina 20 en

mes spelen komende zate r-

en Martina Balk.Szilvia

doelpunt.

eer-

ste helft gespeeld. Helaas

19.00

formatie.

dames om 10.50 uur uit tegen
het Amsterdamse Westsite 5.

aanvallen werd er zelfs een

hebben wel een goede

Zandvoortse

Komende zaterdag

uur thuis tegen de reserves

sluiten voor de

zondag spelen de Zandvoortse

terug. Via een aantal snelle

duidelijk

marge van drie
punten koesteren en dat

een toch wel

behoorlijke nederlaag",

dus speler Robert ten

strafbal

Komende

was

voor Lions. Toch konden ze
slechts een

bleek niet voldoen de. Direct

37-36 niet slecht was, bleek

niet verzilverd

helft, 21-

geflatteerd

re-

Alhoewel de ruststand van

Balk.

de eerste

won AlkmaarGuardians

met 56-40 wat
eerste helft

duidelijk

nog te winnen.

door Martina

24,

een sterke tegenstander die

terecht toegewezen

als

strijd in

van onze dorpsgenoten. De

Maar de

Arnsterdamsedamestoch nog
een verschil ter forceren, 9-10.

in

begonnen on-

geconcentreerd en hadden

feit

kwam TAC/VOC weer

langs-

rij

waren met

maar Guardians.

zaterdag opnieuw niet

onze plaatsgenotes, dan weer

en andersom. Vlak voor

hebben de tweede nederlaag op
reserves van Hoofddorp

verloren ietwat geflatteerd van 'angstgegner' Alk-

Renault Clio Sport, 106 ronden;

lekker

zij

De

80-68 te sterk voor onze plaatsgenoten. De Zandvoortse

schat.

de eindstand bepaald.

Lions

moeten

BMW;j2od,n;j ronden;

Dan was

Onderschatting

Hart/Pastorelli;

laten winst glippen

na een ruststand van

hettern-

gevolg. Isa Knotter tekende

we

15-15,

om

po flink op te voeren, met
nog twee doelpunten als

Amstelveense doel-

vrouw, hetgeen tevens
de ruststand betekende.
De tweede helft was nauwelijks vijf minuten oud
toen Roos Rückert de
Zandvoortse voorsprong
verdubbelde, 0-2. Daarna

Den Boer/Knap,

HANDBAL

een meer dan spannende wed-

het sein voor onze

goed af en
pushte netjes de 0-1 ach-

ter de

wedstrijd. "We

bij

was

Dit

v.

Divisie 4:

In

een strafcor-

via

nerdeaansluit ing forceren.

2:

BMWi2;jd,io4 ronden.

uiteindelijk

vrouwen'

op voorsprong te komen.

Divisie

beurt hield Dillon Koster het

werd

en konden de 'gast-

Divisie

voorgezien. De start deed de

9-10,

er

om

het Zandvoortse spel
stil

Klassenwinnaars:

zijn

Helaas hebben de handbaldames van ZSC niet van TAC/

re-

viel

wat

Judith van Delft handelde

De heren van The

Laar.

strijd

snel de

overhand krijgen maar

was een

Mégane

Porschedelen metSebastiaan

VOC kunnen winnen.

al

n6

De kosten voor de

Nieuwjaarsrace hebben
er

Star.

Het was verbazingwekkend

Handbaldames

weg om na de

Laaropiminn,879;3.Becker/R.

te zien hoe Van de Laar zich

De Zandvoorter zou

hard op

aan geloven.

1-4

Coach Cees van Deursen
zag

Van Lagen/Van de

2.

rubber van de banden hebben

Divisie

met

er

4:01,36,777 (124,07

in

km/uur);

gebruikt en ook niet te veel

lometer

VVV

BASKETBAL

Hart/Pastorelli,

ronden

Laar verliep de training voor

de

serves van

het ingaan

rechter voorkant had schade

en het antiblokkeersysteem

Voor vader Ronald van de

tweede achter de

zijn

winterstop te gaan promoveren. Zondag moesten de

van de Hugenholtzbocht. De

Raymond Coronel

realiteit

Clio

hetteamvan Bleekemolen de

in

Dat was de

ging

BMW^2od.

Het tweetal, uitkomend

trein.

II

naar Jeroen den Boer en

naar zich toetrokken. Zo sloot

Frabos

De Zandvoortse hockeydames

dit akkefietje

De winst

Simon Knap

van deze afgelopen periode.

de

IV. In

met de

van de

defraaie

de Divisie

in

Braams en Duncan

Huisman.

is

in

moch-

aldus een teleurgestelde

voor het duo Wilko Becker en
in

La ngeveld,

ten het afmaken. Het drietal

Renault Megane.

Luzac College

Vossen

Fontijn. Furth gleed

tig",

uitste-

tien zat er zeker

Furth

zijn

deze klasse ging de winst naar

sr.

Voor het duo Peter Fontijn

den

zelf,

Kosters eigen Certainty

Liesette

Van de Laar heeft een

maar

Zandvoorter

bleken

Dennis van de

naar promotie

500

Bleekemolen en diens vader

Na een

gelijk

opgaande

om

17.15 uur.

Zandvoortse Courant

SV Zandvoort begint warm

•

NUMMER 45

11

•

NOVEMBER

Ouder-kind toernooi

te draaien!

2010

bij

Open Golf Zandvoort
Opnieuw

heeft het eerste elftal van SV Zandvoort voor een

stunt gezorgd. Voor de derde wedstrijd op

mannen van
mer twee

(!)

rij

konden de

interim-coach Sander Hittinger drie punten

op hun conto bijschrijven door thuis met
van de

ranglijst,

week moest de nummer

loven. Voetballend

er iedere

is

van de num-

drie. Hellas Sport,

week

bij

Ma urice

Moll niet stoppen, waardoor

de

grillige spits het zestien-

metergebied binnen kon gaan.
3-2

ZOB, te winnen. Zandvoort

want

begint zich als een reuzendoder te ontwikkelen,
rige

verwoede pogingen,

vo-

eraan ge-

SV Zandvoort pro-

Gelukkig had
situatie

kant

hij

oog voor de

want van af de

kwam

rechter

Stein Stobbelaar

aanstormen. Een perfecte
pass

opmaat voor Stobbelaar

en niet twijfelen, zorgden voor
gressie te constateren.

evenwicht.

om te

niet verstandig

liet

van het eer-

nummer twee

dat ze voor de

geen ontzag hadden.
de

spelen,

vijfde

Al

Hij

kon

verdediger

zijn

minuut konden de

MicheldeHaan,hetdoelpun-

Zandvoortse supporters

chen. De linker vleugelverde-

zijn laatste

diger van

van driegeschors-

ZOB

kon,

in.

Met

j

hij

rechts,

schoot

ui-

ondanks

om

liefst

Koper

zijn

3-2.

Het

het huidige seizoen was

mooie

dit

resultaat stijgt Zandvoort drie

plaatsen en staat nu achtste,

op slechts drie punten van de

Afgezien van de spreekwoordelijke eer

vierde plaats!

Komende week

Zand-

treft

visite

gaan

bij

TOB

uit

Am-

deze keer

naar:

stond een scooter

ook de ouders dongen

mee, voor de neary waren

Sommige

spelers van Zandvoort

hebben en dat

terwijl

Zandvoorters

al

Noord leken hun dag niet

Promotie/de Eersteling afgelopen

kwam

ploeg uit Hoofddorp heeft

in

eens knap

de Koever Sporthal. De

in

eerdere ontmoetingen het de

lastig

gemaakt, ze waren dus

tegorie 'Baanpermissie'.

Wijsman van Fietswereld

titel

ZOB
middag

rust een aanvallend

dat het echter deze
moeilijk had

om

het doel te

kwamen de

gas-

punt meer dan Zandvoort. Een

uitermate belangrijke wedstrijd

derhalve die

om

14.30

uur begint.

fietsen te winin

aan deTolweg.Naeen span-

nende

strijd

wist Tim Boekee

uiteindelijk

in

iaatsteflights

gewaarschuwd.

kwamen

Verrassend was de terug-

In

keer van Vincent Fleers

de Hoofddorpers terug

bij

de tweede helft

in

Zandvoort Noord. Na een pe-

de wedstrijd mede doordat

riode van drie jaar afwezig-

Zandvoort

in

korte tijd drie

dure punten liggen

resultaat

Bob en Johan Gansner

nen, beschikbaar gesteld

samenwerking met Martijn

en hebben nu slechts één

vinden. Toch

aan ons

de categorie 'Handicap',

in

en zakte van de 4e naar de 7e

twee stoere

een van de

meteen

spec-

hebben we volledig

zelf te wijten", stelde

tenen heeft voorlopig afstand

gedaan voor de hogere

posi-

detweede

D van

Paap na afloopvast. Zandvoort

ties

Noord heeft nu

het district

vijf verliespun-

in

West

klasse
I.

Bruce en Nigel Lancaster

king

w e rd St

j

n

i

de vlag te eindigen en

huldigd als winnaar van de

jeugdcompetitie 2010 van

OGZ.
tel

Hij

wist hiermee

Administratiekantoor

K.Willemse

Algemene uitvaartbegeleidin g
Zandvoort

Auto

Strijder

Grand Café Restaurant XL

Croenestem& Schouten
Fin.

diensten

Hugoos
Huis

in

de Duinen

Autobedrijf KariMo

Mobiele Poets Centrale

BarBattle

Motorrijschool

Bloemsierkunst

R van Kleeft

Jef& HenkBluijs
BreezebyWalter

Phoemxbco
QuintyFashion

Café Koper

Restaurant

Goede

ZUYDT

RicheaanZee
Seven For

Circus Zandvoort

Stichting Classic

ClubNautique

de Zandvoorters ontbij

aan een

goed

de Zandvoorters op het sco-

mocht de ploeg van Marcel
Paap de handen dichtknijpen

rebord

was

gebracht, sloop er

wat nonchalance

in

het spel.

resultaat. Uiteindelijk

met een 4-4

zijn ti-

van 2009 te prolongeren.

ADVERTEERDERS

Café Oomstee
Censeenvan Lingen

bij

ge-

kreeg de fïetssleutels over-

handigd. De scooter kon niet

weggeven worden.

door

stond droeg niet

in

prijsuitrei-

Hermans

onderlinge gezeur dat hier-

te hebben. Nadat de 2-0 door

De

de wacht gesleept. Na afloop

gele kaarten incasseerde. Het

van het spel

de ca-

aantal slagen, werd door

van defeestelijke

weer mee. David

hij

in

Bruto Score, het minst

doelpunten Zandvoort Noord
leek het betere

in

de categorie 'GVB' en Luc en

Arthur Burghout

Conijn maakte het eerste

heiddeed

de

in

Tim en Fred Boekee

zaterdag kansloos van AFC

bij

vrijdagavond op bezoek

waarom

minimale verschillen

3

sterdam Noord. TOB verloor

2-1.

ZAALVOETBAL

te

drie categorieën

In

gestreden werd gingen met

scores uiteindelijk de titels

klaar,

op

er

nen: voor een hole-in-one

op hole

stander van formaat,

als ze

waren

spectaculaire prijzen te win-

voort opnieuw een tegen-

plek,

laat

titel in

stijf in

taculaire afslag het dichtst

Zandvoort Noord

het ouder-kind

rij

170 deelnemers verschenen

een poging te doen de felbegeerde

de wacht te slepen.

het dak van het

in

Ene Slaaf achter latend,

Na

aan de start

verbaasde doelman

het leer

doel, een

in

ten kanon van Zandvoort, zat

der, hielp Patrick

in

zijn

Maar

toernooi gespeeld.

van de tegenstan-

aan flarden! Door

met buitenkant
ste fluitsignaal af aan blijken

geworden van

helft

de linker kruising,

voor zich opeiste.

jeugdgolfseizoen voor de derde keer op

de

vooral

ongeslagen record van ZOB

zijn

een bijna on navolg baar schot,

Zandvoort

Kaales vader

een gezonde zoon en vond het

in

Afgelopen zondag werd ter afsluiting van het afgelopen

Zandvoort voetballend op
de

1-1. Nog voor rust
kwamen onze plaatsgenoten

het strafschopgebied

centrale verdediger Ronald

met

ploeg weer langs Zandvoort

hielen laten zien en sjeesde

dagen voor de wedstrijd was

Het venijn zat

wedstrijd

Na een aantal kans-

Zandvoortse verdediging

rol

voor Hittinger, want een paar

2-2.

hem deze
staart.

communicatiestoornis van de

opnieuw

uit.

ven gaf,

vlak voor tijd de bal

in

weer op voorspong. Ook nu
was het Moll die de hoofd-

te wedstrijden

die Jorrit Schrnidt het nage-

jes over en weer,

team aan de verdiende overwinning. Met een van effect
zwanger schot schoot hij

1-0. Niet kort

zetten,

elftal

het Michael Gornmers

De doelpuntenmachine van

de stand weer

Weer geen compleet

was

ZOB, Bas Veltmeijer, kon door

de

daarna was

ten opnieuw langszij. Dit keer

Corry's

Kaashoek

Ltfe

Concerts
Stichting

Nieuw Unicum

De Haven van Zandvoort

Uitvaartcentrum Haarlem

Dierenarts Dekker

Van Aacken

Dorsman Assurantiën
FiloxemaGreek Cuisine

Glaszettersbedrijf
V.o.f.

Cocaede

gelijkspel. "Dit

^D

atv

11

Jhr. P.M.

Quarles van Uffordlaan 2

2042 PR Zandvoort
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www.cvl.nu

(rato,

(ter)huur, beheer, taxatie

Bi-

De Favaugeplein 21/53

Celsiusstraat 195

Wonen op een geweldige

Deze aantrekkelijke 2 onder

Het betreft een

heeft

2

locatie met super uitzicht!
kamer appartement op de 9" etage van

maar

liefst

Hogeweg
1

kap woning met garage

Woonkamer met haard

Direct naast het strand gelegen

•

Luxe woonkeuken, bijkeuken met aansluiting wasmachine/droger

Appartement heeft een update nodig

•

Ook

•

geschikt voor verhuur of als 2e woning.

Moderne badkamer met
Gehele begane grond

Woonoppervlakte

•

Perceeloppervlakte

€

40

7

(exd. balkon en berging)

Dit aantrekkelijk gelegen
1"

ligt

met vliering.

Dit

strand, zee en boulevard

2 balkons op het zuiden

Moderne open keuken (2004)
2 slaapkamers,

moderne badkamer

•

Eigen parkeerplaats en

mime

•

Woonoppervlak

m2

ca.

63

berging inbegrepen

in prijs

(exd. balkons en berging)

Leeuwerikenstraat 14/2

goed onderhouden woonhuis met

welke

puien, allen voorzien van dubbele beglazing
Vanuit de onderbouw toegang tot het grote

Op

3"

3

(35m 2 zelfstandige woonruimte)
2010 is gerealiseerd.

woonlagen heeft
in

Op een

rustige locatie gelegen zeer speels ingedeeld

voormalig 4 kamer appartement met groot balkon

het souterrain

U

zult

aangenaam

verrast

worden door de

(Z).

ruimte,

het prachtige uitzicht en de goede staat van onderhoud.

in

woonkamer, woonkeuken, slaapkamt.-. Latkamer

• Geheel voorzien van kunststof kozijnen, kunststc"' kantelscijif-

•

Rustige ligging, achterzijde van het complex

•

een heerlijk zonnige voor -en achtertuin en een
studio

op

•

•

141m z
277m ?

ca.

Vondellaan 30/3

voormalige 4 kamer appartement

etage, heeft 2 balkons en een garage

Vrij uitzicht

• L-vormige

op de

Goed onderhouden

179.000,

Trompstraat 3/2
op ds

ligt

•

•

vloerverwarming

Achtertuin op het noordwesten en achterom

•

Vraagprijs:

•

o.a. ligbad

v.v.

•

m

lift

ca.

62/12

kamer maisonnette

en schuifpui naar achtertuin

Centrum en openbaar vervoer op steenworp afstand

Complex met

lichte 3

kleinschalig complex.
•

Woonoppervlakte

Deze

en 4 S verdieping (tevens hoogste etage) van een

4 slaapkamers.

het complex 'de Rotonde'.

gemeen; luppiiijKt

grasveld

83

Vraagprijs garage:

m

7

(exd. balkons, berging en garage)

€ 229.000,€ 30.000,-

Woonkamer en keuken

•

Nieuwe keuken geplaatst

•
•

loopafstand van NS-station en centrum (10 minuten)

• Woonoppervlakte ca.

Vraagprijs appartement:

•

&

"
•

gestuukt

3 slaapkamers en studio

in

in

in

2008

2008

Voldoende

gratis

Woonoppervlakte

parkeergelegenheid
ca.

116

Sfeervolle

•

Slaapkamer, waskamer, moderne badkamer

Op steenworp

souterrain

Achtertuin met schuur en achterom

Vraagprijs:

m2

,

€ 339.000,-

woonkamer, moderne woonkeuken, eet/studeerkamer

•

•
in

de directe omgeving

perceeloppervlakte 116

afstand van beschermd duingebied

Strand en centrum op 5 fietsminuten

Woonoppervlakte

ca.

93

m2

m7

C§*

Vraagprijs:

€

229.000,-

g5

6 e jaargang

18

•

week 46

PZandvoortse

NOVEMBER 2010

Het wekelijkse nieuwsblad

Courant

voor Zandvoort en Bentveld

www.zandvoortsecourant.nl

Ia™.

PI

In

^Algemeen

*w ''t*.

W Mantelzorgers

Zandvoort

wonende

PVV'er

Sinterklaas

is

p^

weer

aan

al

in

in de
watten gelegd

'

kwam

Zandvoort. De Goedheiligman werd door de boot van de
zijn

te beste

bij

de Rotonde weer

KNRM weer feilloos

pakjesboot op het Zandvoortse strand gezet. Ondanks het aanvankelijk niet

weer was

er toch heel veel belangstelling

voor deze bijzondere dag voor de

kleinste Zandvoorters onder ons.

w

Jubileum

I

f|||t
ïk-SS

.

5

Nieuw Unicum
is

JPORT
Basketbalsters

komen

jarig en

*:

viert feest

er niet

aan te pas

Zeer geanimeerde
ondernemersavond

Zandvoort aangekomen

in

Afgelopen zondag was het dan eindelijk zover: Sinterklaas

vanaf

worden

tii

media

trekt de

woorden meteen weer
inslikken want Sinterklaas
is van mening dat er alleen
maar lieve kinderen zijn. Hij
meende dan ook dat alle
Zandvoortse kinderen 's
avond de schoen mochten
zetten. Na het welkom van
die

de burgemeesteren het

Maandagavond

15

november vond

joen Club Nautique de

jaarlijks

in

jaarrond strandpavil-

door de gemeente georga-

niseerde ondernemersavond plaats. De avond stond

teken van 'Zandvoort het jaarrond aantrekkelijk'.

in

het

Met meer

dan 300 aanwezigen was de belangstelling overweldigend.

zin-

gen van een aantal bekende
Sinterklaasliedjes,
tijd

voor de Sint

was

het

om weer op

Americo te stappen vooreen
kleine toer door het

centrum

van onze woonplaats.

's

Middags was het

in

de

Korver Sporthal opnieuw
feest.

Daar waren de Pieten

bijeen

om

de Zandvoortse

jeugd een fijne middag te
bezorgen. Door middel van
allerlei

Pieten

handigheden die
moeten bezitten om

mogen

Honderden kinderen metou-

Sint zich naar boven begaf,

ders en grootouders waren

werd

naar het strand gekomen

sen begeleid dat er op de

horde mensen heenkomen

in

om

de Sint te begroeten en

Rotonde bijna geen plaats

om

gaan naar

balanceren en touwklim-

het

lijkt

waar

men, konden de kleinste
Zand voo rtertjes laten zien
waar zij toe in staat zijn.
Na een kort bezoek van de
Goedheiligman kwam ook

jaar

wel of het er ieder

meer worden. Toen de

hij

door zoveel men-

meer was voor de meute,
Toen Sinterklaas op

zijn

schimmel Americo stapte,
kon

hij

op

bijna niet door

weg

te

het Raadhuisplein,

de

burgemeester Niek Meijer
klaar stond

om hem

offici-

welkom te heten in onze
gemeente. Toen de burgemeester zei dat hij niet geeel

De Mannetjes

Kaashoekde
meest creatieve
ondernemer 2010

l.Blj
aanschaf van een

bril

collectors item

zijn,

maar

moest

hij

feest een eindeen

aan

dit

het,

voor de meeste kinderen,

voor het laatst bewaard:

van Strandpaviljoen

Kaas hoek

de bekendmaking van 'de

meest creatieve ondernemer van 2010'. De winnaar
van de eerste editie

i

Tijn

in

2009,

G reeven Makelaardij, kon de
wisseltrofee doorgeven aan

dewinnaarvan
uit

20io:Corrie's

de

Halter.tia.--r.

Akersloot en Lana Lemmens,
directeurvan

VW Zandvoort.

Het toetje van de avond werd

SCOOTMOBIELEN

is

afwachten tot pakjesavond.

ook met PGB (persoonsgebonden budget)

023

-

5 735 735

BETER MOBIEL, Max
Ontzettend lekker.
Ontzettend goedkoop.

fotoboek

Creat Migrations van
.

kinderen

een schoorsteen gooien,

met

varilux glazen krijgt u het

V

lieve

werken, zoals cadeautjes

De avond werd afgetrapt
met het tonen van een door
Meer gemaakt
met sfeerbeelden
Daarna
volgden drie sprekers:
wethouder W If red Tates,
Jasper van het Nederend
filmpje

van Zandvoort.

Jan van der

4-wielfietsen
Bij

'

loofde dat er alleen

voor Sinterklaas te

Halt straat

'Allemaal aan de

5

Tel.:

kaasblokjes dus in plaats
Vnjda

van de chocoladeletters'
\

2041
23

-

57

L

I.vdveoi

1

174

k.com
koopa •ond

t

Slagroomschnitte

1/""*
25
2e gratis

Monnikenbrood
zonnepit

Planckstraat 44

Raads program ma 2010-2014 vastgesteld.
In

National Ceographic cadeau!

te zien

bij

de balie of op de website

Thuis

op

is

89-jarige leeftijd
Zij

rustig in haar slaap overleden

onze heve moeder en

werd overspoeld door

die

onbekende

zee,

WATERSTANDEN

wij laten haar wegdrijven.

oma

©

Club Nautique

Renske Kuipers

Gerritje Wardenier

weduwe van Dirk Jan Visser

-Genie

Flietstra

-

Het hele jaar geopend!
-

weduwe van Herman Wardenier
Geboren

Overleden

Zandvoort 14-11-2010

Wünseradiel 27-02-1921

13 april 1932

12

Voor reserveringen bel

november 2010

023
Kijk

Joke Visser

Dirk

Ben

Anneke

& Koos van Beek

Liesbeth

& Hans Roodt
& Ingrid Brands e

Martin Luther Visser

Yiiiiuick

& Wantij,

Gineke, Myrtiie, Rick

Arjan

& Sanne,

er

&

t

i.G.

Wardenier

Romolenstraat 27

RX Haarlem

2032

Mirmnla, Ylislm,

De crematie

Coriime, Steven cY Kori,

heeft

donderdag

18

Laag

13.26

21.05

14.02

21.56

14.35

22.34

15.09

23.20

04.07

12.14

16.23

04.48

12.45

16.59

05.28

13.30

17.42

MEMORIAM

IN

Algemene Uitvaartbegeleiding Zandvoort

alwaar bezoek van 14.00 uur tot 17.00 uur.

- Regelen en u itvoeren

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden
op vrijdag 19 november om 14.30 uur
in het Yard en

Crematorium Haarlem,

Vergierdeweg 271 in Haarlem- Noord.
Tijd

van samenkomst 14.15

uur.

Pap,

is er gelegenheid elkaar te ontmoeten
ontvangkamer van het crematorium.

Persoonlijke aandacht voor

en het verdriet wordt maar niet minder.

Het wordt steeds erger,
bent geen dag uit mijn gedachte.

U

en

Uw

dierbare -

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort
Evert H. Schweitzer

afloop

in de

i'lin

de uitvaart ~

- Verzorging van overledene ~ Begeleiding voor nabestaanden ~
-

Er is nu een jaar voorbij

je

Na

Hoog

15.47

november

.gevonden in Driehuis.

nea werbang, ithoeclitnetmear.....

mem is thuis opgebaard, Poststraat 4 Zandvoort,

Hoog
Correspondentieadres:

Wouter, Rianne, Vincent, Mariëfte.

Wêz mar net bang,
Us

Youri

571 57 07

En vin

& C armen Visser

Paul Visser

-

ook eens op

www.clubnautique.nl

Irma

& Yvonne Visser

Vooreen

Liefs Sonja

stijlvolle

en verzorgde uitvaart

Dag en nacht bereikbaar

Correspondentieadres: Liesbeth Roodt,

Westerparkstraat

18,

2042

AW Zandvoort
1

uzz

Sinds 1992

uw

uitvaartondernemer in Zandvoort.

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort
2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023)571 32 78.

Tollensstraat 67,

Phoenix
Begraafplaatsen- en creinatoria-ondersteuning

www.uzn-nederland.nl

Uitvaartcentrum Haarlem

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

KW

Parklaan 36, 2011
Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.

nhaarlem.nl
vazen en arna
.en beplanting
mplete grafbedekking
ichling,

ALTIJD
BIJ

DIRECTE
OVERLIJD

il vrijblijvende olïerle of advies kunl u contact
m opnemen via telefoonnummer 06-397 5b 604.
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-
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Werkgroep Ombuigingen moet aan de

Geboren:

Volgens mij

slag

Aimèe, dochter van: Keur, Richard en: Beelen.Saskia.
Een werkgroep die samengesteld wordt uit alle raadsfrac-

Maria

ties zal zich

Reva

Lydia.

Pilar,

dochtervan: van Waarde, Steven Daniël en Alders,
:

de komende weken moeten buigen over een

groot aantal ombuigingen

in

de Begroting 2011.

een tekort op de Zandvoortse balans van

2011

in

Bryan geb. Penaat, Henriëtte.oud 62jaar.

se burger zoveel mogelijk ontzien wordt.

KERKDIENSTEN
Mr. J.W. Verwijs

www.kerkzandvoort.nl

Agatha

St.

10.30 uur Pastor D. Duijves

www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius

waar dat Zandvoort zwaar
in

door te voeren. Verwacht

minder waar",

er in 2011

Volgens

merken

nog

is.

vroegen zich

om

2011

in

nog weinig of

heel Zandvoort en Bentveld!
2

2042 JN Zandvoort

Openingstijden: maandagen dinsdag 09.00 -17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentieacquisitie: Lettyvan den Brand-Kinderdijk
letty@zandvoortsecourant.nl

in

den

De kosten die de burin Zandvoort jaarlijks
moeten ophoesten zijn niet
te hoog. "3 68 gemeenten
lande."

gers

duurder dan

een

wij,

is

even duur en slechts 60 ge-

Verspreiders

www.zvo-ver5preider5.nl
Press BV.

reini-

groot en

bij

het

Nu werd voorgesteld

in

Maas. Volgens hem

centage te verhogen werd

eveneens aangenomen.
Een motie van OPZ over de

prijzen

gerelateerd aan de bezoe-

van de contracten, jaarrond

met de

De contracten

of niet. Deze motie

Goedheiligrnan! Pakjesavond

gewoon pakwas de avond dat

werd

in

heette vroeger
avond. Dat

en

kornuiten pakten

zijn

ze pakken konden.

In

plaats van

kinderhandjes vullen, hakt
ze het

hij

liefst eraf. Eigenlijk

gaat het mij niet
rorfilm

om

Sint als

en Gezin en mogelijk een

daar onder moeten

lijden.

extra verhoging van

ij

ken

de horeca pachtprijzen

met

in

het

klem

om

rondende fase daarover

WD.

hij in

een

Het voorstel van D66

om

paste Begroting 2011 aange-

een

sikkel.

zit

zijn

Een zeer

doet aan het beeld van mijn

nomen. De belastingvoorwerden unaniem
aangenomen met een aan-

Sinterklaas. En beslist niet

stellen

geschikt voor kinderogen.

is.

passing van de reinigings-

wereld niet buiten sluiten.

in

rechten.

Via de Tv

daar niet op door

omdat

te gaan

is

lugubere poster die afbreuk

af-

centrum. Toonen vroeg met

de reinigingsrechten onder-

vond weerstand, met name

werd de aange-

pos-

Daar

een aangekleed skelet

op een mager paard en
staf

Uiteindelijk

de hor-

maar meer om de

ter die overal hangt.

nomen waarna

spannend werd.

Maas

maakt van Klaas een moord-

grote meerderheid aangehet nog even

Niks,

is.

OPZ en
CDAstelden voorom markt-

vig discussiepunt.

in

loze verwijzingen die sug-

strandpachters was een he-

Onder

andere het Centrum Jeugd

zit

het Sinterklaasverhaal tal-

gereren dat Sint helemaal

geen kindervriend

inflatieper-

kersaantallen en de duur

menleving ontzien.

geen extra geld voor een

aantal voorstellen van het

van Dick

matig met het

dadig monster.

halen. Dat viel vooral

CDA en de OPZ niet in goede

Zandvoort
mogelijk moet zijn. Wel wil
hij de zwakkeren in de sa-

verzwaring

ze te

me kwaad

gingsheffing alleen trend-

Natuurlijk kan je de buiten-

al

'

ik

'Sint'

om marktconforme

de Algemene Reserve te

die

hij. In

zijn

de pret voorbij.

is

Daarom maak
over de film

hij

uit

van de

BEAU JQL AIS PRIMEURAVOND

vind het schitterend

wat

Ook de

CARTOON

de

Ik

Nog even dan

strandpachterscontracten

goed koperdan

van de Brede School, zullen

'

amendement

VVD om

Leek.

werd door Toonen ernstig
ontraden. OPZ vroeg hierin

zijn

Verspreiding: ZVO

H7 8

WV

pen) en het

in

hoe de kleinkinderen genie-

meenten

ken en die te vergel

9.250 exemplaren

ten.

dat een zeergeringe lasten-

conforme afspraken te ma-

06-1139

week erna naarde haven

Een

nomen. Het aantal amendementen dat werd ingediend
was deze keer gering. Slechts
een drietal werd in stemming gebracht: een dek-

van de

met de boot komt.

Sinterklaas

wijzigingen werden aange-

CDA

ging

hij

het een rustiger

Drachten waar

in

wetenschap vindt Toonen

bliotheek voor de leerlingen

Uitgever: Zandvoort

en beppe

Zandvoort", meldde

collegevoorstel voor een bi-

OPLAGE:

Bij
is

de kleinkinde-

héél hard."
ren uit Leek

schouwspel. Eerst naar pake

opvangen door geld

college te verschaffen.

offset

kwamen

kunnen worden. Het college

Visseringsweg 40 -Diemen

Tel.

kleinkinderen, "en

hij.

Tijdens de vergadering van

Ook zou daarmee de tegen-

wil die

aarde.

2042 JN Zandvoort

zei hij zelfs.

"doet Zand-

de speedboot",

vallersvan 2010 opgevangen

om

Centrale redactie: Joop van Nes

Druk: Dijkman

deVWom zeep", zei

kingsvoorstel van het

al

Bladmanager: Gillis Kok
06-460460 26 gillis@zandvoortsecourant.nl

06-14482685 •joop@zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort
-

vertelden mijn Zandvoortse

(aangenomen), de afbouwing
van D66 (verwor-

zijn

advertentie5@zandvoortsecourant.nl

Tel.

Tel.

is

het
zijn

"Hij

lenbakverwezen."Zo help je

gezien de problemen

nen worden voor het zwaar-

info@zandvoortsecourant.nl

06-4342 9783

Zo zou

hem

"Niets

is in

is

kwam met

voort het zo gek nog niet

een buffer opgebouwd kundere weer dat eraan komt.

in

Kleine Krocht

023 - 5732 752

Kleine Krocht 2

eerste

instantie afof het verstandig

donderdagen wordt GRATIS

huis-aan-huis bezorgd

KANTOORADRES:

Tel.

niet

Diverse

in

het niet

is

zit.

veel van te

Paulus

COLOFON
Tel

Toonen

de nesten

wordt dat

niets te bezuinigen.

Verschijnt iedere

ciën Gert

gelukt. Sint

Zandvoort

In

Wilfred Tates naar de prul-

aan bod, die met een aantal
Volgens wethouder Finan-

weer

het land.

een spectaculair gegeven:

de golven niet te hoog?

nog een paar programma's

noodzakelijke bezuinigingen

fracties

&

voorstellen

en ombuigingen vanaf 2012

Blans

B.

De

BERAP-i 2011 opgenomen.

In
de ontwerpbegroting
wordt voorgesteld om de

is

10.30 uur Heer

in

-

Protestantse gem. Zand voort

RK Parochie

de subsidie voor

VW Zandvoort af te bou-

de tweede dag
van de werkgroep worden

ds.

de

hoest moet worden. Met dien verstande dat de Zandvoort-

MarinusSimon,oud75Jaar.

Killestein,Gijsbertus

10.00 uur

€

circa

325.000 dat door bezuinigingen en ombuigingen opge-

:

Hellingman, Jan, oud Bojaar.

drie jaar tijd

wen werd door wethouder
Er dreigt

Emilie Evita.

Overleden

het

is

Jade Mare, dochter van: van der Meulen, Thijs en: Pijlman,

Jongerenafdeling binnen Sociaal Zandvoort

genoeg

komen kinderen
in

nare dingen.
zit

aanraking met

Maar

gelukkig

daar een knop op.

lVW-L
Sociaal Zandvoort (SZ) start deze
afdeling.

De

week met een jongeren-

lokale sociaaldemocratische partij vindt dat

jongeren veel te weinig hun stem laten horen over lokale

wisten wat voor een goed
gevoel het geeft

om

laterte

kunnen zeggen: daar heb

ik

aan meegewerkt. Daar kan

aangelegenheden. De onderafdeling gaat Jong Sociaal
Zandvoort heten.

is

op zoek naar jongeren die

hun stem willen laten ho-

van Buuringen en Daniël
Lefferts,

spreken

een woordje mee te
in

onze

plaatselijke

eens te

komen brainstormen. Meer
weten? Stuur een e-mail
naar RoyvanBu uringen®

meetellen, moeten ze zich

sociaalzandvoort.nl of
DanielLefferts@sociaal-

laten gelden! Als ze eens

zandvoort.nl.

Zandvoort. Wij roe-

politiek. Als ze willen

dat ze

met bezorgde ouders

die pro-

blemen hebben met de poster

om

in

in

pen die dan ook op om,

succes worden. De groep

cieel

niets tegenop", zegt voorzit-

samenwerking met Roy

ren

dacht natuurlijk een commer-

ter Willem Paap die de jon-

geren uitnodigt

"De jongerenafdeling

De film zalnaallerned ia-aan-

is

groot.

Of zij het voor

el-

kaar krijgen dat de poster niet

geplaatst wordt?

hoop van wel.
geval zal

ik

In

Ik

ieder

mijn feest

niet laten verpesten,
"vol

verwachting klopt

jjj

E
v
-33

hart."

J>

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

DORSMAN

DORSMAN.NL OF 023-5714534

ASSURANTIËN

HUGOOS

X

restaurant - café

M^^j|

BY CHRIS KUIN

1e Kerstdag geopend, 2e Kerstdag gesloten

Kerstmenu Hugoos 2010
^f

ttetgitingiernenweffang

Amuse
$$*

Bekendmaking
Gebakken coquilles
Met ingang van heden

ligt ter

inzage

bij

de

balie

St.

van de gemeenten Gouda, Leiden,

Dubbel getrokken wildbouillon met

van Rijnland het mandaat- en machtigingsbesluit van de directeur van de
Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland van

1

november 2010.

heffings- en invordering sbevoegdheid neergelegd

bij

Hierbij

Jacques met kreeftensaus

«*«

Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude en het hoogheemraadschap

organisaties

fijne

Gouwe- Rijnland

alleen

tuinkruiden en bospaddenstoelen

**«

wordt de

Kalfshaas met een roomsaus van brie de

meaux en verse

kervel

*

de door de voornoemde

aangewezen ambtenaren.

Met ingang van heden worden

€ 47,50

of

alle besluiten

met betrekking

tot Belastingsamenwerking

Hertenbiefstuk met een wildjus van armagnac en oesterzwammen

*

«*#

nog op de website www.bsgr.nl gepubliceerd.

Duo van huisgemaakte brownie en chocolade mousse
Leiden, 17

november 2010
*

Gelieve
drie

uw keuze

van het hoofdgerecht

dagen van

voren door

te

te

uiterlijk

geven

Zeestraat 36, 2042 LC Zandvoort

023-5736680
www.restauranthugoos.nl

Rijnland
Bekendmaking
staat

wat het hoogheemraadschap van

Wat

wil Rijnland in 2011 bereiken?

De economische

situatie, in

heeft ertoe geleid dat

om

te

komen

Rijnland

in

inzien.

In

zaterdag 20 november:

1 -daags
Driebanden-toernooi

deze begroting

2011 gaat doen en wat dat kost.

combinatie met de aangekondigde bezuinigingen door het kabinet,

deze begroting een verantwoorde balans

in

tot een klimaatbestendig

Café Oomstee

Café
Biljart

Conceptbegroting 2011 hoogheemraadschap van Rijnland
Van 16 tot 30 november 2010 kunt u de conceptbegroting voor 2011

is

gezocht tussen de doelen

OOMSTEE

Agenda: vrijdag 26 november: Karaoke!

watersysteem en de wens om de lasten voor de burger

Aanvang

niet te veel te laten stijgen.

gebruikelijk en nodig

om

te blijven

90%

van de financiële middelen. Dat

is

zorgen voor droge voeten en schoon water. De overige

10 tot

20%

ook

de komende jaren een klimaatbestendig en robuust watersysteem te bieden.

in

besteedt Rijnland aan maatregelen die noodzakelijk

zijn

om inwoners

en bedrijven

de bewoners en bedrijven ook
>or

komend

in

ligt

Rijnland,

Archimedesweg

1

in

-

Oomstee

JaZZ.

Vossen Quartet.

zang, Nick van den

Bos

-

Zeestraat 62

-

Zandvoort

-

023 573 87 27

-

piano,

-

-

voomstee.nl

MOTORRIJSCHOOL GOEDE

jaar 175 miljoen euro nodig.

de conceptbegroting voor 2011 ter inzage

hoogheemraadschap van

-

MetnetCarola
Carola Vossen

Tom Kwakernaat bas & Menno Veenendaal drums.

en schoon water

2011 doelmatig van drc

Ten slotte
Tijdens kantooruren

/
Ton Ariesen

Wat gaat het kosten?

Om

21 :00 uur. Je hoeft niet in te schrijven!

Vrijdag 3 december:

Het 'gewone werk' van Rijnland vraagt jaarlijks BO tot

bij

de bibliotheek van het

Leiden. De begroting staat ook op

MOTOMIMWM HOLEN?

www.rijnland.net/begroting. Belanghebbenden kunnen tijdens de inzagetermijn eventuele

bedenkingen indienen
Postbus 156, 2300

Op

15

AD

december 2010

bij

de Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland,

Leiden.

stelt

• In

Zandvoort opstappen

de Verenigde Vergadering de begroting 2011 en de daaruit

voortvloeiende tarieven definitief vast. U kunt tijdens deze vergadering inspreken.

Droge voeten, schoon water

•

Spoedopleidingen

•

Ook bromfietsexamens

023 5714420
www.goede-njschool.nl

Zandvoortse Courant

Portiekportiers

op bezoek

brandweer

bij

De Portiekportiers

Met

die

in

Zandvoort Nieuw Noord

bij

woonst icht ing De Key in
ding

zijn, h

NUMMER 46

•

18
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OOR

OOG

en
DE BADPLAATS DOOR

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

oplei-

ebben vorige week

op uitnodiging een bezoek
gebracht aan de brandweer-

kazerneaan de Duinstraat.

In

de schijnwerper

om een Winter
Santekraampie te kunnen
ditmaal

Zij

werden daarin de kantine ont-

organiseren voor

vangen en kregen uitgebreide

deren van Zandvoort. De

de brandweerwagens

zitten.

Een zeerleerzame mid-

wordt woensdag 8 december aanstaande in het
prijs

gereikt.

resultaat zal opleveren.

ondernemende dames een

maand open.

poppenvoorstelling geven.

de plek een

Op

december zal dan
tussen 12. 00 uur en 15.00

en drugsvrije omgeving

uur rond de Protestantse

de straat te houden.

trekt

dagen nieuws

gemakkelijk

is

in

Eric

Lucassen, het

Tweede Ka-

geweest

is,

was de

Nederland. Alhoewel het niet

om

zijn

adres op te sporen

is

Coffeeshop en was

nog
Ook

het

uiteindelijk toch gelukt.

hij

schrik van de buurt toen
in

de
hij

Haarlem woonde.

tijdens de periode dat

hij

militair leraar

was, heeft

hij

zich seksueel

misdragen

en werd

hij

veroordeeld tot

zeven dagen militaire detentie.

kledingontwerpen. Ze

is

volgt

de studie

Mode

Maatkleding Specialist
op het ROC Mondriaan
in Den Haag. Ze heeft bij
couturier Frans Molenaar
stage gelopen en straks
2011

in

gaat ze dat ook doen

vragen
wilde stellen. Onder andere
DeJakhalzen van De Wereld
Draait Door en een journa-

Addyvan den
Krom menacker. Maar dat is
nog niet alles want Selsela
doet mee aan AVRO's
Selfmade Fashion wedstrijd met haar ontwerp.
Menno Gorter maakte van
haar model een serie foto's
in hetTeyler museum. Voor

PowNews waren

een publieksprijs heeft ze

zorgde ervoor

Dit allemaal

dat er rond

zijn

maandag een
die

list

hem

woning

grote groep

van

was

allerlei

uit-

22

couturier

stemmen nodig. Wil
stemmen ga dan naar

met

2 januari ligt

op het

Raadhuisplein een heuse
ijsbaan van 15

meter.

bij 15

gend op zoek naar
ligers
als

drin-

vrijwil-

klik

en

op Selfmade Fashion

www.sportinzandvoort.nl

stem voor

klik

publiekprijs.

Vervolgens ga

je

naar de

overzichtspagina pagina
plek 9

Zandvoort Schoon!?
25 november wijkspreekuur Oud Noord
ZANDVftOHI

Woont

Oud Noord?

meer weten over de in richting van
de openbare ruimte? Of heeft u vragen of opmerkingen over de
u in

Wilt u

bestrating, straatverlichting, zwerfafval, speelplekken, straatmeu-

waar

werp staat en geef haar
ontwerp een cijfer! Met
jouw stem is Zandvoort
straks een

ontwerper

rijker.

redden mensen en veilig
aan land brengen van men-

Opnieuw

bilair

Gemee nte Za ndvoort

of soortgelijke zaken?

Beetslaan-14.

Vooraf aanmelden

is

niet nodig;

de

€

3.000 wonnen voor het
poppentheater, deden op-

nieuw mee met gaanwe-

in

nood, geeft veel vol-

Neem

voor meer

aanmelden

Ingrid Muller

informatie contact op

met

06-24530167, e-mail

schipper Jan Willem

v.d.

via tel.

bij

zich

ingrid@miescompany.nl of
op

via het contactformulier

een tijdsperiode van maxi-

maal

doening.

06-20003427 of
e-mail: schipper@zandBout,

tel.

voortknrm.nl.

om

vier uur.

Grote boekenverkoop
In

de vestiging Zandvoort

van Bibliotheek Duinrand

The Place 2B
Eindelijk

is

Stichting 1216

is

het

zover.

Forgotten

Foundation heeft een

'thuis'

gevonden voor tieners van

12

tot 16 jaar, waar ze zich thuis

voelen en met hun proble-

men

en verhalen naar toe

flink

ruimte gemaakt

voor nieuwe boeken
straks

met een

om

frisse col-

lectienaar het nieuwe pand
in

de Louis Davids carré te

kunnen verhuizen. De oude
boekexemplaren worden
aangeboden tegen

te koop

kunnen. Initiatiefneemster

kleine prijsjes (vanaf € 0,50

Maura

voorjeugdboeken en € 1,00

het

project

Renardel de Lavalette en

prijs

Maaike Cappel en Wendy

sen

kunnen

van

Jacobs, die vorig jaar

U bent van harte welkom op het wijkspreekuur donderdag 25
november van 19 tot 20 uur in het Rode Kruisgebouw, Nicolaas

1,

Selsela's ont-

beginnen. Deze taak, het

de schaatsuitleen.

Wedstrijd. Vervolgens ga

naar beneden en

nende opdracht kunnen

voor zowel de kassa

bij

Geïnteresseerden van 16

niet laten zien.

op:

hebben

lijkheidsgevoel

en snel kunnen reageren.

jaar en ouder

bater van een Haarlemse

www.kunst.avro.nl

is

goede gehouden van

in

zijn,

dynamiek, verantwoorde-

10 minuten aan een span-

daarom

gedragen hebben. Zowordt

je

zondheid

die

Tevens moeten ze binnen

is

zandvoort.nl. Het gaat

Bezoek ook eens onze website:

m/v

De bezetting van de ijsbaan
berust geheel op de schou-

www.winterwonderland-

zich echter

leden

ders van vrijwilligers. De
organisatie

veel

hij

KNRM

De Zandvoortse

je

verbandgebracht met

KNRM

op zoek naar bemannings-

tot en

kend heeft

hij in

is

de jeugd van

Vrijwilliger

december

aanwezig. Voor zover be-

het

de

in

Natuurlijk

rook-, alcohol-

als doel

evenement Winter

12

het mishandelen van de uit-

in

met

IJsbaanhulp gevraagd

van

verleden namelijk niet goed

Lucassen zou zich

het zichzelf kan bedruipen
staat de deur 2 keer

Santekraampie plaatsvinden.

voortse 5elsela 5arwari

bij

journalisten aanwezig

in

Daar zullen de beide

kerk het

De passie van de Zand-

laatste

of het project aanslaat en

Patronaat

deerd werden die hopelijk ook

media naar Zandvoort

landelijke

merlid die door Geert Wilders gepardonneerd

Haarlem

novemberwordt
The Place 2B kleinschalig
geopend en is er een karaoke waar mooie prijzen te
winnen zijn. Om te kijken
vrijdag 26

dag die door iedereen gewaar-

Woning PVV'er Lucassen
De Zandvoortse inwoner

alle kin-

mochten ze

in

informatie. Later

ook

Eddy Buhling van 2B

in

de

Haltestraat hebben goede

afspraken gemaakt

om

voor volwassen boeken).

de aanbieding

zijn:

In

pren-

tenboeken, jeugdboeken,

de

romans, reisgidsen, landen-

ruimte boven het café te ge-

boeken.tuinboeken en nog

Aan

veel meer. Voor iedereen zit

bruiken voor de jeugd.

doen.tv van de provincie

de bovenruimte hoeft bui-

Noord-Holland. Nu krijgen zij dat bedrag weer.

ten het

schoonmaken

niets

veranderd te worden. Op

er

wel

iets bij.

Kom op 19 en

2onovemberoptijd naarde
bibliotheek en sla

uw

slag!

koffie staat klaar!

.0

A

j

!

[vrije
Vrijehuizenmarkt
mee; voorovt

1

;t

ir

royale, besloten achtertuin

>

Gelegen aan de Zeestraat
herenhuis,

genaamd

ligt dit

•

rif

"Prins Maurits"

•

op het zuiden, 3 balkons en dubbele garage;
souterrain: o.a. wasruimte, royale

•

slaapkamer

t

r

toegang tot loggia, badkamer vz

separate douche, ligbad.

haard, houten vloeide =n. erke'

deuren naarvocriun en :otgang

Deze goed onderhouden, charmante parterre

keuken vzv

inhoud

uw

Is

waard

bezichtiging absoluut

375

ca.

m

ca.

1

1

I

Swalu est raat 27B Zandvoort
pi

Gelegen
vs

::

Prinsenhof"

sur.';

•

:

j,v;i

;.;:;

;:;..

3 :::

I-

:m"-^i

/:.

vv.hri::: o ;=i.

5

=

|j

-:-

ö~s

~

'

-.

: ;s;iti;i if=."i
j

ïZï

;:;:

ihk

;-.K"= 'iV3<:sf^

;:

',;:; ':;>'!

v.\

va

uit 1

;-:-' ':::.±i

m!

ca.

f

o.a.

ér

inbouwapp, modern

dlv.

toilet

e toilet;

2

•

Mogelijkheid bestaat dakterras op het

•

De woning beschikt over een besloten

nsn'.i-opt

patiotuln (ca. 30

m

2
)

op het oosten met

garage, stenen schuur en een achterom;

dssi;;riö;i;:or:
•

m2

65

1

Inhoud

.

503 met

vloa; ='•?''

:

1

Woonoppervlakte

ca.

90

m2

.

.

ca.

420

perceel 129

m3

.

lub

m2

,

Inhoud

ca.

225

m3

.

Vraagprijs:
229.000,- k.k.

€

In

h

H Nassauplein
OOK

sfeervolle patio op het noorden I

in

een kindvriendelijke woonomgeving

Zandvoort

1

DEZE

IN

TIJD...

in

het centrum van Zandvoort;

lui

vl

ZÉÉR SCHERP GEPRIJSD! Een n

woning met een voortuin op
keosi*

*.::

Aldegondestr. 13 Zandvoort

v. St.
•

appartement met

r

:'t=vtii

•fé?r.\:

o:i

oc

Vraagprijs:
€ 579.000,- k.k.

en balkonl

,:•; r'-: ;;*: k=.M:t,i =r t;s;:j-':i ™:b,ill-:(',

royale

moderne badkan

e verd.: o.a. 2 slaapkamers,

Woonoppervlakte

.

perceel 153

vv-^

.

Inbouwapp.;

div.

vzv ligbad, wastaialraute

25 m*.

3

Vraagprijs:
€ 349.000,- k.k.

Gelegen op de 2e

\--.i

rsi ;r=ns

wastafelmeubel en designradiator;

Woonoppervlakte

i-sa.

vzv fontein, 2 slaapkamers, badkamer vzv douche, wastafel en

woonkamer met

Beg. grond: o.a. sfeervolle

woning

Zandvoort

2 slaapkamers, oprit, garage en een patio-

met achterom!

Gelegen aan derand van hetdorpshartvan Zandvoort

gestuukte wanden en plafonds, moderne keuken vzv

douche, wastafel en sauna;

toilet (wandcloset).

moderne keuken,

tuin op het oosten

uit

3 slaapkamers, 2 badkamers, voor- en besloten

op het zuiden beschikt over een houten schuur en

Charmante, gemoderniseerde en halfvrijstaande woning
royale living,

Deze karakteristieke tussen woning bestaat

opgezet 4-kamer appartement

;='=iiov=-?kI. ruim

i

H Stationsstraat 2

Zeestraat 52 Zandvoort

benedenwoning

25 m' met o.a. veranda san de voorzijde en riante tuin op het zuiden!

Het betreft een volledig

De

;

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

ra

huls.'

Kostverloren straat 14A Zandvoort
Karakteristieke 20-er jaren halfvrljstaande 4-kamer

van

.

Begane grond:

o.a. sfeervolle

en lichte t-vormlgi

Het kan nog steeds: varfcodit binnen 1 da

:

ZONDER PUBLICATIE OP DE WEBSITE!

«'

Nieuwsgierig?
Privé parkeerplaats en berging

in

Bel of mail ons

vooreen

ondergelegen parkeerder.
7:lji'.\i!

:iir.

=n;hi

uitïïksid onderhouden

=11

Woonoppervlakte

100

ca.

m2

inhoud

,

ca.

271

'

vrijblijvende afspraak!

Ml

Vraagprijs:
€ 398.000,- k.k.

Doctor
•

Direct verhuizen?

achtertuin

is

J.G. Mezgerstr.

fontein,

dé

100 Zandvoort

o.a.

over eer /

:uü'. !~ioasniÉ fcsi ;e''

ezinswoning met

ri

een moderne

in

,'|i.,-.

moderne badkamer vzv douchmiri*.

e

stijl!

4.' :i:.'v..ii>ir.'

;.. '_

-n

i-.j\'jl->

Ii.

n.

ik.^.ci
;<•

•:

jt<"

':

'

(optie 5)

et

o.a.

moderne keuken,

Moderne tussenwoning met

aap kamers, voor- en besloten achtertuin!

toegang s enr naar en zicht op de

moderne keuken

tuin,

slaapkarr
2 e verd

3

slaapkame

1

(opüe

2) ru

o

Zandvoort

riante uitbouw aan de achterzijde,
moderne badkamer, 5 slaapkamers,
.

•n

nbouwapp.;

toiletvzi

wvrejnp-tmc

Ing grenst aa

badkamer 4

oyale living

r>'opensl.

:;-

'
1

H Martinus Nijhoffstraat 61

Martinus N ijhoff straat 79 Zandvoort

1

Deze BO-er jaren eengezi

de afgelopen jaren gerenoveerd

Deze tussenwoning beschikt
il«.i'?r 1:151

Vraagprijs:
€ 259.000,- k.k.

met achterom!

Itbouw aan de achterzijde,

dkamer vzv

me

slaapkarr er kast

met

ligbad,

wastafelmeubel en 2e toilet

aansluiting was/droog machine;

spie vojr/ieningm voor «o-dBren:
•

uecndertioudsvnor.de
:: ttl

-

ai

ile '_ -

/uKiMtntrf •f.pKtiyta.j-

l.'f h. ii

n>>'n;vnd

(ca.

«"bul

wocropperv aki? ia 10b
perceel

'

]/

ir',

r-

m'.

inhjjd -e iJO

€325.000,-

"'M
k.k.

ONROEREND GOED
HUUR AANGEBODEN!

BEDRIJFS
TE
Winkelruimtes:

WO 120 m

Haltestraat 61

Thorbeckestraat IA
Thorbeckestraat

1

VVO 60
VVO 40
VVO 80

m
m
m

1

1 1

mtr diep) op noordwesten

r

perceel

1

27

m2

.

ca.

schuur;

120

inhoud

m!

.

ca. 31

m

3
.

Vraagprijs:
€ 339.000,- k.k.

Vraagprijs:
349.000,- k.k.

€

BEL 023 - 5 731 999
Nick ten Broeke

F.:

Emmaweg 21
ZANDVOORT

E:

2042 NT

www.vrijehuizenmarkt.nl of
www.nicktenbroeke.nl

1

1

Aanbod
VVO 125 m'
& 72 (hotel)

Burg. Engelbertsstraat 70

023 - 5 732 007
- 13 03 65
info@nicktenbroeke.nl

M-: 0655

1

Horeca:
Zeestraat 26

itP.

Woonoppervlakte

ti'

Vraagprijs:

Grote krocht 38

60

met achterom en stenen
•

bndvnndrj

Voortuin op zuidoosten en achtertuin

gelegen

Is

m achterom;

-.vounhL sin jfn

€ 1.625,-- p.m
op aanvraag

Vrijehuize
ik

op Funda!
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Zandvoortse Courant

EVENEMENTEN AGENDA

Evenement"
van het
jaar 2010

20 'Oud Zandvoort'- Filmvertoning van Genootschap

Oud Zandvoort, aangeboden aan ANBO Zandvoort.
De Krocht, aanvang 14.30 uur

Nieuwe

de Zandvoortse Courant een verkiezing van het

Elk jaar organiseert

was

keer een 'Zandvoorter van het Jaar' gekozen en

uw

hulp

Zo

jaar.

is

een fotowedstrijd met

er

er al vier

als eindre-

nieuwe verkiezing

sultaat de 'Foto van het jaar'. Voor dit jaar bedacht de actieve jury een

en ze vragen weer

als lezer.

Zandvoort'.
bij

U
het ja ar 2010

In

ontzet-

zijn er

nodig en vragen

u

ons doorte

geven welke evenementen

evenementen

de categorie 'Cultuur', 'Sport'

ons dorp ge-

in

was nog

geweld iger dan de ander.Maar

welke vond

u

meest ge-

het

slaagd en zou volgens

u nooit

en 'Algemeen', volgens

u

in

volgend jaar weer moeten
terugkeren. De deskundige
jury zal uit de inzendingen

meer uit het Zandvoortse mo-

een selectie maken en ze

de

drie categoriën plaatsen.

De

lijst

Wij hebben

uw medewerking

VERVOLG

in

met de genomineerde

evenementen

categoriën

kunt daar-

u

vanaf half

zal

bekend maken door onderstaande strook vóór

5 de-

cember, ingevuld met

naam

december gepubliceerd wor-

Jury 'Evenement van

Uitslag

Op

vrijdag

januari 2011

21

Kleine Krocht

Jaar',

2,

bekend tijdens een groots eve-

nementengala

dat alleen Zandvoortse inwo-

hetjaarrond

de gemeente", aldus Van het

Meest creatieve
ondernemer

Wethouder Tates gaf een
toelichting op het Deltaplan

op

Verblijfstoerisme, dat
drie pijlers rust.

Hoofdmoot:

Za ndvoort zet

op meer ver-

komen waren, was de

Lemmens, directeur van de

king van de wisseltrofee (het

haringmeisjevan kunstenares

over de afgelopen tweeënhalf

Noor Brandt) voor de meest

deVVV Zandvoort

FJreakfastadressen erbij te
krijgen, evenals

de

een aantal betere

bouw van

enthousiast

en nacht bezig met

de promotie van Zandvoort en
daadkrachtiger ge-

zijn veel

worden.

hotels.

leuk,

zijn

In

het begin hebben

wij vooral contact

gezocht

jaar-

van het Nederend van Strand-

rond strandpaviljoens wordt

paviljoen Tijn Akersloot het

in

activiteiten

geboden. De ontwikkelingen

Na dewethouderkreegJasper

woord.

Hij

deed een uiteen-

zetting van de

weg

die be-

het gegeven dat inmid-

80 ondernemers de

dels

VVV-cheque accepteren: dus

wandeld werd naar de bouw

besteding

vertraging opgelopen door

van een jaarrond paviljoen,

onlangs gehouden 50+ dag,

de geopperde suggestie het

want

circuit

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

hebben enige

in

december gaan

bij

uniek

in

in

Zandvoort!" De

Nederland, heeft

ondernemer van

creatieve
2010.

In

totaal

waren

21

nemers genomineerd,

v

uitrei-

VVV, een gloedvol betoog

met de lokale ondernemers,
wat onder meer resulteerde

op het

28 Feestmarkt- Centrum Zandvoort

van het
jaar 2010

Als derde spreker hield Lana

waarin

Nomineer uw favoriete evenement
in

is

naar Den Helder te

tal

maar inmiddels

er uitbreiding

van het aan-

geluidsdagen gerealiseerd.

Van groot belang

name
ces,

is

de toe-

van internationale

want

ra-

die stimuleren het

verblijfstoerisme. Hiervoor

hun de palen van een nieuw
vast paviljoen

gaf aan dat
zij

degrond

zij,

die

door

Uw

TimoCreeven (dewinnaarvan

postcode

2009) kortwerden geïntroduceerd. Als winnaressen

men
in

kwa-

'Corrie's

de Haltestraat

Kaashoek'
uit

las uit

charmant

zeer goed
is

Handtekening

het juryrapport onder

meer voor: "Het winkeltje
er zeer

e-mail

de bus.

Burgemeester Niek Meijer

Het

Telefoon

Corrie en Fleur van der

Maas van

uit

ziet

en wordt

onderhouden

door.

Mijn keuze voor de

qua uitstraling zowel

timent

de pilot van Take

Five,

nu

FJeach'

is

beslist

door de vele lekkernijen van
Fleur, zoals

de zelfgemaakte

zijn

ook aantrekkelijk. Binnenkort

soepen, bekers

ijs

en tiramisu.

men komt
meer automatisch bij

niet

wordt de website van de VVV

De Kaashoek

is

een bedrijf

elke

vernieuwd en
actief gebruik

te steken,

wat

een taak voor de

niet alleen

VVV

is,

maar

ook van de ondernemers en

Twitter,

Op

er wordt al
gemaakt van

Hyves en Facebook.

internet zijn trouwens

zijn:

mede

markt vraagt. "De marges

uit

om
&

zich afficheren als

verfrissend,

zonnestraal naar Zandvoort.

geslonken en

Wij dienen er landelijk boven

100-150 goede Bed

maar het

'Amsterdam

is

Zandvoortse evenementen van 2010

buiten een voor-

beeld voor velen. Het assor-

prachtige natuur te bieden,

sions nodig. Binnenkort start

circa

als

dorp gelokt. Zandvoort heeft

de gemeente met een enthousiaste campagne

binnen

in. Hij

konden inspelen op wat de

inzender

adres

presentator Ben Zonneveld en

mede dank-

wel meer hotels en pen-

zijn

ruim 1000 mensen naar ons

de categoriën Sport, Cultuur en Algemeen.

Naam

onder-

3
circuit

verplaatsen,

Museum,

mogen meedoen.

ners

met een
team dag

meerjaarrond

het Zandvoorts

rant.nl.

strandpaviljoen 'De Haven van

zelfstandig opereert. "Wij

al

in

Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur

-

jaar,

Met de

in

een e-mail

via

Op de mail moet ook
uw naam en adres staan om-

in

Riche aan zee,

Familiestamboom

het

Zandvoort of

naar jury@zandvoortsecou-

Waarvelen met namevoorge-

blijfstoerisme.

uitzoeken

-

10.00 -13.00 uur

2042 JN

maakt de jury uit elke categorie
de drie winnende evenemen-

stemmen

Circus Zandvoort

bij

28 Classic Concerts -Symfonie Orkest Haerlem

en adres te versturen naar:

ten met de meeste

in

25+ dansfeest

27 Genealogie inloopochtend

uw evenementen

kunt

-

aanvang 20.00 uur

over.

inwoners hun stem kunnen
uitbrengen.

Nederend.

in

26 Swingsteesjun

Binnenkort

zijn.

daar meer

den, waarna alle Zandvoortse

zeker

gen verdwijnen?

3

Ook

aanwezig

leest u

filmpremière van 'De Eetclub'

Nomineren

tend veel leuke en gezellige

organiseerd, de één

25 Walking Dinner- Avondje dineren en naarde

Evenement van het jaar 2010'

verkiezing: 'Het

dat jaarrond investeert en in-

noveert wat betreft het inspelen

op de jaargetijden. Voor de

toerist

5400 filmpjes over Zandvoort

dit

te vinden.

doen."

is

het aantrekkelijk

om

bijzondere winkeltje aan te

(Inleveren voor 5 december!)

J>

;

Gemeenschapshuis

Word ook bekend als
ondernemer in Zandvoort!

BEDRIJFSRUIMTE

ZOEKT U RUIMTE VOOR
Te huur loods

EEN BRUILOFT, FEEST,

VERGADERING,
CLUB OF PARTIJ
KOMT

DAN EENS PRATEN MET

U

Ab

v.cl.

Gevestigd in de
Kamerlingh Onnesstraat.

MIJ!

Moolen

Open opslagruimte 208m
Voor info: 06 53 690 671

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVIOSSTRAAT 17
TEL. 573 14 47 MOB. 06-31057155

RESTAURANT ZUYDT

2

HAROCAfllO
Geenzin om Ie kokkerellen? Gewoon Harocamo even bellen!

lunch /diner

A5IAN SPECIALS
NOVEMBER MENU €25,-

Wij bezorge

)or ieder

U kunt het

'ek niet

Let op: Wij bezorgen gratis!
Ook de

seniorennienu's a

WANTAN SOUP
ca

Br.».™

SECHUAN PORC

Kerkstraat

Gemarineerd mager varkensvlees uit de oven
met baby pakioy en witterijst

wat wils, zoals broodjes, saté,
een uitgebreid diner,
bedenken!

se visgerechten of

r,

n .,«.»i

14,

€

7,--

22.00 uur

Bedrijvengids

y/

</ Ondernemers Nieuws
y^ Bedrijfson roer end goed
Ondernemers Informatie

f

>/ Vacaturebank
y^ Evenementen
y^ Interviews
y^ En n

Bezoek voor meer informatie
www.zandvoortinbedrijf.nl

en de daghap a € 10,-

Bel: 5712102
kijk voor meer info:
WWW.harocamo.nl

b«««.

2042 JE Zandvoort

Geopend van 9.00 tot

Wij heten alle

nieuwe leden van
harte welkom!

Zandvoort

VÉ

in Bedrijf.nl

Of
NASI KUNING COMPLIT
j

samenstelling van gele

ajam

bali,

rijst,

SPOTLIGHTS

rendang,sayor lodeh,

sambal goreng tahoe en tempeh

CONTACTZQRG

08
SEREH CRÈME BRÜLÉE
Met een bolletje mango ijs

ZOEK JE WERK

IN

DE VERZORGING?

Wij zoeken enthousiaste verzorgenden,
Restaurant

ZUYDT

Boulevard Pau
Tel.

is

voor diverse cliënten

lus Loot 19

023-5739050

Ook afhalen

2042

-

in

Zandvoort.

AD Zand voort

Strandpaviljoen

"Havana aan zee

www.restaurantzLiydt.nl

mogelijk

.

Bel 023-7114494,
of mail naarcontact@contactzorg.nl

Dinsdag gesloten

en

CU Wautique

wensen

ifieo en Lotte

veel succes met

NIUSIC

<J>

Tabetsl

STORE
Ursula van Dansik
Interim manager

H AVftNA

Club Nautique

©

Van Spe ijkstraat 2/79

7

december 2010

2041

zal

KL Zandvoort

salarisadministratie

023-8SS7237
Mob. 06-20857974

en accounting

Email: allt™st<»'casema

Tel.

Music Store Zandvoort
i.v.m. de grote release van

World of Warcraft
Cataclysm
's

nachts van 00.00

tot

:«: o:

APK

en met

01.00 uur speciaal opengaan.

Onderhoud en

reparatie alle

Occasions

Vraag naar de speciale actieprijs

Reserveer nu!

Lieve Wim
merken

en verkoop

Karim en

023-5733793

E.

CD

Mo

Zandvoort

20 jaar geleden gafjij mij jouw nier
Dankzij jou teefik gezond met veel plezier

Een dochter kreeg ikzelfs, iedereen stond versteld

www.autob9drijfkarimo.nl
Curiestraat 10, 2041
F.

CL

in -

T.

023-5733792

autobedrijfkarimo@planet.nl

Voor mij ben jij mijn allergrootste held!
üefs, zussie

Zandvoortse Courant

Mantelzorgers
Op

vele plaatsen

het land wordt

in

Mantelzorg. De dag

november aandacht besteed aan de Dag van de

in

een begrip geworden en draagt

is

Deze speciale dag werd ook

telzorgers.

in

bij

aan de erkenning van man-

Zandvoort gevierd en stond

in

het teken van

ontspanning en ontmoeting.
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Company

Art 4 Kids

het zonnetje gezet

in

Meld je aan
Het gezicht van de Zandvoortse mantelzorgers

is

Ada Mol, sinds begin 2010
is zij lid van de gemeentelijke

Mantelzorgwerkgroep,

een

initiatief

leid

om

het be-

van de mantelzorgers

en de ondersteunende or-

ganisaties uit te werken.

Verder heeft

contact

zij

met Mezzo, een

landelijke

vereniging die de belangen

van mantelzorgers en

nog

vrij-

"Want

willigers behartigt.
er valt

veel te verbete-

Ada. Het sneller

ren", vindt

verlenen van vergunningen

Wat

Marianne Rebel toch een ongelooflijk creatief

is

soon! Naast haar inmiddels

in

per-

veelvoud bekende uitingen

en activiteiten op cultureel gebied, zowel voor jong

als

voor woningaanpassingen,
het versoepelen van de zor-

dag
week woensdag

Zorgen vooreen zieke mede-

Gezellige

gezellige dag.

mens

Vorige

was wethouder Wilfred

heel oud. Vroeger

is al

bestond daar geen woord
voor maar sinds enkele ja ren

woord
mensen (jong

wel: mantelzorg. Het
geeft aan dat

man

stond de koffie met
lekkers klaar

bij

iets

Pluspunt.

Van de meer dan 200 geregistreerde Zandvoortse
mantelzorgers was een
kleine groep aanwezig
om zich te laten verwen-

Bij

Tates aanwezig

de lunch

om

de band

met de mantelzorgers

te

versterken. Het aangebo-

gindicatie, beter begrip

bij

moet
worden gevraagd voor medische afspraken, de duur
werkgevers

als vrijaf

van respijtzorg, waarbij een

de man-

den programma met onder

vrijwilliger lijdelijk

telzorger de zorg uit

oud,

is zij

onlangs weer met

ders, grootouders, vrienden, kennissen of familie

of elk jaar een
ter

warm, liefdevol en

Wethouder Andor

Voor meer informatie over

baby

Sandbergen, die wethou-

belangrijk. Je verhaal kwijt

de mantelzorg

de ge-

pertje krijgt,

waar het

der Gert Toonen verving,

kunnen aan een

meente de ma ntelzorgw ijzer
verkrijgbaar. Ook organisa-

nen no time

is

niet

meer

kan. Niet

kind,

al Ie

telzorgers zijn zich

nen.

luiste-

Rebel: "De essentie van het

idee

bij

in zijn welkomstwoord
aan hoe belangrijk de
mantelzorger is voor de

om

Zandvoortse gemeenschap

zelf in het

en wenste de aanwezigen

hand of een begripvolle blik
maakt deze dag al bijzonder.
Even weg uit de zorg voor
nabestaande is voor de

tie

een keer per jaar een lande-

je

nlof tel: 023-8910610 kunt u

namens de gemeente een

mantelzorger uniek.

al

meestal

de taak

is

uit

nood

geboren. Daarom wordt er

lijke

dag georganiseerd

de mantelzorgers

zonnetje te zetten.

gaf

rend oor of een troostende

Tandem

biedt kosteloos

mantelondersteuning aan.
Via email

info@tandemzorg.

uw vragen

dat een pasgeboren

is

niet het geijkte

maar

zijn

waarde-

iets

zeer persoonlijks

waar moeder en

Op verzoek van een

OOK

Steunpunt

aantal (ex-)kankerpatiënten heeft

Zandvoort afgelopen vrijdag een lotge-

notengroep gestart waar de naam van Toon Hermans aan

komen met lotgenoten

blijkt

op de bijeenkomst groot
te zijn.

Bij

de kennismaking

komt deverscheidenheid van

verbonden

is.

Tijdens de maandelijkse bijeenkomst in Plus-

punt en onder begeleiding van verpleegkundige oncologie
Betsy Lankhorst kan

men

zijn

of haar ervaringen over kan-

ker uitwisselen en informatie verkrijgen.

ka n

kernaar voren. Dei4aan-

probleem
je

niet.

plannen en

je leven."Alle

Maak

in

maal informatie
van je leven

verlichten.

wezigen.metof zonder bege-

sie

leidingvan hun partner.heb-

we zijn geen

ben aan een woord genoeg

genoten en die

en begrijpen direct de vraag

doelen

stel

die de kwaliteit

kunnen

vooruit

De conclu-

van de ochtend

is

helder;

maar bonddelen met

lot-

elkaar deervaringen.

of herkennen de situatie. Men

door Nel Kerkman

melijk,

maar ook psychisch
is. Veel men-

gemaakt

4e verjaardag

•

5e verjaardag {knuffelhoek)

men
is

bijwerkingen. Ook angstvoor

onzekerheid over het mogeterugkeren van de ziekte

lijk

kunnen lang aanhouden.

drie

mensen

Bondgenoten

ziekte die niet alleen licha-

De interesse

om

in

contact te

wassene ook zo

je als volvrolijk

van

wordt, gaat vergezeld van

een klein verhaaltje dat
verteld

wordt door meneer

meneer

Olifant en

Giraf.

eveneens de
gegevens van het kindje
in verwerkt, waardoor het
een zeer persoonlijk caHierin staan

(trakteren)

De normale prijs is € 27,50
per litho, maar vanwege de
introductie en de

komende

feestdagen ontvangt

u bij

bestelling van degeboorteli-

thodeie verjaardaglitho nu
gratis. De levertijd bedraagt
ongeveer 3 a 4 werkdagen
na ontvangst van de betalingvia internet. U krijgt het

verpakking met rode

het een mooi, persoonlijk

Door middel van een speci-

Zandvoort, Flemingstraat 55
van 10.30 uur tot 12.00 uur.

boekje en een serie van zes

aal los inlegvel kunt u

hoe

je

gebracht. Verpleegkundige

Lankhorst geeft belangrijke

punten aan

om

devermoeid-

plaats

bij

Steunpunt

De eerst volgende is op 10
december gepland en het

heid de baas te blijven: "Pas

gekozen thema

maak je omgeving duidelijk waarom je

kelijkheid.

moe

me aan

je leefstijl aan,

met kanker te maken. Een

waar

aanlegt. Na vijfjaar heeft

kanker onder de aandacht

of haar leven zelf

3e verjaardag {telefoon)

•

•

Elke litho,

in

OOK

langdurige of permanente

krijgt in zijn

slingers)

geli-

miteerde en gesigneerde

feestelijke appeltjesgroene

de ziekte van K en dan wist

kanker gelukkig bespreekbaar

bent uniek)

een mooie kunstcollectie

bestraling of chemotherapie

bedoelde. Tegenwoordig

thema's

en de verhalen:

(je

verjaardag (taa rieten)

2e verjaardag (toeters en

deau wordt en het

sen hebben na een operatie,

iedereen welke ziekte

ie

De bijeenkomsten vinden
elke 2e vrijdagvan de maand

verwoord. Je had

wanteen op de

een

litho's

geboorte
•

heeft

Vervol gochtend

Vroeger werd de ziekte vaak
niet voluit

Er zijn in totaal zes

van de

nog

kind

kijken." Zij

geeft elkaar goede tips over

met bepaalde ongemakken kunt omgaan. Verder
wordt de vermoeidheid na

zeer belastend

genomen.

uitgave.

litho's

animo voor Toon Hermansgroep

Roest heeft

de fraaie uitvoering op A4

formaat voor haar rekening

jarenlang met plezier naar

kunnen

kwijt.

Iris

grafisch ontwerpster

als

bin-

of haar eerste

kunstwerkje:
vols en

vaardigd en

rom-

uitgegroeid,

hiertoetien ontroerend lieve

Veel

zeer uniek cadeau geven

handen

neemt.

is

éénmalig

gelegenheid van de geboorte en/of verjaardagen van

manbewust

gen voor partner, ouder,

vriend of buur die dat zelf

gestart.

kinderen toten met 5 jaar.

van dezeonbetaaldezorgen

of vrouw) zor-

volkomen nieuws

Via haar nieuwe bedrijf 'Art 4 Kids Company' kunnen ou-

meeryoga en sieraden maken werd op prijs gesteld
maar vooral de onderlinge
contacten met elkaar zijn

en oud,

iets

bent en onderschat je

is:

onafhan-

Opgave vooraf

niet noodzakelijk

schitterende
lijsten. Dit

heel leuk,

is

litho's

kleintje

om

in

te

natuurlijk wel

maar een één-

malige bestelling

is

van-

cadeauthuisgestuurd

in

een

strik.

op de

juiste regels van het verhaaltje

de persoonlijke gegevens

van het kind invullen.
voor

alle

Kijk

informatie op de

www.

is

zelfsprekend ook mogelijk.

inspirerende website

en deelna-

Marianne Rebel heeft de

art4kidsc0mpany.nl of mail

de ochtend

is

gratis.

litho's

en de verhaaltjes ver-

naar info@rebelart.com.

n

I

Administratiekantoor!

ptUSpUllt

Buitenschc

Deningstijden van 07.30

Administratie en
belastingaangiften
voor particulieren en ondernemers

Witte Veld 56, 2041

M

T 023 573 92 72

- F.o(

met andere kinderen

.

Fleming5traat55

-

U kunt met een

GB te Zandvoort

06 45 30 45 31

:

023

-57

gerust hart afwezig

40 330

.

mfo@pluspuntzandvoort.nl

.

T:

Ekittywillemse@planet.nl

-

I

8.30

ui

l

zijn.

Huiselijke sfeer

204I
F:

.

Plez

VVV Zandvoort

023-57

I

6

665

www.pluspuntzandvoo

Thomaza wenst
succes met de

Behang- en

professionele opvang voor uv

;:.G l

Spelen

kleinbedrijf

schildersbedrijf

larin veel

Arnold Nijkamp

opening op 20-11-2010

Tel/Fax 571

31

Mobiel 06-54

2t

Vooral

uw

van

72

M 259

Sinten

werkzaamheden

merken vanaf €

VERHUIZINGS

BOVAG

Lid

Max

en NAP.

op zaterdag

vrij

december.

5

incl.strooigoed. Bel voor

Planckstraat 44,

reservering 06-17122176

5730519/

tel.

vraag naar de voorwaarden
Bij

plaatsen

4 en zondag

Voor€ 50.00 per half uur
komen zij op bezoek

Autobedrijf Trade Ard.

29,-

pieten

2

hebben nogenkele

www.arnoldnijkamp.nl

APK KEURING
Alle

Draaipunt.

behang-,

wit- en schilders-

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

't

gajegoedvoelen.nl

06-53498304

UITVERKOOP!!!

grote beurt gratis!

w ww.tra d e-a rd

.

n

Te koop: bontjas

I

van wasbeertjes bont.

Uw

auto kopen

€

38.

l\At

loo.Tel. 5717641

of verkopen

door een professional
Kijk

voor meer informatie

VAN AACKEN

Patrizia Pepe, Tiussatdl,

Ibana Rouge en

Moscow

www.autoverkoper.nu

op

06-55383624

GLASZETTERSBEDRIJF

geldig vanaf urijdag19

borg, geen huisdieren.

Paap medische

L.

&

Voor

Bestel nu

schilderwerk.

KINGSANDQUEENS

e^-^

vrijblijvende offerte!

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

2d

:

Jupitsr Plaza), Zandvoort,"

023-5719536 of 0628562373
2011.

H

Dag-, jaar- en

scheurkalenders

—

verschillende formaten.

Met ZandvoortPas

Huur:€

55 (Pluspunt)

di

1

uw advertentie

niet voldoet

Deze bon

In

1)

De

2)

BrunaBalkenende,GroteKrochtl8

redactie van de krant, Kleine Krocht

alles te

SW E»; queeste

enen

2

elke letter

ofspatie

in

een apart Vakje plaatsen

Q.

tijd

06-53344660

4

&

5

december

om samen met

Pieten langs te
Tel.

is!

Gaat

en van kleding tot boeken.

De winkel

on:;taan door verkeerde of on Ulr tin oud

van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.

koop

nog

glaswerk tot meubels

is

geopend

op don-vr ij-zat

;.

Info:

december.

1

zijn

komen.

5716059

Van serviezen en

"«
van welke saiü dan 0-

750 p.m.+

borg. Per

Sint heeft

Het Pakhuis,
een kringloopwinkel

fgevenblj:

in.

G/W/L/TV+internet.

mnd

garantie en KvK.

7

8
9

gesloten envelop (met gepast contant geld)

centrum. Boven

in

discotheek Chin Ch

6

waarvan

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

voor

appartement

Alles incl.€
i

of 06-44696001.

5

(excLBTW)

Bel

06-29527140

Te huur: luxe

023-5719666

aan de

borg,

bezichtiging,

/

Kluft:

.

voor computergebruikers.

Met

Indlen

Bob

Rep-it, totaal service
3

e

in

maand.

685,- per

maand

informatie

alle

Ook avonden/weekend.

2

Geen personeels- of zaken advertenties

Zakelijke zandkorrel €12,50
Met ZandvoortPas €10,-

bij

PC- PROBLEMEN

4

e 5 oo,-

trouw

geen huisdieren.

installateur helpt

(draadloos] netwerk.

€5,-

Geen onroerend goed of auto's
Geen goederen met een waarde boven

is

belofte gestand.

Zandvoort, Inclusief G/W/E.

Flemingsstraat

Advies en aanleg

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst
onder de volgende voorwaarden:

zijn

Tessalonicenzen 5:24

Appartementte huur

Kabel-internet/adsl

korting op een zandkorrel

1

Telefoon: 06-51815360.

INVlIILI30I

1

die u roe pt

ij

doet

in

maandag 9.00-12.30

Met ZandvoortPas

en /of bezichtiging:

Paul Olieslagers

uw

GROOTLETTER AGENDA

Inloopspreekuur:

ZANDKORREL s
Particuliere zandkorrel €7,50

inl.

hulpmiddelen.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen

balkon.

p.m. Voorschot

€125 p.m.i mnd

g.w.l.enz.

november l/m opening nieuwe winkel.

levering en plaatsing alle glassoorten.

met

ie etage,

Huur€ 750

of bel Patrick van Kessel

Schelp:

gezellig 2 kamer
hoekappa item ent

en ons aanbod op

Anecdote, DNA, flntik Batik, Mou Boots,

huurop de

Te

!!!

Te

...

u

op kraamvisite?

Op www.mammarina.nl
vindt

10-17 uur

-

u

de

leukste babycadeaus!

Info: 06 - 53693409
Noorderduinweg 48,

borduurspecialist maakt

(Corodex)

de meest persoonlijke

De

Zandvoort.

kraamcadeaus en meer.

creatiefste
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Wereldbeelden

Onder grote belangstelling toonden de kunstenaars Renate Schwarz, Hilly Jansen en Ellen Kuijl de door hun uitgeko-

zen kunstvormen op de verkoopexpositie 'Wereldbeelden'.

met de door haar gekozen
kunstenares Andrea Denise

verschillend van aard en techniek, paste de kunst

uit diverse
bij

windstreken door hun kleurstelling wonderwel

Zee Ada Mol opende de vernissage

elkaar. Dichter bij

en droeg een voor deze gelegenheid gemaakt gedicht voor.

stonden harmonieus

Will
bij

Hoewel

De tekeningen op papier

Hv>

mjP-üd
iw
k' jMjl

rJ

ï 'V
1

é
-

j_

:

fr

Ml

J

tekst en foto Nel

de kunstenares

met de exotische

Kerkman

het sfeervolle glasatelie
het Schelpen

rect

vazen met junglemotief van

beschilderd door

Jansen, gecombineerd

ki-

opeen

de kleurige sierkussens

'ij

Hilly

zijden

Ferrucci, di-

de aandacht. Op de ex-

positietafel pronkten

pleintrokken deschitterende

De

Ferru^,_..

glas kunst van Ellen Kuijl

is

uit

nemend
getale

concert dat

ge

zijn

getui-

van een stukje volksvermaak dat jaren besloten

is

geweest: het Sinterklaastoneel, leder jaar opnieuw studeren leerkrachten van de Zandvoortse scholen een kinderto-

neelstuk
alle

in

dat

in

De Krocht op donderdag en

vrijdag voor

voor de volwassenen

Steevast dolle pret!

in

grote

en zeer imposant werk dat

door menigeen misschien
een beetje te zwaar wordt

gevonden maar door de

gevuld. Afwisselend kwa-

stelling

wordt

men de

de voor-

In

en

elke lege plek

met geometrische

ingevuld

normaal buiten beeld

nog tot en met eind note bezichtigen en te

koop

atelier

Akwaaba aan

verzocht',

wordt onder regie

van Ed Fransen met

Straesser,

Min, de tenor Rein Kol pa en

het

Ut rechts /Gelders Cantatekoor,

met daarin twee
middag werkelijk

kwam

al

in

het eerste stuk Cantate
BWVi^i/AusderTiefen rufe
ich, Herr, zu dir' van Johan

de

Sebastiaan Bach. Een meer

hoofdrollen Maaike Cappel,

dan duidelijk barokwerkdat

Barbara Ottho en Gerard

met verve werd gebracht en

van Diemen, op vrijdag 26

waarin ook de solisten van

november in De Krocht geAanvang 20.00 uur.

het concert, de alt Martina

in

de sopraan

Het Regionaal Begeleidings

Orkest Sinfonia en

Zandvoortse inwoners, wa-

het Schelpenplein.

de bas Mart

ij

n

Kai

Yi

Sanders zeer

goed tot hun recht kwamen. Voor de pauze nog
een instrumentaal werk van
Wolfgang Amadeus Mozart:
Divertimento in D-dur KV
136.

Een regelrechte streling

voor het

Nu kan

u.

Concerts!

Het eerstkomende concert

13

de-

Atelier

de openingstij-

den van de bibliotheek.

bij

€

5

olieverf als acryl

opeen

manier en het

nauwelijks

in zijn

liefst

heeft

Vandaag, donderdag
aan de Haltestraat,

Margy Dernison

18

als

is

november, zullen zowel café Neuf
het

Wapen van Zandvoort op

het

traditiegetrouw de eerste wijn van de 'oude wereld' van

en

gemaakt van

jeugd ge-

een autodi-

dact amateurschilder. Pas

Zij

schil-

dert ook portretten, dan-

paarden, landschapIn

onder leiding van Nicholas

Devons

de Protestantse

in

kerk zal optreden.

tot deze Beaujolais-party

de déblocage, het
dat de wijn

geven,

om

'vrij'

moment
werd ge-

00.00 uur op de

ook op aanvraag. Van jongs

vember de vrachtwagens
geladen om toch maar zo

Margy en

ont-

wikkelt snel een eigen

stijl.

kijk

hiermee.

af aan tekent

in

novem-

wordt deze

is

gratis.

het

Wapen van Zandvoort

wordt eveneens de Beaujolais

Primeur 2010 ontkurkt.
Terwijl u daarvan een glas
Beaujolais geniet, kunt

de

u

detweeling-

zusjesJosephineenJohanna
Coenraad, van de Coenraad

derde donderdag van no-

Voor een voorproefje,

hij

als het

Symphon ie Orkest Haerlem

schilderijen van

Vroeger werden direct na

opdracht schildert Margy

Het loont zeker de moeite

de bibliotheek binnen

In Frankrijk

jonge wijn Beaujolais Nouveau genoemd.

pastels en

om

2004 begon

opengemaakt mag worden.

heeft een

selectie van haar schilderij-

sers,

in

al

is

twee weken, op zon-

af

de kassa van De

Krocht.

pen en strandtaferelen.

thema's landschappen,

in

de reeks Kerkpleinconcerten

van Classic Concerts

Beaujolais Primeur 2010

neelzandvoort@gmail.com

enkele olieverven.

met

gevolg

zijn uitsluitend te

bestellen via sinterklaasto-

ber

portretten figuratief zowel

Met een

als

dag 28 november,
Na de pauze de hoofdmoot:
het Requiem van Mozart.
De is het laatste werk waar
45-jarige Mozart aan heeft

het jaar die jaarlijks pas op de derde donderdag

met

Arabesque te bezichtigen. De werken van Martien Hers-

in

stijl af.

keloze productie van Classic

Bij

abstract. Martien

grote

waardoor de solisten en dirigent tot twee keer teruggeroepen werden. Een vlek-

over

oor.

Gasthuisplein de Beaujolais Primeur 2010 presenteren. Het

directe

in

daverend applaus

als

het werk van Wereldbeelden

vember
in

cert

blijft.

Zowel de gastexposanten

zijn

sloot het schitterende con-

die

Schilderijen expositie in bibliotheek Duinrand

blijkt

de diverse on-

bij

Een werkelijk verpletterend

en tegen betaling van

tekend en

solisten, het koor

het orkest tot grote

hoogte

derdelen van de'dodenmis'.

'Communio: Lux Aeterna'

op kunst

te halen

Martien Hersman schildert

dat er nogal

Jansen en

Kuijl,

kijk

Het toneelstuk, 'Opsporing

zijn te zien tijdens

zijn

Schwarz gaven de bezoekers

het 5interklaascomité 75
kaarten a € 5 verkopen voor

en Margy Dernison

een waar mees-

schept Nepalees papier hun
Mithila kunst.

de snelle beslissers onder

man

als

Gelukkig

figuren. De Zandvoortse

de scholen en genodigden.

cember een expositie van twee kunstenaars van

barokke

liefhebbers van

muziek

wat want de Agathakerk
was deze middag volledig

der ra den, vrijwilligers van

Bibliotheek Duinrand Zandvoort toont tot en

vriend

zijn

leerling Frans Xavier

en

doorvrouwen uit hetzuiden
van Nepal worden gemaakt.
Zij beschilderen op handge-

zoals schooldirecties, ou-

altijd

later af-

is

gemaakt door

terwerk wordt geschouwd.

Kaarten
het

gewerkt. Het

speeld.

Zandvoortse basisleerlingen wordt uitgevoerd.

Op vrijdagavond was

met groot applaus van het

gekomen publiek werd gehonoreerd.

ren deze

kunnen 'normale' inwoners van Zandvoort

de Agathakerk een adembe-

Curacao

subliem. Dat

Eindelijk

in

de ambassadrice

ook openbaar

Sinterklaastoneel nu

genoemd

Süssmayr. Een kolossaal
de zich afgelopen zondag

Kunstenares Renate

kunstenaars

mono's van Nini
In

stichting Classic Concerts,

het Requiem van Mozart, kan zeer imposant

van de traditionele kunst die

een andere

Akwaaba aan

la-

ten het dagelijkse leven van

zien.

De grote productie 2010 van de

worden. Onder leidingvan dirigent Harry Brasser ontplooi-

hier voerden

de kleuren de boventoon.

Schwarz

9

Ook

elkaar.
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Zeer imposante Requiem van Mozart

de Smederij

in

de eind bestem min, maar op

voorwaarde dat

er voor de

Art Galiery bewonderen.

samenwerking met

In

Peter

deblokkeringsdatum geen

Tromp, van Kaashuis Tromp

primeur wordt aangeboden

aan de Grote Krocht die spe-

aan de consument.

ciale

kazen

zal

presenteren,

kunt u zowel de kunst
in

café

Neuf wordt de

pre-

als

de

wijn en de kaas ter plaatste

snel mogelijk

op plaats van

sentatie van de jonge wijn

kopen. Het gebeuren

in

bestemming

te zijn. Sinds

omlijst

met een optreden

Wapen van Zandvoort

begint

mag de primeur

het

te lopen en de schilderijen

op http://atelierarabesque.

1980

enige

van een trio onder leiding

0m19.oouur.de party bij café

te bekijken.

blogspot.com/

dagen tevoren afreizen naar

van Kees Koek. De toegang

Neuf rond

20.15

uur

-

Haltestraat 36,

2042 LN Zandroort,

P]fc
*^]K

Peze week

Tel./F
Td./Fax
(023) 571

50 00

de Kaaghgek

bij

Stompet© reu-Kaas
romig en pikant heel

kilo

€ 7,95

Diverse kazen uit eigen keuken
o.a.

gemberkaas

-

roquefort crème

-

Kaashoek-lekkernij

-

walnoot -dadelkaae

-

100 gram

Grand Café, Restaurant .zl
Voor

alle ventjes

20 november komt

en grietjes:

ons de Sint met zijn Pietjes

bij

Zaterdag 20 november, aanvang 15.00 uur
Hij

komt van overzee en neemt voor
uit

alle

kindertjes

Zandvoort een kadootje mee.
Grand Café Hot«l Restaurant XL

Kerkplein

S, tel.

5712252

|

06-53344660 www.il-zandvoort
|

"Boudoir
'De
9fy
die

£>y

sara'

nieuwste trend op nageïgebied'
èij

'Boudoir

uw nagels

zonder af

te

bij

$ara het O'FI AiQcium Qet Systeem. 'Deze gel is efl

beschermt en sterk houdt zodat mi' naqeis kunnen gi^M

breken. 'Men zul zelfs niet nieren

want de Stiqrium gei

is

datu een

bijna identiek nis een i]cit\me nagellakken heeft

weken

dezelfde mooie tjlans. 'De qel blijft wei 3 tot 5
natuurlijke uitstraling en degel issterk^

duurzaam

zitten, l\etf\eefti

en soepel. Ook\_

prachtig op de tecnmujiis en blijft dan wel zo een S weken zitten.

Prijs

23,50 euro

.

^j.-.

!' !

.

7

-'>'.-:'

~=^

'Aiiainn{i\

Jii

»

nl

€ 1,75

1

LAVOGUE
Haar- Visagie

De enige SCHOENMAKER

Speciaal voor jongeren
Laatje oppimpen voor een leuke avond

van Zandvoort is
te vinden op:

uit!

Haar en een touche-up Make-up

GROTE KROCHT 23

LaVogue

bij

Tel

:023-573 5002-

ma

13:00-18:00

^u€ 37,50
Ook hebben

wij in de

maand november een jongeren

5% op

van 1

korting

behandelingen

alle

Voor info
Bel of loop

Haltestraat 22,

even binnen

023-573 01 72

tel.

Nieuw!!!
Studentenkaart met
ij

10 behandelingen

10% korting
een leuk cadeautje.

krijg je

Grieks Restaurant Filoxenia
Haltestraat

49

-

Zandvoort

-

Tel.:

023-5734920

t •
SLIPS

_!.

3+1 GRATIS

Uw

; -'-[

tVötan In de wondere wereld van dooey.
De wereld waar we dol op dieren z$n ar)
waar men ernaar streelt u zo volledig
sloggi dealer
...
,

KfOOD

Alle

MODE

ft

Haltestraat 55

2042 LL Zandvoort
Tel.

;[.

I

Dobey Zandvoort

023 571 28 39

,,.

.....

..

-

...

topmerken voor:

'ii

ë>

Grote bloemen of Kleine bloemen
of lieve bloemen
rtaitestraat £5

L

;

r

,«

=

Z^ncWtirt tol.:

SpeeiaList voor al

Ook zondags geopend
'

Oll-JfHOéO

Mw klnemwerhen.

*

|

RESTAURANT ZUYDT
lunch /diner

ASIAN SPECIALS

MMX
RESTAURANT

ALIAN
BOSPADDESTOELENSOEP

CRISPYDUCK

KLEINE CARPACCIO
OF

08

GARNALEN COCKTAIL

RIJSTTAFELISTIMEWA

Wil ZOEKEN ENTHOUSIASTE EN
\STVRIJE MEDEWERKERS VOOR IN DE BEDIENING.

HOLLANDSE GARNALEN MET
AVOCADO EN GALYPSOSAUS

RENDANG
SMOOR DAGING
AJAM PEDIS
KAMBING GULING

0>

KLANTVRIENDELIJKHEID EN
ERVARING IN DE HORECA IS EEN VEREISTE!

KALFSENTRECOTE

UDAKG BALI

MET EEN PUREE VAN ZOETE AARDAPPEL
PARMAHAM GHIPS, PARMAZAANSE KAAS,
RODE WUNJUS EN GROEN E ASPERGES

SATÉ MAN IS

SATEAJAM
SATÉ KAMBING

(TEVENS ZOEKEN WIJ

TUMIS BISTEK

GADO GADO

CHOCOLADEPASSIE

SG BOONTJES
BAMI GORENG/NASI DJAWA/WITTE RUST
ATJARKETIMOEN/SEROENDENG/TEMPE/KENTANG

fj rijsttafel bij

IN DE

PASSIE

n dan contact met ons

GRAND DESSERT

NOG

MEDEWERKERS VOOR
KEUKEN EN SPOELKEUKEN)

ons bestetien

INTERESSE?
BEL 023-5714165

?men, wilt u informatie

CHOCOLADE
PET IT

GRAND DESSERT

PETIT

GS

op.

ZUYDT

Restaurant

2042

Boulevard Pau lus Loot 19

Ook afhalen

is

mogelijk

-

AD Zand voort

-Tel.

023-5739050

1

13,

2042 LI

ZANDVOORT

Dinsdag gesloten

EMOTION BY

^ ^«V\

-#/*=>

EMOTION BY

:>0

CrTr*%5

ESHRIT

ESRRIT

HOME OF FASHIOM BRANDS

ALLE MERKEN ONDER

1

DAK

ESPRIT CASUAL, ESPRIT EDC, ESPRIT COLLECTION, ESPRIT LINGERIE

HOMEWEAR SHOES EN ACCESSOIRES, VERO MODA, PIECES EN OUTFITTERS
VERKOOP VAN DE COLLECTIE VAN CONFETTI GAAT DOOR
-

AAN DE OVERZIJDE

-

NATION.

EMOTION BY ESPRIT.

BIJ

BIEDINGEN AANBIEDINGEN AANBIEDINGEN AANBIEDINGEN
JEANS OUTFITTERS NATION
MAAT

1

40 T/M

1

82

10

A/B

-

2042

LANG GEBREID

Rib/Katoen stretch

WARM WINTER VEST
€ 17,50
2 VOOR € 30,00

€ 17,50
2 VOOR € 30,00

€ 19,95
2 voor € 35, OO
HALTESTRAAT

treggings

LM ZANDVOORT

-

TEL: 023-5713880

-

E-MAIL: INFO@CONFET-TI.NL

-

WEBSITE: WWW.CONFET-TI.NL

Ai

Zandvoortse Courant

-NUMMER 46

NOVEMBER 2010

-18

HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

Rubeling-Bakkenhoven

Briljanten bruidspaar
Op

21

november aanstaande hopen Henk Rubeling en

zijn

echtgenote Henny Rubeling-Bakkenhoven het heugelijke
te vieren dat

zij

65 jaar geleden

in

feit

de echt werden verbonden.

Een niet alledaagse gelegenheid, zo een lange

tijd bij elkaar.

1945

zijn

op het stadhuis

zij

van Haarlem getrouwd. Het
gezelschap ging lopend van-

Waterkoudmet soms
wat lichte regen

'tranendal'net klaarwas, werd
er

weer verhuisd en wel naar

de

Dina Brondersstraat

Zr.

uit

het huisje van hun tante

waar

Pie

naar het stad hu is en direct

Christine op de wereld kwa-

William

Renê,

en

Na de

vele regendagen de afgelopen periode

dels een stuk droger

We

merken het

het inmid-

is

geworden, maar wel minder zacht.

we

direct als

buiten komen. Afgelopen

daarna met de blauwe tram
naar Zandvoort waar

huisje aan de Duinstraat een

echt feest werd gevierd. Dat
kon niet tot
tjes

in

de kleine uur-

want de Haarlemse fami-

moest weer met de tram

lie

terug, dus

was het om

dinsdag- en woensdagnacht gaven nog nachtvorst af

het

in

21.00

Het bruidspaar was zeer so-

bewogen en was

ciaal

Zo was Henk

veel

voetbal van TZB betrokken en

was

tevens collectant

hij

boren

jongste van 7 kin-

als

woonde daar

Byzantiumstraat.

ouders

waren

Wilhelmina
Tiel.

Henny

in

Zijn

Henk en

Rubeling-van
is

als

Zwemmer

de Duinstraat waar

in

op

zij

21

boven Noord en Noordoost

sneeuw

fluwelen bruidsjurk van haar

maakte mooie kleding voor

Europa. Tegelijkertijd komt er

week. De nachten gaan

tante Annie Dorsman, een

de kinderen. Dat heeft

op

lage druk voor ten zuidwes-

weer enkele graden

de naaischool van de nonnen

ten van Ierland en Frankrijk.

1946 werd

een echte

de Duinstraat

in

de eerste van hun

6 kinde-

ren geboren, Joke. Niet lang

steeds,

hoge

ondanks haar

leeftijd,

nummer' met de 7 December
Divisie naar Indië en was drie

Haarlemse Brouwersstraat

jaar overzee. Toen

en Henken Henny hebben

el-

keerde verhuisde het gezin

ontmoet

naar de Helmersstraat waar
Anneke en Hans het levens-

teerd en

in

Haarlem. Op

21

november

licht

zagen.

In

hij

'zijn

terug-

1954, toen het

zij

zij

nog

redelijk

met gymnas-

wenst dus

tiek bezig en

daarna moest Henk voor

tijdens de bevrijdingsfeesten

vanaf de twintigste.

ontwikkeling van hoge druk

is

niet

Mocht er neerslag va Hen dan
kan dat best eens wat natte
zijn

Het

blijft

een beetje stui-

vertje wisselen tussen deze

'grootheden'. Af en toe wint

hoog het en vervolgens

achter de geraniums te gaan

het

zitten.

komen we wat meer onder

men ook op een

Soms wordt het overdag niet
meer dan 5 graden in

veel

Zandvoort en Bentveld.

Echt onvervalst winter-

Namens de Zandvoortse

gebied. Dat resulteert dan

weer

zoals

Courant van harte

wat

zit er

waarschijnlijk niet

maak

gefelici-

lichte regen

in

gedurende

Bodaan

Bentveld

in

klik-

laten de

ken de breipennen van enkele enthousiaste bewoonsters
en anderen voor het goede doel. Onder auspiciën van
kind telt' van Save the Children,

is

maandag

een landelijke breicampagne gestart

om

'Elk

aan één
zijn,

eis

voldoen: ze

want dat wordt

in India.

mogen

25 oktober

mutsjes te brei-

in India

De mutsjes moeten wel

niet wit,

crème of zwart

geassocieerd

met de dood.

het niet

delde

ligt

op 1 mutsje per dag,

maar sommigen halen meer.
Avonds voor de

televisie en

zeker als er een spannende
film

is,

volgens één van de

dames, bereiken

ze een

onge-

kendesnelheid.

waarts (Baltische Staten en

verdiend'

schampen ons dan

Zuid-Scandinavië

zellig uit

met

Het herkenbare met vroegere tijden speelt een grote
rol.

op:

Mevrouw Jaspers merkt
"We zijn blij dat we wat

doen hebben. Het

is

het

namelijk.

met medebewoonsters."

Dat contact
alleen

al let

is

Voor

dit alles

er zeker als je

op de aanwijzin-

om mee te doen. Ondertussen

Daardoor krijgen ze nog be-

dames met

tere resultaten en de eigen

mevrouw Hommers
haar medebewoonsters op

slag gegaan.

huis riep

ze

in

Overdag

zitten

degrotezaal.maardaar

creativiteit

bod.

De

komt zeker aan

stapel

gestaag en het

mutsen

zelfs al

op sloten en ondiepe vaarten.

Ook

terkoud gevoel buitenshuis.

was

het koud

helft

van november. Kou eind

in

1998 en 1999
in de tweede

De verdere ontwikkelingen
opeen licht winters

over het verdere verloop van

weertype gedurende de

de winter. Zelden wordt

fase van deze slachtmaand,

het winterkruit

donaties kan dat gekocht wor-

maar

voor

den. Hierbij even een oproep:

woon nog

8-9 graden wordt

richting

het

lijke

steun

landelijke

één en an-

geldelijke

wol en/of gelde-

is

welkom. Voor de

standvan het aantal

gebreide mutsjes kunt

wijzen

niet

slot-

nadat het eerst ge-

aanstaande

november

1

wil niets

al

zeggen

al

verschoten

december.

Meerweerinfo

is

erop

www.weerprimeur.nl

weekend. Met een stroming
veelal tussen

noord en oost

re

Putto

u kijken

op: www.breivoorindia.nl

Er

is

altijd

wel wat te doen

De Bodaan. Iedereen, ook

gewoon

Zandvoort, kan

nenkomen. Wij hebben

vember

veel

15

midden op de dag.
Schaatsen kon toen

de wind, geeft dat een wa-

natuurlijk veel

krijgen het

wat data genoteerd;

het best

doorAgoath de Goede

enthousiasme aan de

week van november 1993
vroor het soms 4 graden

hebben liggen of via

dames

met hoeveel steken je

Via het weekbulletin van het

ongeveer

is

hoge dagtempera-

komende dagen en

een soms stevig doorstaan-

der van mensen die nog wol

wol nodig, heel veel wol. De

gen die ze elkaar geven, zoals

kunt opzetten en minderen.

zijn

we niette

niet al te

turen de

kouder

)

de laatste

zijn. In

leuk

en ook heb je zo meer contact

al die kleurrijke

hoofddeksels.

alle restjes

te

in.

Daarvoor zou het stroomop-

Zwakke neerslagfronten

er een spette-

verwachten. Tezamen metde

bij

want ook op de kamer gaan
zij gewoon door. Het gemid-

's

en voor de pasgeborenen

dames

1985 en 1993

in

tweede deel van de week.

rend feest van. Ze hebben het

Veel zon behoeven

A.C.

later

vorst

lager plan.

de invloed van het lagedruk-

Mutsjes breien voor India
woon- en zorgcentrum

medio volgende

geven (autoruiten krabben!)
en de dagtemperaturen ko-

moeten

In

de

In

toenemende mate zien wede

bij

in

nog wat

Henny was

maart 1929 werd geboren. De
de

koude lucht aan over

het Europese continent.

geleidelijk

koudere lucht aangevoerd

de gymnas-

Bakkenhovens werden

in

welijks

wordt

de Agathakerk.

de donkerblauwe

oorlog geëvacueerd naar de

kaar voor het eerst

enig kind

van Willem Bakkenhoven en
Jansje

Zandvoortse en woonde

voert een

aangesloten

In

Henk Rubeling werd op 6
1925 in Haarlem ge-

moment

tiekvereniging van TZB en

in

geleerd. Overigens

de

dit

meest aflandige wind nau-

Henny

zuster van haar moeder.

deren en

in

Op

kleding schaars was, trouwde

uuroveren uit.Omdattrouw-

april

het

bij

Zandvoortse duinen.

di-

bij

verse verenigingen aangesloten.

groeit

ziet er heel ge-

is

er de

neel

is

er een Ka

uit

bin-

is

3

Bramenlaan

Temperatuur
6

9

9

4

5

5

3

15%

15%

30%

25%

Neerslag

25%

25%

25%

30%

en traditio-

Wind

zo.

Min

do-Kerstmarkt

2 in

7

maanden

op 24 november van 13.30
tot 16.30 uur.

m$

Weer

alvast

ig no-

opening van

de Kunstmarkt, die
lang te bezoeken

in

Het adres
Bentveld.

is

3

z.3

ozo.

3

o.3

x>

IIHIIIIIIIIIIIIII
pluspunt

Harry Potter and
the Deathly Hallows

Pluspunt Zand voort
Flemingstraat 55

Het zevende en laatste avontuur

Filmprogramma
t/m 24 November

023.574 03 30
www.pluspuntzandvoort.nl

18
Peuters

in

Samen met

je

Beweg in g

t/m 4

2

(groot)ouders de wereld spelenderwijs verkennei

1

6:00 -

1

7:

1

5 uur

2

premiereen ook

in

landelijke

Zandvoort

in

datum gaan

is

de

draaien.

Deel

met

begint

ï

Harry, Ron en

Hermelien, die aan een levens-

-

januari

1

een

de bioscopen komt.

in

november was de

17

april.

Typevaardigheid voor Kinderen vanaf 8 jaar
Vrijdag

is

langverwacht fjlmavontuur, dat

film vanaf die

10:30 2 februari - 13

Woensdag 9:30-

de Harry Potter-filmreeks

uit

twee delen

Op

jaar

1

5

april.

gevaarlijke missie beginnen

om

het geheim achter Voldemorts

Yo gActief

onsterfelijkheid: 'de Gruzielementen' te

Dinsdag 20:00 -21:30 uui

vinden en te vernietigen. De drie vrienden

zijn

nu aan hun

lot

overgelaten zonder de begeleiding van hun professors en de

H atha Yog a
Vrijdag

bescherming van Professor Perkamentus.Ze moeten nu meer

1:00- I2:00u

I

dan ooit op elkaar vertrouwen maar
onder hen die hen

uit elkaar

er zijn Duistere

Houding en Conditie op muziek 55 plus

tovenaarswereld een gevaarlijke plek geworden voor

Instromen kan tegen een gereduceerd

den van de Heer Van Het Duister. De lang gevreesde

Donderdag

tarief!

september t/m

14:30 -15:30 uur 23

Donderdag

14:30 -15:30 uur

Intuïtief

tekenen en schilderen

28

13 januari t/m

16 decei
april

201

van Toverkunst en

nog

we vam

Woensdag

Glas

in

19:30

2

in

Lood zetten

om

zo

de

alle vijan-

strijd

is

los-

in

zelfs

Zwei nstein, waar ze iedereen terrorise-

handen hebben en

die

is

De enige trofee

Voldemort het

die ze

liefste

van

Harry Potter. De Uitverkorene

nu de prooi waarde Dooddoeners opjagen... En ze hebben de
dracht gekregen Harry naar Voldemort te brengen... levend.

maart- 30

Lood

Stap voor stap Glas

ontwerp

is

- 21:30 uur

niet

allemaal te pakken wil krijgen,

ons hart en onderbewuste.

is

gebarsten en Voldemorts Dooddoeners bezetten het Ministerie

ren en arresteren die hen tegenwerkt.

tekenen en schilderen doen

Intuïtief

Krachten

dreigen te drijven. Intussen

PIEP VAN PE WEEK

je

te gaan maken.

Woensdag

19:30

- 22:00 uur

-

5 januari

2

Deze week staat S3IT1
i

de schijnwerpers:

in
is

Boetseren en Beeldhouwen
Maandag of donderdagavond

1

hij

groot, prachtig en een

beetje eigenzinnig.

9:30 -22:00 uur

is

27 januari-

Sam

een actieve kat die erg

19 mei

graag naar buiten wil

muizen te vangen;

ï

En gelse Conversatie zonder

dat vindt

moeilijke spellingsreg els
Donderdag 13:00-

en doet

14:30 uur

13 januari

- 28

hij

hij

april

Hij

is

zelfs

fantastisch

als

de beste!

gewend aan
ikje. Maar

een katten lu

Website bouwen en onderhouden
Stap voor stap

uw

wordt u

eigen website kunt

Woensdag

uitgelegd

hoe u

ook slapen behoort tot een van

zelf

zigheden, dan zoekt

bouwen.

20:00 -22:00

9

hem
maart-

13 april 201

I.

mepte
Di gitale fotobewerking
m aart - 4 april 20:00 -

Woensdag

i

1

Bij

/ Excel
1

0:00 -

1

knuffel kat en

om

voor

is

2:00 uur 28 januari

- 29

april

genoeg aanvragen kan deze cursus ook

in

de

ligt
hij

hij

wil niet

worden

veertje,

bij

soms opschoot

ken baar door een

Sam

maar

hij

wil

geen

is

opgetild. Dit alles

wel

is

wel

rekening mee te houden, een huis met kinderen
hem daarom niet geschikt. Hij geeft duidelijk de

voorkeur aan mannen, vrouwen worden wel geaccepteerd

maar het
vind

avond gegeven worden

meest favoriete be-

zijn

een plekje op waar niemand

geven, niet hard maar wel duidelijk.

met een touwtje of een

spelen,
22:00 u

iets

Word
Vrijdag

hij

kan, het liefst ergens bovenop. Hij

maarhoudtnietvanaaien,dat maakt

hij

hij

is

een echte'mannenkat'. Andere katten

niet leuk,

hij

heeft graag het hu

met honden omgaat

is

is

voor

in

zichzelf.

huis

Hoe

helaas niet bekend.

Haarknippen
Mooi het voorjaar

in

Maandag 14 maart-

volgens Iranese methode!
18 april

20:00-21:30

uur.

Bent

u

inmiddels

Kom dan

al

gevallen voor deze mooie grote kater?

snel eens langs

om met hem

kennis te maken.

Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat

op maandag

voor meer informatie en inschrijf formu tieren:
www.pIuspuntzandvoort.nl

CL

Tel.

tot en

met zaterdag van

5, is

geopend

11.00 tot 16.00 uur.

5713888.www.asielzandvoort.dierenbescherming.nl.
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The Voice of Arie
Mijn irritatiegrens

"Hoe haal

inmiddels bereikt. Al die talentlo-

komen

bij

mij de keel

Wat

uit.

begon als een onschuldig Tv-concept, waarin Henny
Huisman zijn kandidaten liet 'soundmixen', is uitge-

vertrouwde straatleven?"

uit Zjjn

is

ze talenten program ma's

een kind

je

NOVEMBER 2010

-18

Column

groeid tot een kwaadaardige bedreiging voor de wei-

Lijmsnu ivers en weesjes die

menteel

in

wonen. Mirjana Petrovic

steegjes

in

Durban, Zuid-Af rika, waar zij zich

zal inzetten

is

nadenkende en onschuldige

mo-

voor de straat
Recentelijkstemde

kinderen. Ze werkt

mee aan

het vrijwil ligersproj eet 'Umthombo'. Haar

avontuur, ervaringen, leuke en minder leuke
drie

weken met ons op deze

momenten

pagina. Ditmaal haar

deelt

tweede

een talentenjacht

de

vliegt

tijd. Ik

ben alweer ruim 4 weken

die tijd veel gezien en gedaan.

in

in

Om

Zuid-Af rika

programma's waar de kinderen aan deel kunnen nemen.
heb

bijna

bij

programma's meegelopen.

alle

surf program ma, waarbij de kin deren 7

had.

Ik

zelf

ook mee surfen, wat

was verbaasd

ik

met het

startte

hierbij verbeteren.

Ik

nog nooit eerder gedaan

over de communicatieve kwaliteiten van

de kinderen, die mij moesten uitleggen hoe
en staan. Na twee dagen en vele

me om

verder, lukte het

Ik

dagen per week, iedere

ochtend, leren surfen of hun techniek

mocht

Ik

liters

moest peddelen

ik

zout water

de zee op het board

in

een vreemde

is

gewaarwording.

in

de

maag

een programma dat op zoek gaat

is

naar straatkinderen. Als ze
er vooral

al

een

tijd

Bij

de kinderen die nieuw

zijn

op

Umthombo
straat

wordt

gekeken waar ze vandaan komen en of ze naar huis kunnen.
Ik

vond het zeer confronteren dom te zien dat

met baby op de straat

leefde en

weigerde hu

er een

lp

te

moeder

ontvangen

of naar een opvanghuis te gaan. Uiteindelijk zal deze

netalszijn toehoor-

maar

ders bijkans hysterisch en zweept het publiek nog

concept wat

al

sinds de

zullen tevreden zijn'

zij

is

een

Romeinen werkt.

Over smaak valt te twisten maar als zelfs een tuinkabouter

een strak jasje aangeeft dat

in

tisch

is

en dat

hij

dit werkelijk fantas-

emotioneel geraakt

met dat demonische

teveel. Uit

ten nog enigszins neutraal

is,

kastje,

wordt het mij

nu mijn gedach-

zijn.

baby

door sociale hulpverleners van de straat gehaald worden

om

naar een pleeggezin of shelter te gaan.

te staan.

is

op straat leven wordt

gevraagd hoe het gaat en of ze naar

komen.

had het

Ik

herkauwd en weer door geslikt.

BeroepsgladjanusMartijn Krabbé

volk brood en spelen en

HetOutreach-programma

willen

moment.

zeggen. Alle concepten voor

ikje

inmiddels uitgekauwd, doorge-

zijn

uitgekotst, opgelikt,

eens op, op de oh zo gezellige vrijdagavond. 'Geef het

de kinderen

Umthombo verschillende

zijn er bij

om-

ziekenhuis

uit het

dat het niet meer levensbedreigend was. Dat

Wat

per ongeluk af opeen van de meest

ontzettend moeilijk kan

gelegen. Hierwas hijjuist ontslagen

van de straat te houden

ik

populaire Tv-programma's van dit

iedere

zij

bijdrage.

slikt,

en heb

televisiekijker.

We worden al jaren geïndoctrineerd door Hilversum. Als
makke schapen stemmen we met zijn allen weer af op
zouteloze talentenprogramma's voor een avondje oer-

Het 'Health' programma was mijn volgen de ervaring. Een van
de stafleden gaat

hierbij

wonden van de

om

de straten op

medische hulp te voorzien waar

nodig

dit

de kinderen van
is.

Zo worden de

kinderen op straat behandeld

nige middelen die hiervoor beschikbaar

om te zien

indrukwekkend

zijn. Ik

met de weivond het erg

hoe mijn collega de wonden van

een jongen behandelde die tot op het bot te zien waren. De

jongen zou

De

in

Nederland allang

stelling

in

het ziekenhuis hebben

Sinds vorige

week

zijn er

djembee's, instrumenten waar de

kinderen op kunnen spelen. Die heb

aankoop, aangezien ze

werden genomen.
niet
in

ik

met de andere

vrijwil-

kunnen aanschaffen van het sponsorgeld. Een mooie

ligers

Ik

bij

binnenkomst meteen

kleine teen

gebruik

Hollandse gezelligheid. Aan de andere kant begrijp
al die

eens voor dat

Stel je toch

je

hebben

zitten.

die de kinderen

Kortom het

is

ftvjeh

hier heftig,

Get Out!
november
18

Tapas weken

bij

t/m 5 december:

Café Koper, Kerkplein

6.

Nicolaas Spanje verlaat, ook de dag dat

maar de poster en de periode dat deze

't

Sinds 1994

menu van

is

de dag dat Sint

Kopertje verande-

ren gaat. Nee, geen gevuld speculaas, pepernoten of marsepein,

overal hangt
Daarmee was

is

ongelukkig gekozen'.

wel

meer dan 30 authentieke Tapas

vroeger

71% het eens en 29% oneens.

oneer mee gamba's, jamón,
-

de reacties:

uit

s- a<:n

"De poster

is

controversieel

met het beeld wat kinderen van de

Sint hebben."
he-r-rl

"Welke zieke geest verzint er zulke fims!"

in

"Onzin. Het

is

«

,'.

wel de beste reclame die een film kan

gewoon

len de papillen prikkelen, en

Zaterdag
Electric Café

Deze week weer een nieuwe
weer hun schoen mogen

zetten:

stelling:

de aanloop naar pakjesavond op

5

in

in

boom

in

zij

moeten zorgen dat de gasten

een goed glas sherry, bier of wijn,

lijden

is

plaats van in

begonnen.

onder de concurrentie van kerstmis? Steeds vaker belanden

de schoen. Graag zouden we willen weten wat

en daarom de volgende

zijn!

20 november:

het Patronaat. Deze avond wordt uniek,

Nederland

officieel zijn

stage zal uitvoeren. C-Jay's album

december

dowtempo

is

zijn liefde

een écht album

voor de track

te

noemen: van
Armin

'Electric Café' al laten blijken.

Verwacht gloednieuwe releases en upcoming material

uw plannen zijn

omdat C-Jay

nieuwe cd 'Forever Now' on

via progressive en tech-house eindigend in techno.

van Buuren heeft

Maar heeft dit oer-Hollandse feest te
de cadeaus onder de

alweer de 16de tapas kaart,

niet naartoe?!"

krijgen."

voor het eerst

Veel kinderen hebben

zij

en amandel taart. De verschillende

tortilla

smkkelen. Erbij schenken

hun eigen keuken door chef

er ze eenveadig kan het leven zeer aangenaam

"Kan prima, je ziet bijna niks op die posteren alsjedefilmniet wilt zien, dan ga je er toch

maar

zullen er zijn. Naar origineel recept,

Spanje genoteerd, nu

in

al

Freddy gecreëerd. Met trots presenteren

Een greep

het

op de

maar helemaal geweldig.

van vorige week ging over de film SINT en luidde:

'De film SINT kan best

ik

miljoenen huishoudens die afstemmen

op talenten shows.

vrijdagavond een inspirerend boek moet lezen!

geloof dat mijn gehele ritmegevoel nog

overeenkomt met de hoeveelheid ritme

hun

in

wel hoor,

uit

de techy

progressive hoek. www.patronaat.nl

stelling:

Zondag 21 november:
Leiden Winterfair 2010. De kleuren staalblauw en crème staan voor
'5

december

is

voor mij heilig en daar kan geen kerst tegenop!'

A

winterwarm. Kijken naar shows op de catwalk, leuke cadeautjes inkopen, workshops volgen, producten proeven en proberen, en bijpraten

met vriendinnen onder het genot van appeltaart en glühwein, www.

Stuur je reactie per e-mail naar: stelling@zandvoortsecourant.nl

Ieidenwinterfair.nl

f>

1

Voor
,A&** !3s? cstfftt/ vr&üterrf.

alle

ZandvoortPashouders de aan

'<ËÊ>|

Hele*

"flSfjouofss:

HUISCEMAAKTE ERWTENSOEP

1

|

Voor Pashouders:

Normaal liter € 4,50 nu 2 LITER € 7,50
kijk ook eens op ome website:
1
w.slagerijhornt man.nl

1

WW

0% korting op alle riteen

(behalve act ie ritten)

|

023-&Ö&55&Ö

i

DE BODE
Wist u dat wij leuke
Sinterklaas cadeautjes

Medina Woninginrichters

hebben, atvanaf€2,-?

Aanbieding voor de maand november:
Karpetten deze maand 10% korting op

www.de-bode.nl
Pashouders s% korting

wW\

(Vouw)gordijnen
Vitrages
Luxaflex

alle

merken.

Tapijt

Officiële Pasfoto's

Vinyl
L<

Parket
a -woninginrichting.

ean 2e set
"Leuk Lachende"
Pasfoto's

Bestel

nu de ZandvoortPas

2011

Achternaam + voorletters)
BetreftiO Nieuwe ZandvoortPas (€

7.50)

O Verlenging ZandvoortPas (€5,00)

-

Pasnr

Woonadres+huisnr
Postcode

Telefoon

(Handtekening)
Betaling

CONTANT

Doe deze volledig Ingevulde bon

In

een gesloten

envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef

Deze pas

deze af

met

31

Uw

op

-

bij:

Barna Balkenende. Grote Krocht ïB

s

-

Redactie Zandvoortse Courant

EStd
nel f

Hogeweg39-i
bij

Betaling PER

geldig anaf jan ariiontote

d cember

-VideoiandVideotheek.L.Davld55traati5

uthu

i

f Z

mdvoortPa

nw

Ikomstkad

bezorgd.

Met de aangeh chte

BANK

een Zan dkorrel. kunt

gewen*
e
iitcrliik

tijdstip grat

edbon voc
een door

u
5

ee

n

Zandkorr

pas wordt

.1/12/2010 toeqizoniie:}

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

€25 KORTING
frota Krattt 21

Dsa-ST1Z5HJ

*flrWr*W*1*5iïOmrWrtrt|

ZANDKORREL

^toerWoopnl p

-

biedingen van deze
i( C
^<v

~\
Koene Oeaninq Service
10% korting op schoonmaakartikelen

Mental Coach
Ab van

Praktisch, kortdurend

Eerste consult

week

der Neut

Voor

en doeltreffend.

15% korting

uw schoonmaakwerk!

al

[www.koenecleaning.nl

06-14 32 44 44

»

Lijst
(in

van deelnemende bedrijven

alfabetische volgorde)

Algemeen:
Autobedrijf Zandvoort

-

K.

Taxicentrale Fred Spronk

Psychologiepraktijk
Schilder- en

Onderhoudsbedrijf

Addie Ottho

otTwo

v.o.f.

*""V°oruwhaar
°P

D.WalkofFaine

Winkeliers:

Gratis feestelijke stropdas
Mj elke aankoop!
(Zolang Se voorraad strekt}

Bruna Balkenende

eerloon v
an

l

a

\,Zai(lvaDrt-D:3-S7359(l

«wwalknffameshirtsiil

Kaashuis Tromp

-

Grote Krocht

-

Grote Krocht

Slagerij

Horneman - Grote

Slagerij

Vreeburg

Menno

Foto

Massage

ANDVOORT
Ondernemers opgelet:
Meedoen aan de ZandvoortPas
vergroot uwvaste klantenkring

Gorter

Rosa

bij

Wekelijks

Gratis

u op een

•

zijn in

-

Grote Krocht

-

-

-

Haltestraat

Kerkstraat

Haltestraat 61A
-

Burg. Engelbertsstraat 94b

rijtje:

Sea Optiek

-

Haltestraat

het bezit van een zandvoortpas

welke aanbieding u doet voor Pashouders

aanbiedingen staan ook gratis op www.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas

promotie ZandvoortPas door middel van publicaties in

o.a.

Walk

of

Fame

Wonen

redactionele aandacht in de krant voor u als deelnemer

Extra: alle

Veel

zelf

Kosterstraat

Kinderkleding

Shoes

Image Zandvoort

UW aanbieding in de Zandvoortse Courant in full ColoUT

U bepaalt helemaal

Grote Krocht

-

-

trends:

Belli E Ribelli

Bibi for

tijd:

www.massagebijrosa.nl

-

Piony's Haarwinkel

Mode en

Krocht

Haitestraat

-

Toerkoop Reisbureau

Blitzkickers

Ruim 1000 huishoudens

der Neut-

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote
rfe Krocht

Verzorging en vrije

Enkele vooTdelen voor

Onnesstraat
023--

06-31393790

& Zn

k

.KW™ *"
<»PP.r.b. ta „

-

Abvan

de Zandvoortse

-

Bakkerstraat 2A

en onderhoud:

De Bode woonaccessoires

-

Kerkstraat

Koene Cleaning Service - 06-1432444

Courant, maar ook buiten Zandvoort: iedereen kan een ZandvoortPas aanschaffen,

Medina woninginrichters - Haltestraat

dus ook niet-Zandvoorters (en

Rep-it

er zijn er al

Ter ondersteuning zijn gratis

een

aantal...)

toonbankstandaards en/of raamschildjes verkrijgbaar,

-

023-5719666/06-44696001

Versteege's IJzerhandel

-

Pakveldstraat

waarop uzelf uw ZandvoortPas aanbiedingen kenbaar kunt maken
•

Vraag naar de zeer voordelige tarieven en de uitgebreide mogelijkheden

Horeca:
Harocamo

Uw ZandvoortPas

contactpersonen:

Letty van
Gillis

Kok:

den Brand:
tel.

tel.

06-4342 9783

06-460 460 26

-

Kerkstraat

Mollie&Co Restaurant

-

Verlengde Haltestraat

Open Golf Zandvoort

-

Duintjesveldweg
e$

Za ras, Café Restaurant -Haltestraat

HedeTfi^grlgdgn
Nieuw Unicum

Nieuw Unicum
Binnen afzienbare

tijd zullen

biedt onderdak aan langdurig zieken en gehandicapten

de verpleegden

in

..Nieuw

Unicum" aan de Herenweg te Heemstede kunnen verhuizen naai' het nieuw gebouwde verpleeghuis te Zandvoort.

zoekt
liij

hij hel

zijn

hal,

samenzijn dan kan

buren treffen

in

de grote

Indien de verpleging op de ka-

zullen de 65 langdurig zieken en gehandicapten ein-

delijk krijgen

waarop zijrecht hebben, namelijk privacy

mers
Tot dusver werden

Unicum

en demogelijkheid tot het leven in een gemeenschap.

gezocht.

waar hij enige winkeltjes en

ook de kapper kan vinden.

Dan

in

Nieuw

uitsluitend manlijke

verpleegden opgenomen. In het

niet mogelijk

mogelijk
in

de

is,

staan

modem

of niet meer

bedden gereed

ingerichte „zie-

kenboeg" waar ook de tandarts

nieuwe verpleeghuis zullen ook

eeu plaats heeft gevonden. Dit

worden. Voor echtparen

gekost. Getracht

alles heeft veel, zeer veel geld

zijn

eveneens voorzieningen getroffen. Zij krijgen de beschik-

king over twee ineenlopeude
kamers.

De

maaltijden kunnen

op de kamers worden gebruikt,

maar ook
elk

in

de

gemeenschap hebben bestuur
en directie steeds voor

gestaan

bij het

ogen

maken van de

plannen voor de nieuwbouw
in

Zandvoort. In het verpleeg-

huis te

Heemstede was

mogelijkheid

tot

er

geen

privacy en het

leven in de gemeenschap

noodgedwongen

was

en daardoor

dikwijls ondraaglijk. In het

O.

nieuwe verpleeghuis, dat plaats
zal bieden aan

12S verpleeg-

uog

altijd

wensen

er

over.

die uit het ter beschikking staan-

de budget niet bekostigd kunnen

worden. Daarom wordt van 12

in

Voor de verpleegden

die

t/m 17 oktober aanstaande een

geactiveerd kunnen worden en

hu is -aan -hu is collecte gehouden

zig

leven

moeten worden, maar

het eetzaaltje, dat in

is.

van
dit

iszoveelmoge-

voldoen aau de eisen die

aan een modern verpleeghuis

van de vier vleugels aanwe-

voor hen,

Deze privacy en

lijk te

gesteld
blijven

li 1111

die

voor het behoud

en op zaterdag een straatcollecte.

lichamelijke functies

ven bestaat een goed ingericht

ganser haite dat met gulle hand-

g eg even zal worden, opdat

den, zal uu iedere verpleegde

fyi'io therapeutische

een eigen kamer kunnen

krij-

wiiiir

gen, niet eigen voordeur,

afdeling,

deskundig personeel de

iuder

hte

b.

met

geëigende behandeling zullen

demeusen

eigen terras. Hij zal kuuneu

geven. Gehandicapten die wel

Zandvoort een menswaardig be-

wonen

veel verpleging eu verzoraiug

staan kan

nodig hebben, maar toch

we dit mogen doen is belangrijk,
dat we dit kunnen doen is echter

hij zal

in

overdekte straten eu

buren hebbeu. Zo

hij

wil, kau hij zich terugtrekken
in zijn

staat zijn enig

werk

te

in

verrick-

nóg

eigen kamer, eventueel

door hem zelf ingericht, maar

den

eikpLïiiiï

/

Bestuur en directie hopen van

ciale behandelin

v-

iu het

verpleeghuis

te

1

a"1

worden geboden. Dat

belangrijker.

II
AtchiefGOZ, b d 08869

^^^^M|

.

Nieuw Unicum voor nu en
De

de Zandvoortse duinen van woonvorm Nieuw Unicum

zilveren koepel in

Zandvoortselaan

al

40 jaar

zichtbaar.

Om

dit

vanaf de

is

jubileum te vieren stonden op zaterdag

november de deuren van de hoofdlocatie wagenwijd open. Aan de hand van een

Cheque Sonderland

13

Nieuw Unicum

is

hemel

deze

ziet

40 jaar

er na

voor onderwaterfiets

een hemel

op aarde. Maar hoe

De

uit?

Tijdens de

open dag van afgelopen zaterdag kreeg het

plat-

open dag

men onder

tegrond kon
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de toekomst

in

begeleiding een rondleiding volgen langs alle afdelingen en

zorgafdelingen.

genheid

een goede gele-

is

om

eens achter de

schermen te

kijken.

Op de

Brinck staat een informatie-

40-jarige

Nieuw Unicum een geweldig cadeau aangeboden

van Golfclub Sonderland. De bestuursleden van de plaatselijke

golfclub schonken de opbrengst die de clubleden

markt, alle afdelingen inclusief

elke golf wed strijd in de 'goede doelenpot' deponeren.

appartementen van cliënten

opbrengst werd

Bezoekers

zijn te bezichtigen.

kunnen met

allerlei

meedoen. Zo toont logopediste

bij

Deze

overhandigd aan het bestuur van

officieel

de stichting Vrienden Van Nieuw Unicum, die

al

een goede

testen

bestemming voor het geld had: een onderwaterfiets.

Bruggeman de nieuwste

aanwinst, de flexibele endoscoop.

Met

dit

apparaat wordt

getest hoe het slikken gaat en
krijgt

de

cliënt gericht advies

watspeciaalvoormensen met

MS

heel belangrijk

is.

In

de

fy-

siozaal staat een van de oudste rolstoelen

Het
veel verhuizingen,

tekst en foto Me! Ke'krnon

bestaat

vanaf 1940, toen

al

landhuis Kareol te

het

in

oorlogsgewonden werd opge-

nomen.

Al snel

werd het ook

een herstellingsoord voor niet
militairen,

als

'Bloemen hove' te

laatste huis

Nieuw

Eigenlijk

Unicum

Aerdenhout de eerste groep

met

Heemstede, komt

mede door de

er in 1970,

televisie actie

de 'Nacht van Mies', een voor
die tijd zeer

modern complex

Nieuw Unicum,

speciaal be-

werd Kareol

wordt op ou-

paal

derwetse wijze

de grond

in

(Raad van Bestuur) deze handeling te verrichten. Muriel

een van de cliënten die eind
2011 in dit

ving". Voor Muriel

zo snel mogelijk de grond

ënten met Multiple Sclerose

tigden zich

in

een kleine

villa

aan de Zonnebloemlaan onder de

naam

'Unicum'. Na

(MS) wordt op het terrein het

nieuwe Uniongebouw met
14

appartementen gebouwd.

op: "lekker zelfstandig

wel

in

is

complex gaan wo-

nen. Ze verheugt zich er nu

cli-

heden ten dagen

moeiteloos ondersteuning

de toekomst
Nieuw Unicum is constant in
beweging met het aanbieden

De overgebleven

rolstoel die

medemens. Onder leiding van

is

Peter Kühn

van zorg. Speciaal voor

sanatorium gebruikt voor

met

geeft aan de gehandicapte

om samen met

moesten verhuizen en ves-

het anti-Duitse en antifascis-

contrast

het

eer

negen 'gewone' verpleegden

als

tische verzet.

tentoon gesteld.

schril

Muriel van der Velden de

cliënt

doeld voor lichamelijk gehan-

Een paal voor

een

is

de allernieuwste super de luxe

meersymbolisch bedoeld. Aan

geslagen en eigenlijk

dicapten.

aangevuld met on-

derduikers. Later

De eerste

al

maar

een vertrouwde omge-

mag

de paal
in.

demonstreren inwoners van

In

1970 stond

bij

van het complex

de krant:

in

het water

een

is

om cliën-

perfecte aanvulling

ten bewegingsactivering

gezellige boerderij

is

open en

vooral de aaibare konijnen
in

trek

bij

zijn

de jeugd. Het dag-

bestedingcentrum De Boog
toont dat de cliënt met een

viteiten

de opening

ding niet weerstaan en ging

Kerkman

De onderwaterfiets

de regio welke oefeningen

worden gegeven met 'meer
bewegen in het water'. De

seizoen weer

zijn tijd

uitkomst was unaniem en

mensen met een beperking

eensluidend:"een fantastisch

geschenk".

stratiekwam het

is

het risico van letsel

eenvoudig mee kan

weerstand

die

is

in

het

De grotere

15 tot

kwamen
les

al

20 jaar twee sportieve afdelingen van de bekende

sportclub voor gehandicapten.

Vorige

week woensdag

de vrijwilligers en de spelers van het jeu de bou-

en het rolstoeltennis

bij

elkaar voor de jaarlijkse traditi-

start gaat.

nen

in

heette

alle

deelnemers en de

daarbij betrokken vrijwilligers

welkom en roemde de vele

ge-

leverde sportieve prestaties op
In

daguren waren de

Van Nieuw Unicum. Ook de

zijn

om met

Met maar

liefst

punten wist de voorzitter

met overmacht beslag
gen op die

1745

AWBZ-budget geen

Nieuw Unicum

met

aan terug den-

ken

liefst

166 punten.

de

Bel

Gerard Bor (023-5714273)

of Gerard Schilpzand (0235715609] en vraag naar infor-

matie over de gevraagde

Met een hapje en drankje
kwamen vanzelf de prachtigde onge-

inzet.

Eindstanden
Rolstoeltennisn.Basv.d.Peet

Marcello

(1745

deelnemers

Mauras

(1621),

3.

Cedric

dat de deelnemers intens ge-

Bau mulle

(1582). Jeu

de Bou-

dagavond rond 19.00 uur van

cliënten van

Golfclub Sonderland.

zijn

speler

los.

Duidelijk

nieten van de geboden
lijkheden

om

is

moge-

sportief bezig te

les:

1.

punten),

2.

Marcello (166 punten],

2.Annelies(i52),

3.

Klaas (149).

memo-

wedstrijd waar niet alleen de

Uitnodigend stond deonder-

Peter Speckers kon de verlei-

met

ëvenaarde prestaties van de

bij-

op de woens-

spel dat altijd

Speckers nogmaals

Fantastisch geschenk

waterfietsin hettherapiebad.

Voorzitter van Sonderland

is

zonderveel aandacht voorde

Cerard Schilpzand heeft

plaus werd de cheque van

woensdag moet toch voor
meer mensen mogelijk zijn.

De goedlachse

worpen de beste

spelers van het jeu de Boules

in

waren nieuwsgierig

naar het bedrag dat bijeen

gebracht was. Onder ap-

reerde aan de geslaagde put-

leiders zou

de

rolstoel-

Bor bedachte ten nisst rijd 'bal

middelen beschikbaar.

cliënten

€ 410 overgedragen, waarbij

helpen en ondersteunen op

nen lekker vlot en sportief te
laten verlopen.

ste verhalen over

over het net' punten te scoren

financi-

welkom zijn.
in de week

zelf

te leg-

prijs.

fiets

binnen het toegekende

ligersgroep zeer

gebleken en noteerde maar

ge-

Bos,

gen op de waterfiets wordt

Een paar uurtjes

de competitie op de ba-

de door Gerard

tennissers altijd druk

weer

selbeker.

de mid-

Voor de beide

een uitbreidingvan devrijwil-

v.d.

om

tricky

voor de grote,felbegeerde wis-

zijn.

Wim

de vrijwilligers hard werken

Marcello Mauras

onele prijsuitreiking.
Voorzitter Bas van de Peet

de woensdagen.

Met drie of vier bawas het ook voor

actie

officiële

overhandigen van

de cheque aan

de voorzitter van Vrienden

ële

Cerard Bor en Gerard Schilpzand leiden gezamenlijk

deelte, het

het bewe-

bij

ervaren, verbetert de spier-

succes af

Na de demon-

min of meer zelfstandig oefenen. Zou decliënt va Hen, dan

klein.

ver vooruit.

september

den. Zon der bezwaar kunnen

water zeer

doen. De 'hemel op aarde'

met veel

in

derwaterfiets te testen. De

kracht en de conditie. Voor

sluit

om samen met

hadden deelgenomen aan
de putwedstrijden, de on-

het therapiebad aan te bie-

de aanschaf van deze

Sportclub Unicum'73

in,

de cliënten die

in

allerlei acti-

beperking aan

Leven met een beperking

tekst en foto Nel

bewegingsagoog Schreuder

plezier

maar ook de leden van

.

'^1 Gemeente Zandvoort
Gemeentelijke publicatie week 46

-

dat dit besluit met terugwei kende kracht

2010

in

werking treedt

De

besluitenlijst

de verdere
zijn in

in

week 45 door

week 46

de Centrale

dat

vastgesteld.

Balie

week 45 en

van de collegevergadering va

dit besluit

kan worden aai ïgehaald alsAanwijzingsbesluit

besluitenlijst

heeft inde raadsve^gade ing

raadsprogramma

"eert vastgesteld. Het

De gemeenteraad houdt een extra openbare
dinsdag 23 november.

Op de agenda

ligt

ter inzage

bij

op

Centraal

telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar v a (023}

t/m donderdag 8.30-17.00 uure

de website en de balie van het gemeentehuis.

yi

worden gepubliceerd en pas dan kunnen

vastgesteld

De gemeenteraad van Zandvoort

van 9 en 10 november 2010 het raadsprogramma 2010-2014

Ra adverga dering

zal dit

belanghebbenden bezwaar indienen.

Raadsprogramma 2010-2014

i«

zienswijze over deze aangevraagde plannen kenbaar

bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning worden
verleend dan

belastingdeurwaarders Zand

het college genon =n besluiten

De

en op de website.

uw

u

kunt maken. Deze publicatie betekent ook niet dat u een

op 6-8-2010;
Vergadering college

57401 00, maandag

vrijdag 8.30 -16.00 uur.

i

staat:

Melding of klacht?

Commissie Welstand en Monumenten

Bel

Op

Opening

met de Centrale Meldlijn

november vergadert de Commissie Welstand en Mo-

25

(0 23) 574 02 00, óf vul

website het digitale formulier

numenten. De vergadering begint omstreeks 15.00 uur

Loting

in

ir

op de

óf stuur een brief naarde

de
klachtencoórdinatci".

Vaststellen

commissiekamer. De exacte begintijd

agenda

is

afhankelijk van de

Beleidsnota parkeren 2010

agenda. U kunt hiervoor het beste even contact opnemen met

Openingstijden Centrale Balie

Sluiting

de werkeenheid Bouwen,

Maandag t/m woensdag: 08.30

-

16.00

uur

Donderdag:

08.30

-

20.00

uur

Vrijdag:

08.30

-

1230

uur

De vergadering begint

om

20.00 uur

vindt u aan het Raadhuisplein.

in d

I.

De deuren gaan om

De entre

tel.

(023)5740100.

Ingekomen vergunningenaanvragen

19.30 uur

open. De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen.

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u

Ingekomen omgevingsvergunningen

maar voor een

beperkt aantal zaken terecht: pas soorten en rijbewijzen

e.d.

U vindt de meest recente agenda op de website. Van de de-

Openingstijden begraafplaats

agenda

finitieve

zijn

tijdens de vergadering ook exemplaren

De algemene begraafplaats en

beschikbaar. Agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten

merstraat

ivelkozijn,

52,

Tollensstraat zijn dagelijks
liggen tijdens openingstijden ter inzage

en

zijn

bij

de Centrale Balie

tevens tegen betaling algemeen beschikbaar. De raad-

vergaderlng wordt vanaf 20.00 uur tot

uitgezonden door

ZFM

(kabel

FM

uiterlijk

104.5, ether

00.00 uur

FM

live

106.9) en

°P

internet via de gemeentelijke website.

-

Louis Davidsstraat

17,

nschapshuis, ingekomer

sloi

04 november 2010, 2010-VV-022.
-

Zuiderstraat

7,

Collegelid spreken?

Een afspraak

gevelwijziging, plaatsen dakterras, interr

maken meteen

wilt spreken.

2010,2010-VV-023.

verwezen wordt.

-Regentesseweg7, bestaande dakkapel vervangen, ingekome
io

collegelid

telefoonnummer. Daarbij geeft

verbouwing en muurdoorbraak, ingekomen 09 novembf

Besluit aanstelling onbezoldigd gemeenteambtenaar/

Het kan

zijn

u

Voor vragen over concrete of ge wenste bouwplannen

in artikel 231,

de heer

F.

tweede

lid,

onderdeel

ialaan

13,

kappen

drie dei

Op zoek naar werk

e,

mevrouw A Oostd

-

de heer

E.J.F.

|c<.

ge-oren 9-3-1981 te Meppel

Let op.

De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen

liggen

bij

de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien

www.we rken

Lions

in

eigen huis

moeten buigen voor het Amsterdamse Mosquitos.

Niet alleen waren de gasten langer en fysiek veel sterker,
er weinig

mis met hun spel-

Veel snelle breaks en bijna alle schoten waren raak.

Zandvoort miste deze wedstrijd drie speelsters die

om

tegen de reserves van ere-

an-

baar.

Hoewel

er

ste helft sprake

in

de eer-

was van

kei-

hard maar het lengtever-

niet

was

Dijkstra

in

aanvallend op-

Kim Montauban

voor Mosquitos niet echt
moeilijk

om

weer naar een
tal

tweede

punten

iedere keer
zes- tot acht-

uit te lopen.

helft

was

De

het min of

Landsmeer

In

Zandvoort.

De handbalsters van ZSC hebben afgelopen zondag een
nuttige overwinning geboekt op Westside

Heren
Voor de heren van The

5 in

Amsterdam

Osdorp. Na een zeer fysieke wedstrijd trokken de Zandvoortse

dames met

8-13

aan het langste eind.

Lions stond een wedstrijd

"Het was een spannende

speel-

tegen de mannen van de-

wedstrijd die

zelfde vereniging gepland.

tie gel

Omdat de tegenstanders
niet kwamen opdagen,

wedstrijd,

voor de tweede keer

Verdedigend stonden

dit

van

zijn

deden

wedstrijd duidelijk merk-

in

eisemwerken, werken

en nog eens werken en dat

verdedigend, was de hele

uur

meerdan
sters

Zandvoortse ploeg.was het

zicht en

13.15

divisionist Pro Build Lions.

coach Dave Kroder kon niet

een steeds terugkomende

aanwezig zijn van
dezusjesSabineenMiranda
niet

banen

te groot en kon

gecompenseerd worwas niet anders en

den. Het

dereverplichtingen hadden.

Het

m

Winst mee naar huis

meer dweilen met de kraan
open. Zandvoort werkte

schil

letje.

n za n d voo rt .co

HANDBAL
dames buigen diep voor Mosquitos

De dames van The Lions hebben zaterdag

ook technisch en tactisch was

i

Voor het vinden of aanbieden va

tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat

Wessels, geboren 7-10-1968 te Hilversum

BASKETBAL

diep

of aanbiede n van vacature?

Werkgevers en werkzoekers maken gebruikvan

van Gelder, geboren 4-8-1973 te Delft

-

de

bereikbaar tussen 08 30 en 16.00 uur
te wijzen als belasting-

van de Gemeentewet;
-

is

op werkdagen telefonisch

3

Bentveld:

genoemde personen aan

deurwaarder, bedoeld

u via het centrale

Vragen over een bouwplan?

november 2010, 2010-VV-024.

werkeenheid Vergunningverlenir
3

doet

an waarover u het collegelid

dat u eerst naar een vakafdeling

te stellen als onbezoldigd

gemeenteambtenaar;
de onder

aan de

open usseno8.oo-i8.oouur.

D-VV-C

aanwijzing belastingdeurwaarder

deonder^genoemde personen aan

ieren begraafplaats

ingekomen o

waarvoor alle lof.
Uiteindelijk stond er een
min of meer onthutsende
56-83 eindstand op het
ze,

scorebord.

Komende zon-

dag speelt het damesteam

zoen,
tair

won

dit sei-

Lions reglemen-

met 20-0 en moet de
opnieuwworden

de Zandvoortse aanval beter

eerste instan-

lopen waardoor er eindelijk

kop ging. Het was van

wat uitgelopen kon worden,

beide kanten ook een fysieke

onder andere door mooie
vrije worpen van Lucia v.d.

ij

in

maar wel

sportief.

we erg

goed te spelen, ondanks de
kleine achterstand

bij rust",

wedstrijd

herinnert Martina Balk zich.

vastgesteld.

In

de tweede

helft

ging ook

Drift.

Romena
Daphina van

Scores ZSC:

Daniels:
Rhee:
3;

3;

4;

Lucia van der Drift:

Martina

Balk: 2

Koning:i doelpunt.

en Laura
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PAARDENSPORT
SV Zandvoort

blijft

winnen en treedt top

Katinka Rückert promoveert

binnen

vijf

naar ZZ-springklasse
Door afgelopen zaterdag opnieuw te winnen heeft het

Tot het rustsignaal van de

vreugde maakte en TOB

vlaggenschip van SV Zandvoort zich

uitstekend fluitende ar-

diepe rouw dompelde,

klasse

A

in

de topvijf van de 2e

genesteld. Voor de vierde keer op

plaatsgenoten, nu

met

rij

wonnen onze

biter

was

waardige
1-2 in

Tuindorp Oostzaan van TOB.

Het winnende doelpunt viel pas

in

de derde minuut van de

blessuretijd.

het een gelijkstrijd.

Na rust

probeerden de gastheren

met man en macht om de
maar

aansluiter te forceren

in

1-2.

De vierde zege op rijwaseen
feit. In

vijf

weken

zes

tijd,

waarin

Katinka Rückert

met haar paard

vorige

is

week na wedstrijden

Haarlem

in

Lord van de Thijshoeve gepromoveerd naar

de ZZ-springklasse, de hoogste klasse van Nederland. Door

keerwerd gespeeld, van-

af de laatste plaats (14e) op-

twee foutloze parcoursen werd

zij

in

Haarlem eerste!

klimmen naarde (gedeelde)
is een prestatie van

de Zandvoortse defensie,

vijfde

onder leiding van De Vet

formaat!

en John Keur, stond ook nu

weer

zijn

mannetje. Die

achterhoede ontpopt

zich

zo langzamerhand als het

wapen van

belangrijkste

Zandvoort en dat

is

wel eens

Komende week

om

Zandvoort

speelt SV

14.30 uur

thuis tegen Aalsmeer, de

oude club van John

Keur, dat

zaterdag thuis met i-o van

anders geweest. Gaande de
tweede helft werd de druk
op het Zandvoortse doel

AFC wist

almaar groter en de gel

aantal 'dotten' van kansen

A:Castricum -Over bos: 0-0;
Amstelveen - Haarlem/
Kennemerland: 1-2; ZOB
- Hellas Sport: 3-1; Jong

kreeg, die eigenlijk niet mis

Hercules
0-1.

makerhing langinde

ij

k-

lucht,

hoewel Zandvoort een groot

te winnen.

Overige uitslagen 2e klasse

-Monnickendam:

Zandvoort kon weer be-

de Zandvoortse supporters

schikken over Michel de

juichen toen Giray Kol vanaf

van deTOB-spits dwarrelde,

'onvriendelijkheden'

Haan, echter was

de rechter flank de blonde

zwanger van effect, langs
De Vet via de paal het doel
in, en dat was in de 87e minuut; kort dag dus vooreen

veld.

strijd

echt

deze wed-

in

in

de staart.

hij

tijdens

varend aan de 'klus' TOB. Al

in

de zevende minuut konden

de training lichtgeblesseerd

lokken van Maurice Moll

geraakt en startte vanaf de

wist te vinden.

Met een

bank. Ook Ronald Kaaleswas
weer aanwezig en Boy de

grillige spits het leer

over de

Vet stond weer onder de

te ver voor zijn doel staande

Eveneens van de

partij

lat.

was

trainer/coach Pieter Keur,die

na

zijn

operatie

weer voor

prachtige boogbal kopte de

de 20e minuut gestaakt

in

bij

een 0-0 stand wegens
Overigens

is

op het

de kans

kansen voor de thuisclub,

corners nemen.

De vierde en
pardoes op

strijdpunten tijdens deze
wedstrijd

Haarlem voor

in

mag

promotie en

nu deelne-

van

kan zien.

Er

grote fraude aan het

kwam

wed-

KNVB tegemoet
2

is

tijdens (waarschijnlijk

maar zeken) wedstrijd (en)

gekomen en

is

mijn groot-

om Young

Riders te

goed

starten. Als je

om

het buitenland te

in

de Young Riders

in

ruiters

en amazones tus-

sen 16 en 22

de Young

jaar. In

Riders competitie

maken de

rijdt,

goed

zou je op het EK van start

kunnen gaan. Verder

met mijn andere

klasse lager, red). Hij

jaar

start

ik

paard, Dael's

de klasse Z (een

FoxFire, in

oud en

is

pas 8

heb hem

ik

opgeleid, daar verwachten

echt heel veel van.

komst hoop

In

zelf

we

de toe-

met mijn beide

ik

licht

deelnemers kans op interna-

paarden internationaal van

het akkefietje

tionalestartbewijzen en zelfs

startte

DVVA zou

op een plaats tijdens het

5ucces toegewenst namens

Europees Kampioenschap.

de Zandvoortse Courant!

van zaterdag

bij

het eerst op de bank zat.

waarin De Vet een aantal
keer de hoofdrol voor zich

het hoofd van Patrick Koper

de druppel kunnen

Zandvoort begon heel voort-

opeiste.

diedeZandvoortersgekvan

Afwachten.

laatste

Rückert haalde genoeg

men aan

minuten in blessuretijd
mocht Zandvoort een reeks

mogen

rijden en als je zelfs heel

competitie, een competitie

nieuw Zandvoorts doelpunt.

er een

moment

ste doel

presteert kan je gevraagd wor-

naire maatregelen van de

Toch zou dat er komen. Drie

waren

"Opdit

den

dit jaar.

groot dat Voorland discipli-

paar grote en minder grote

keeper. Hierna

v.d.

Thijshoeve, pas sinds januari

van

DVVA -Voorland werd

zouden moeten gaan. Een
min of meer mislukt schot
vanaf de zestienmeterlijn

Het venijn zat

De 20-jarige Zandvoortse
springamazone rijdt haar
toppaard, de 16-jarige Lord

best wel eens de beken-

mogen

gaan", zegt ze.

zijn.

ADVERTEERDERS
Administratiekantoor K Willemse

ZAALVOETBAL

Algemene uïtvaartbege

eiding

Zandvoort

Zandvoort Noord pakt belangrijke punten

Pluspunt

Sea Optiek

Autobedrijf KariMo

Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbed rijf
VanVessern & Le Patichou

Autobedrijf Zandvoort

Vrljehuizenmarlct.nl

Alltmst

Beter Mobiel

Oomstee
CenseenvanLingen
Café

Zaalvoetbal kan vreemd lopen. Haarlem Kennemerland

won een

duel van United Davo, terwijl Zandvoort Noord

bij

United Davo eerder dit seizoen verloor. Afgelopen vrijdag
speelde de fusieclub Haarlem Kennemerland
hal tegen Zandvoort

ten

liet

in

de Korver-

Noord dat een week eerder dure pun-

liggen tegen Promotie Eersteling.

werden door de bezoekers
afgestraft waardoor de
marge terugliep naar 3-2.
In de tweede helft speelde
Zandvoort Noord het vertrouwde spel met de opko-

Paap

liep uit

naar

7-2. In

de slotfase deed Haarlem

Circus Zandvoort

Kennemerland nog

ClubNautique

iets te-

rug waard oor de eindstand

uitkwam op 7-3. "Eindelijk
speelde we weer eens ons

mende keeper Sander van

oudespel. Daardoor kregen

der Wal. De Zandvoortse

zij

kwam

veel

minder

kans',

Marm

aldus

Van het gelijke spel tegen
de Hoofddorpers waren de
Zand voort ers voldoende
hersteld. Met geen enkele
wisselspeleropdebank begon het vijftal Nigel Berg,

aanvoerder Michel van
en doelman Sander
van der Wal aan deze klus.
Zandvoort Noord liep gemakkelijk weg naar 3-0.

Zandvoortse scoreverloop.

was niet zonder
risico, maar wel effectief",
was het commentaar van
Marcel Paap na de wed-

JordiJoachirn,David Conijn,

Enkele onachtzaamheden

De ploeg van coach Marcel

strijd.

goalie

zelf niet tot

maar aanvoerder
Michel van Marm wel. Met
scoren,

drie goals leverde

hij

belangrijke bijdrage

in

een
het

Michel van
'Het spel

der Wal

na afloop.

met Sander van

Sinterklaasactie:

Bloemsierkunst

&

Jef

Henk

Bluijs

Boudoir bySara

Confetti BV.

Boudoir Personal Styling

Contactzorg

Café Koper

Dorsman Assurantiën
Gemeenschapshuis

ChocoladehuisWillemsen
Corry's Kaashoek

Grand Café Restaurant XL

Harocamo
Hoogheemraadschap
van Rijnland

Hugoos

MMX

Italiaans Restaur nt

Motorrijschool

Music Store
Phoenix beo

De Salon
Dobey Zandvoort
Filoxenia Greek Cuisine

Groenestein
Fin.

Kings and Oueens

Goede

Kroon

&

Schouten

diensten

Mode

Lavogue
Restaurant

ZUYDT

Shanna'sShoe
Repair

&

Leatherwear
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van
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Hogeweg
Deze
ligt

2042 PR Zandvoort

Quarles van Uffordlaan 2

lichte 3

op de

3"

Tel:

023

5

YiMH

715 715
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(yerjkoop, (verjhuur, beheer, taxatie

62/12

kamer maisonnette
E

en 4 verdieping

(tevens hoogste etage) van een kleinschalig complex

Centraal gelegen multifunctionele bedrijfsruimte

Op een

kantoor/horeca bestaande

uit 2

voormalig 4 kamer appartement met groot balkon

aanvaarden (contractduur:

5 jaar)

etages en a

rustige locatie gelegen zeer speels ingedeeld
(Z).

U zult aangenaam verrast worden door de ruimte, het
prachtige uitzicht en de goede staat van onderhoud.

Goed onderhouden

Op

Rustige ligging, achterzijde van het complex

Begane grond (34m

2 balkons op het zuiden

moderne badkamer

2 slaapkamers,

Eigen parkeerplaats en ruime berging inbegrepen

Vraagprijs:

Dr.
Op

€

ca.

63

m2

(excl.

in prijs

balkons en berging)

trapkast,

ta*^

Keldert

1^

ige keuken, opslagruimte,

S^fcuMlatond en

eigen

Totaaroppervlakte

ca.

CV

ketel

Sfeervolle

woonkamer, moderne woonkeuken,
'"odcnc badkamer

•

Slaapkamer,

•

Op steenworp

•

Strand en centrum op 5 fietsminuten

•

VV~Dro3r):jiva<tc ca. 93 nv

'.vaskarn-.ï,

eet/ studeerkamer

afstand van beschermd duingebied

6Sm !

'

229.000,-

oprit voor ca. 3

1

kap

aü^

Dit

goed onderhouden woonhuis met

2010
Royale woonkamer,

•

3 slaapkamers, 2

•

Geheel

•

Prachtigi

•

en kunststof kozijnen

v.

aan Amsterdamse Waterleidingduinen

€ 450.000,-

3

woonlagen heeft

een heerlijk zonnige voor -en achtertuin en een studio

(35m 2 zelfstandige woonruimte)

beschermd natuurgebied.
•

De Favaugeplein 21/53

Vondellaan 30/3

Kuyperstraat 22

schitterende locatie gelegen uitgebouwde

woning met garage,

Vraagprijs:

•

:

Souterrain (30rrr

Moderne open keuken (2004)

Woonoppervlak

levendig punt naj

•

is

in

het souterrain welke

in

Wonen op een geweldige

locatie met super uitzicht!
Het betreft een 2 kamer appartement op de 9" etage

van het complex 'de Rotonde'.

gerealiseerd.

Woonkamer

en keuken gestuukt

Nieuwe keuken geplaatst

in

in

3 slaapkamers en studio

Achtertuin met schuur en achterom

•

Voldoende

•

Woonoppervlakte

gratis

Vraagprijs:

€

in

2008

2008

•
•

souterrain

parkeergelegenheid
ca.

116

m2

,

339.000,-

in

de directe omgeving

perceeloppervlakte 116

•

Direct naast het strand gelegen

"

Appartement heeft een update nodig

•

Ook

f

geschikt voor verhuur of als 2 woning.

•

Complex met

•

Centrum en openbaar vervoer op steenworp afstand

•

Woonoppervlakte

lift

ca.

40

m2

(excl.

balkon en berging)

m2

&$

Vraagprijs:

€

1

79.000,-

C§*

'

6 e jaargang

•

week 47
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voor Zandvoort en Bentveld

www.zandvoortsecourant.nl

a.s.

Spoorwegovergang
Sophiaweg afgesloten

Bewonersvergunning voor parkeren
in heel Zandvoort wordt een feit

zondag

Feestmarkt

centrum

in

De door het
in

college voorgestelde parkeervergunning voor

bewoners van Zandvoort

is

kannen en kruiken. Dinsdagavond werd het door het college voorgestelde Parkeer-

beleidsplan door de raad

waren

Begroting 2011;
drie

aangenomen. Dat ging uiteraard

bijna drie keer zoveel
in

amendementen nodig dan

niet

zonder slag of stoot.

De Beleidsnota Parkeren 2010 werd

totaal 14 stuks.

Er

tijdens de behandeling van de

met

uiteindelijk

stemmen tegen door de raad aangenomen.

Komend weekend

de spoorwegovergang Sophiaweg/

is

Van Lennepweg afgesloten voor

al

het wegverkeer.

Vrij-

dag 26 november rond 23.00 uur tot maandag 29 november 06.00 uur heeft Structon,
tijd

om

wissels en de

werkzaamheden

in

overweg

zal er

opdracht van

te vervangen.

Prorail,

de

Door deze

ook een aangepast schema voor

rSUPER-SALEbij
treinverkeer nodig

SEA OPTIEK!
Alle

2010-monturen

'bij gelijktijdige

sitestraat
Tel.:

5,

stuk!!!!

aankoop glazen

204;

LJ

zaamheden binnen de aan-

Gevolgen treinverkeer
Dewerkzaamheden hebben

gegeven

gevolgen voor de dienstrege-

Prorail

en kindermonturen
voor €15,-* per

zijn.

probeert de werk-

tijd af te

ronden.

ling in het

en 28 november. Kijk voor

uw

past. Prorail vraagt

begrip

ns.nl

voor het eventuele ongemak.

ü
Auto Strijder
Zandvoort
www.autostrijder.nl

De Mannetjes

overal parkeren

vies

Het

tijd

is

om

eindelijk eens

stap te zetten. "Dat
verstandiger",zei

is

een
veel

dewijken geweerd

in

Zandvoort-voorman

Willem Paap vroeg parkeer-

gebieden buiten het cen-

wethouder Andor Sandbergen met klem de wijken
D u n wij k en Oud Noord

trum en de parkeergarages.

zij

nog een

verlicht en

terieel

wordt

om

wethou-

de tarieven structuur

nog eens tegen het

licht

te

houden.

0900-9292

ingezet.

Voorvragen of opmerkingen

je en

geen oud beleid

"GBZ istegen

wenste

Duijnwijk. Paap

wij

dat waste merken ook.

monde van
in

Virgil Bawits,

eerste termijn zelfs

opnieuw

is

van overtuigd dat er an-

niet

voldoende

hem

dat het nu

al

van het begin af aan
in

men geven

het oog. Volgens

en zorgt het

col-

lege dus voor onrust", zei

CDA-fractievoorzitterCijsde

voeren. "Dit plan

is

eendui-

in

uw vragen ook stellen

0900via het

online contactformulier op

Wij zijn trots dat wij zijn verkozen tot

meest creatieve ondernemer
van 2010/2011

^'"
t

jt^

Om

dit met u te vieren, bieden wij aan:
Stompetoren kaas pittig belegen € 6,95

met een mooie kaasschaaf cadeau!

is

ons gaat het grote proble-

Roode wilde de discussie van

zei

Dat

een doorn

de commissie niet opnieuw

Stammis

zijn.

ons

zullen ontstaan. Later zegde

voorde plannen.

is

langhebbenden

ders zeer grote problemen

Sandbergen hem dat na de
tweede termijn toe.

Zandvoortse

via

www.prorail.nl/contact.

tegen parkeren voor be-

om

PvdA-fractievoorzitter Nico

draagvlak

vinden...

omdat

te formuleren.

Bawits was van mening dat

samenleving

er

in

plan

opnemen

treinen rijden.

1 kg.
dit

werkzaamheden

kunt u tijdens kantooruren
contact

77 67 245 (€ 0,20 p.m.J.U kunt

meente Belangen Zandvoort
(GBZ) bereed haarstokpaard-

nieuw regime te voorzien,
terwijl hij

over de

De aan-

nemer werkt vaak 's nachts
en in het weekend aan het
spoor, omdat er dan minder

Astrid van der Veld van Ge-

vooral gelijktijdig van een

het college eens. Groen Links,

er binnen de

kunnen

via

Vragen

en

zwaar ma-

wordt

partij.

zijn

hij 'zijn'

De oppositiefracties waren
het van meet af aan niet met

het

maar hopen voor de

u licht-

nachts de werkplek

hij als

de mening van
der

Sociaal

en verwezen naar de fiscale

's

dig en duidelijk", gaf

Wel vroeg

hij.

delijker te regelen. Toeristen

worden

het hele beleidsplan terug

plekje

op maat

(€o, 7 op.m.).

mogelijk dat

geluidsoverlast ondervindt

is

voorde burgers beteren dui-

sturen naar het college

'Nu

is

doordat

Het nieuwe parkeerplan

eropgerichtom het parkeren

wilde

toeristen dat

751

werkzaamheden

bij

v

en teletekstpagina's

en 754 of vraag een reisad-

Overlast door

ij

Bewoners kunnen

27

meer informatie op www.

de planning worden aange-

033-57 121 74

weekend van

Door onvoorziene omstandigheden, zoals het weer, kan

Zandvoort

eerste termijn.

vervolg op pagina

Vergaderingen Commissies
Raadszaken en Planning & Control
Zie de agenda's

Gemeente

3

op pagina 26

zij

ZanOvoijrt

WATERSTANDEN

DANKBETUIGINGEN

FAMILIEBERICHTEN

Sinterklaas
Het

QJva een /<<:?''.{'/>,</"/ ~wwi/(i focA

w,cti

onmogelijk iedereen persoonlijk te bedanken.
Vandaar dat wij eenieder willen bedanken

is

middels deze advertentie.

Wij

zijn als familie

werkelijk ontroerd door

komt naar Club Nautique!
Zaterdag 4 december van 15.00 - 17.00 uur

de enorme steun die wij hebben

erna,

!'.'n

mipn

mitt

f

Tel.023-57157 07
www.clubnautique.nl

Gekregen na het overlijden van mijn maatje

"^V

'

^ \_/

Str.ndpsviljoen 13

Rudolf Karel Rovers

C&[autte ^yTcAamma,

Qsewl

Ruud
De overweldigende

ar

belangstelling,

En bloemen hebben ons goed gedaan
deze moeilijke periode door te komen.

om

Bedankt eenieder die op welke wijze
dan ook met ons heeft meegeleefd.

t 20

*-/7mei 1$$%

-nomrmlt^ 20-10

Nelly Rovers -Terol

W

Hooc

Laag

Hooc

Laag

DO

25

-

01.26

05.28

13.30

17.42

VR

26

-

01.50

06.12

14.15

18.25

ZA

27

02.36

06.59

14.55

19.16

28

03.26

07.55

15.51

20.15

29

04.04

08.59

16.45

21.36

05.34

10.05

17.59

22.45

07.20

11.16

19.15

23.45

08.25

12.15

20.26

nov/dec

kinderen en kleinkinderen

Zandvoort, november 2010

A

Xiet meer tastbaar

Maar voor

altijd in

ons

hart.

Na het overlijden van Joseph Malhieu Vleeshouwers

Petra Gei

•^

e

Fin.

Lifestyle Planningen,

Diensten

Hypotheken,

Herfinanciering, Kredieten,

Pensioen en (echt)Scheidingen.

JOOP
Voordeel dat
Wciiirnuiiinr

van Geertje Vleeshouwers

-

de Boer

nf'.tcAeu/

ïi/i/i Cf//<iii,u- /<

van 19.00 tav» M,20 00 «cw

Mochten we vele blijken van brLm.^telhivg en
medeleven ontvangen, waarbij ook die van u.
We danken u daar hartelijk voor, het heeft ons
goed gedaan.

ik

niet

gebonden

ben aan kantooruren en locatie.
Maak vrijblijvend een afspraak.
Kijk v oor

</ ooi

meer informatie op

www.sevenforlife.nlof bel vooreen
afspraak 06-19312574

/

I

I

l0 .

..;,.,

aen euro's per jaar opleveren
Ook de premie van uw levens
verzekering kan wellicht lager

Maak een

afspraak

met

mij

023-5715963

M

Uit aller naam:
broers en zussen

1

neven en nichten

*Ae£
f/i-//'///f /':,<}/<<'/

uit.-//

r\uiv,

Zamijvopih

Sinds 1992

Zandvoort, 18 november 2010

uw

uitvaartondernemer

in

Zandvoort.

f/r/ Cytifi.;.

KERKDIENSTEN

-

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort
Toüenssrraat 67, 2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.

Protestantse gem. Zandvoort
io.oo uur

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

ds.

Mr. J.W. Verwijs

Evert H. Schweitzer
stijlvolle

www.uzn-nederland.nl

www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie

St.

Agatha

Uitvaartcentrum Haarlem

10.30 uur Pastor C. van Polvliet

KW

Parklaan 36, 2011
Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.

www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort
Voor een

uzz

Ui ri-AAmzoKt^bA

'",/

&

nhaarlem.nl

Paulus

10.30 uur Heerl. Wesselink

Iets te

(ver)kopen?

ziepr

en verzorgde uitvaart

Dag en nacht bereikbaar

Plaats een Zandkorrel

Zandvoortse Courant

BURGERLIJKE STAND
13

NOVEMBER

-

Geboren:
Sem Da m ia n, zoon
5a

ra,

19

VERVOLG

NOVEMBER 2010

van: Tukker,

Dominique

K
Joy.

dochter va n de Wild e, Wolfgang Joan nes Hendrikusen:
:

Bouma,Mascha.
5oufian,zoon van:Mekhchane, Hichamen:EI Khattabi,5iham.

-

-

4
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'
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iM fm

Gehuwd:
Verburg, Rob en: Ton, Nat ascha.
Vellinga, Peter Joha nnes

ÊK

Alexander en: Broekhoven, Geraldine.

Partij

Zandvoort (OPZ) voorkomt
het beleidsplan een domi-

en: Thiel,

Charlotte.

Wilson van de Ouderen

no-effect. "Telkens als er

f

,

Noah Joshua, zoon van: Abbring, Nicolaas Peter

in

Loos geb.

oud 89

Warden ie

r

geb. Flietstra, Gerritje,

oud 78

nersvergunning geeft meer
bewegingsvrijheid voor

nu voorbij. Dit nieuwe

is

is

in

dynamisch",

alles

zei

Hij

de

vroeg

zijn,

de wet hou-

overleg.

alle

In

zijn

antwoord

termijn
richting

eerste

in

zei Sandbergen
De Roode dat de

Zandvoorters. De bewoners

tarieven altijd aanpasbaar
zijn

behalve

wijken

Nieuw Noord en Bentveld
kunnen
ren.

in

wijken parke-

alle

De beide uitzonderingen

krijgen een

vergunning

daar drie uur

te

vrij

om

bijvoorbeeld kin-

als

tegeltjes die recent nog zijn

gerenoveerd door tientallen

om

Het

eerst
wijzi-

gen dus op

stevig uitgevoerd

vrij

korte termijn

de vrijheid om, met vergunning,

in

andere wijken dan

hun eigen wijk

te parkeren.

les

1

heel

al

Op

het ruime

beton.

in

podium worden

regelmatig muziekuitvoerin-

gen gegeven. Grappig

de

zijn

houten klapstoeltjes die

je

gratis kunt pakken. Vooral

op

zondagmorgen

zitten groep-

met

niet eerder

is

dan

januari 2013 de gefaseerde

invoering een

feit.

Volgt u

na veel

dus de berichtgeving

discussie, slechts 3

aange-

Zandvoortse Courant zodat

in

de

voor zaken komt te

regeling voor de Oostbuurt

nomen.

en de Koninginnebuurt.
Volgens Bruno Bouberg

amendement van 5ZenVVD,

staan die u veelgeld kunnen

over meer dan twee vergun-

gaan kosten.

werd het

knap uitgevoerd en

oud. Aan een van de zijkanten

jes Alicantinos'

zijn er uiteindelijk,

Als eerste

lij-

ken op een golvende zee. Heel

om al-

wachting

gingen.

Van de 14 amendementen

metselaars. De tegeltjes

door te voeren. Naar ver-

Wel

pal achter het plan.

handmatig gelegde

kleurige

staat een grote muziektent,

vroeg Kramereen overgangs-

ook

palmbomen. Geplaveid met

komen tot alleen bewonersvergunningen, dus
ook voor Bentveld en Nieuw
Noord, werd unaniem aangenomen. Zandvoorters krijte

heeft wel de tijd nodig

hij
bij

prachtige,

VVD-amendement

dig.

Wethouder Sandbergen

voeren

dat op de Explanada

wonen. Ook tijdens verjaardagen en feestjes zijn meer
dan een bezoekerspas no-

de toezegging dat
zal

is

brede avenida omringd door

zijnen Bouberg Wilson kreeg

overleg

afloop

neer op een terrasje.

deren met auto's nog thuis

mocht dat noodzakelijk

mogen

staan." zijn partij staat dan

Phoenix

komt voor

van

alle

we na

de Espana. Een

delijkte
als

jaar.

wandeling door

een

hebben

overlast.

der eerst naar de commissie

de Wit geb.de Bes, Lena,oud 94jaar.

2010

Straatverkoop
Na

Alicante strijken

aangrenzendewijk

O PZ-w oordvoerder.

Kramer (WD) verduide nieuwe plannen
volgt: "De nieuwe bewo-

partijen be-

altijd

plan voorziet niet

Jerry

103 jaar.

men. De beide

Meestal

voor de toekomst maar wel

jaar.

stemmen voor aangeno-

13

meer vergunningen nodig

noodzakelijk

Hoogend ijk, Jacoba.oud

dan één bezoekerspas, met

toogden dat bewoners soms

veel en

Overleden:
Kuipers, Ren ske,

NOVEMBER

25

een wijk een parkeerregime

Dat

a

ningen per adres en meer

werd ingevoerd, kreeg een

wel of indien er wijzigen

Oudshoorn, Teunis, oud &7jaar.
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u niet

kletsen of de krant te lezen.

Gezinnen met kinderen wandelen over de schoongespoten Explanada.

Dames mooi

gekapt, kindertjes keurig aan-

We

gekleed.

kunnen

er uren

naar kijken.

Op deze avenida

Begraafplaatsen- en crematoria-ondersteuning

elkaar te

staan ook

de verkopers, overal vandaan

Sportcomplex Duintjesveld

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

met

krijgt

Afrikanen

allerlei spullen.

die tassen te

eigen defibrillator aangeboden

koop aan bieden,

Chinezen met elektronische

met

speeltjes en Peruanen

Vorige week

is

er

Een defibrillator

De AED werd

een derde AED (defibrillator) in sportcomplex Duintjesveld geïnstalleerd.
is

een apparaat dat belangrijke ondersteuning geeft

tijdens een sponsoravond van SV Zandvoort

bij

een reanimatie.

aangeboden aan voorzitter

fleurige sjaals. Schijnbaar

achteloos hebben ze hun
waar uitgespreid op grote
doeken. Toeristen

op deze goedkope spulletjes.

Hans Hogendoom.

Dat het illegaal
Voor een vrij blij ven de offerte of advies kun! u contact
met ons opnemen via telefoon nummer 06-397 5G 604.

De Lionsclub Zandvoort
heeft de

AED ter
Men

king gesteld.

CARTOON

beschikis

na on-

weg, de

hangen waardoor de tijd
iemand te reanimeren

Op

advies van oud-huisarts

Jaap Andersen heeft de
Lionsclub een

AED aange-

zijstraatjes

strengste verboden.
gepakt, dan ben je

kwijten

len

ris

weg

is

ten
je

spul-

keer je ook nog
poli-

komt de een na de

schaft die door de voorzit-

ander weer tevoorschijn. Zo
gaat dat spelletje steeds weer

Voor ons grappig

om te

zien. Voordeverkopers

van de

door.

spulletjes een

uw nieuwe ZandvoortPas 2011

om

aangevraagd?

in

manier

leven te blijven.

Wordt het door de polit

op pagina 28

is

Word

al je

een hoge boete. Zodra de
tie

ze

Want

in.

deze straatverkoop

de Lionsclub Frank
Lieshout aan Hogendoorn
werd overhandigd.
ter van

in

je,

elkaar gegraaid. Als

bij

andere twee apparaten te

om

Vul de bon

merk

Razendsnel worden de doeken

kakkerlakken schieten

aanzienlijk verkort wordt.

al

is

zodra de politie er aankomt.

derzoek van mening dat de

ver

EERSTE BARBATTLL. ZEER &E5L*AGD

Heeft u

verzot

zijn

ie

oogluikend toege-

staan?

Ik

weet het nog

steeds niet!

j=

E
3

™
c
Ij

C

Bel

vrijdagmiddag

06-1139 1478

of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Zandvoortse
Courant
Nieuwe menukaart

~,

Dierenartsenpraktijk

decembtr Z010

1

Mevr. A.C. Dekker
1"

kerstdag.

f

kerstdag

:

]l.3o-13:si air

Kentbrunch

fitZC

vanaf is.ciji.l-

Kerstmemj

* 48 ,30

IC cc- 17

Mnf
'

SiUkM Bir««

03

irou
17 -

A

imir

corte

ar KersTroenu

U«

Spreekuur: ma. tAn

vr.

ma.- wo.la

•

T;ffi!

C4M0

.mm

-

QaA, mat i& er aan de nand
Sint is meer in Het land.

13.00

vr.

-

-

Lukkassen

14.00 uur

avond 19.00

-

20.00 uur

en volgens afspraak

Lijsterstraat

7

-

2042 CH Zandvoort

-

Te!.

(023)571 5847

Tïen Vietenkap taart
Sint Nicolaas of Kerstcadeau?
die, naar

cnaadade* smaakt.

STYLING BY SSS

*

Nieuw: Zandvoort

lEen

op glasplaat
Uitgegeven vanwege 40 jaar
G.O.Z.

1970-2010 €9,95

Tnmmers cthicalade, letter
die, i& pa& lekker.

Uitgaven van het Genootschap

HOME HftKE.QVER S VERKOO="STYLrN&

Zin j"n een ftrase nieuwe toofc in uw huls?
Ons siyjlngj-eom staaf voor uw klaart

"Bestel'op tijd

Straatnamenboek Zandvoort € 9,95

anders krijgt

Oud Zandvoort

Advtei & uitvoering €20, = puur ev.L-tw
filet ,•? (.uur, heel bi}ior\ cferj

u, spijt.

Verkrijgbaar bij Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Voor andere cadeau's

zie:

SstantT<*

www.oudzandvoort.nl

«

Shop 4 Wi*J* ^Eidram
E-mjM «rtlnekenfeClrielnel.'

D5-Z&4M&

RESTAURANT ZUYDT
lunch /diner

ASIAN SPECIALS

2010/2011

.tfir

AFHAAL MENU:

Zondag staan wij
gezellig op de markt met
erwtensoep en verse uiensoep
van het huis.

Kom

langs

om

te proeven f

NASITJAMPOER:
NASI KUNING:
NASITJAMPOER VECA;
NASI

UDANGBALI:

SAMBAL GORENG UDANG:

aankoop van

1

emmertje soep

voor slechts € 4,95
naar keuze
roggebrood of gemalen kaas

gratis

50 00

PREKADEL
SAMBEL GORENG TELOR

SEROENDENG

GORENG EN WITTE

NASI

SATÉ AJAM: (3 STOKJES)
SATÉ BABI: (3 STOKJES)
SATÉ KAMBiNG: (3 STOKJES)

€6,00
€6,00
€7,50
€5.SO

Restaurant ZUYDT
Boulevard Paulus Loot 19

2042 LN Zandvoort

P.P.

GADO-GADO
ATJAR KETIMOEN

SAJOER LODEH

2042

AD Zandvoort

023-5739050 www.restaurantzuydt.nl
Ook afhalen is mogelijk - Dinsdag gesloten

Tel.
•

Tel. /Fax (023) 571

€19,50

AJAM

SOTO AJAM:

:

Haltestraat 38

€15,00

RIBS:

ZUYDT
AJAMBALI
SMOOR DAGING
REN DAN
SAMBEL GORENG UDANG
RIJSTTAFEL

SATÉ

Bij

CORENC DJAKARTA:

GADOGADOLONTONG:

SPARE

RIJST

Zandvoortse Courant

Inzamelingsactie Voedselbank groot succes
De inzamelingsactie van vorige week zaterdag voor de voedselbank van Haarlem en omstreken,

in

de Vomar

in

Voorde klanten van de Vomar,

maar ook voor de medewer-

Zand-

markt,

van de vrijwilligers en de giften van vele inwoners konden de
vrijwilligers

van de Voedselbank

's

deze halfjaarlijkse

is

actie inmiddels een

avonds met 48 kratten vol

houdbare boodschappen/produkten naar

huis.

OOR

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

kersvan deze gastvrije super-

voort Noord, was weer een succes. Dankzij het enthousiasme
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OOG

en
aBtt
rlPnS'E BADPLAATS DOOR
JV\ET

bekend

fenomeen. Gevraagd wordt

nog steeds moesten wennen

Meer

aan hetwinkelend pu bliek tij-

aan de naam Sunparks, wor-

de Dekamarkt

den s het boodschappen doen

den hiermee op hun wenken

aan te schaffen,

iets extra's

f

^^^b.

jM

SI

bank.

BB

De

5*

™

L

,

Renzo, Woi en Tim heipen voor de Voedselb

Mede
zijn

elkaar legden

bij

een bijdrage te kunnen

leveren aan deze inzameling.

Ze

kwamen

terug
doel

om

in

hierna nog 2 keer

voor

iets

goede

dit

afdeling Reiniging

2010/2011. Het materieel

het

altijd

Alle

vrijdag enkele leden

in

is

een gezellige boel.

kraamhouders hebben

komen,

in

om

het zonnetje

verband met een jubileum. Vier spuitgasten kregen een herinneringskruis

in

Groen

markt op het Zwarte Veld

al

week even

is

langs-

het alleen

maar

een praatje te maken.

voorbereid op de winter

al

is

nagekeken, de zoutvoorraad
is

op

en de bedieningsin-

peil

structies zijn uitgevoerd.

Het

programma van

volledige

vastgestelde route en zoutlocaties

is

terug te vinden

en een

zelfs

voor 20 jaar.

-

iets erbij'. "Kijk

om

de Protestantse kerk aan het

ik

ik jullie

wel

besteed",

zei hij.

Wij hebben

de proef op de som genomen

kwam

Wil,

op

later

met twee koppen dampende
koffie 'met'

bij

deverkleumde

zaterdag 27 november

Kerkplein een

is

geëerd voor 20 jaar

Dick Ruiter en Jan Draijer

vrijwillige

werden in het zonnetje gezet omdat zij, al dan niet aan-

derscheidingen werden

personeelsvereniging, Rocco

korpsavond

aan de Duinweg,

Zandvoort. Postcommandant

zijn

Zandvoort San der Boon werd

opgespeld.

v.d.

12,5

jaar

lid

zijn

tij-

de kazerne

eengesloten,

van de vrijwillige brandweer

anekdotes richting de jubilamaakte. Sebastiaan

van de

dens een zeer geanimeerde

Termaat, hier en daar enkele
scherpe opmerkingen dan wel

rissen

lid

brandweer. De on-

in

in

het

bij-

van bijna het hele korps,

HANGT VOOR MIJN DEUR,
AAN EEN PAAL
Op

EANDVOOin
KCHD0NI7

veel plekken

in

het dorp staat of hangt een openbare prul-

lenbak. Bedoeld voor passanten die een beetje afval

hebben zoals

snoepverpakking, een klokhuis of zakdoekje. De bakken worden

staan kramen met

Er

kerststukjes, chocolade, kerstkaarten

en

natuurlijk kerstspullen

en er
is

is

een

loterij. Er

een gezellig terrasje

waar men

soep, glüh-

thee en gebak

ze vol te

Bent op u zoek naar een leuks

een bijzondere vogel die na

decemberpresentje? De markt

8 jaar weer terug is in de
Amsterdamse Waterleiding-

koffie,

klein en groot zijn

gek langgeleden

kreeg Center Parcs Zandvoort

proppen met huishoudelijk

geopend van 10.00 uur

een andere naam: Sunparks

is

16.00 uur. Let op, de toegang

naam weer Center

1

De

Parcs

Pierre

is

via

tot

de hoofdingang aan de

Sinds vorige

veel vogelaars

mera en voorzien van grote
op zoek naar

telelenzen

duinen. Het

is

de Clindus

clindus (waterspreeuw).

De

vogel heeft een donkerbruin

Poststraat.

&

verenkleed

met een

opval-

Vacances Center Parcs Group,

Sinterklaas

lende witte borst en heeft

eigenaarvan het Zandvoortse

bij

korte vleugels. Hij vliegt

vakantiepark, heeft besloten

de Dekamarkt
Zaterdag 4 december

om met

Sunparks,

Sinterklaas tussen 13.00 uur

van oorsprong een Belgische

en 14.00 uureen bezoek bren-

naar waterinsecten duikt de

gen aan de Dekamarkt aan

vogel helemaal onder water

de Oranjestraat.

Hij zal uiter-

en loopt vervolgens over de

aard ook enkele Pieten mee-

bodem, waarbij de kop tegen

de

naam

onderneming,

zich volledig

op de 'thuismarkt' België

worden

richten. Hierdoor

zal

met

snelle slagen vaak laag over

het water.

Bij

het zoeken

di-

nemen. Van tevoren kunnen

de stroming ingehouden

naar Center Parcs over-

de kleinste Zandvoortertjes

wordt. Of de waterspreeuw

geheveld waaronder Park

hun schoen zetten

de su-

in

afval of recla-

helaas geen kruid tegen gewassen!

Samen houden we ZANDVOORT SCHOON!?

welkom.

Zandvoort aan zee. Vanaf

januari aanstaande wordt

Zandvoort, dat hierdoor
is

week zijn heel
met fotoca-

Sinterklaas ook nog langs dus

rect

om

mefolders. Daar

12.

Bijzondere vogel

gecom-

bineerde feestmarkt.

wein,

niet zo

de Nederlandse parken

gebruiken

VW Zandvoort, Riche aan

bedraagt de entree €

Nog

langzamerhand gevuld en periodiek geleegd. Tot zoverwerkt het
prima. Het gaat echter fout als buurtbewoners de bakken gaan

Gemeente Zandvoo

uur.

devoorver-

in

marktkoopman. Geweldig.

de

EEN BAK

la-

De openingstijden

van 20.30 tot 01.30

Kaarten kosten

Sunparks wordt
weer Center Parcs

'Park Zandvoort'.

ER

zijn

in

kan kopen. Misschien komt

Donk, Sebastiaan Beekhuijs,

de voorzitter van de

andere dance, house en
tinbeat.

bij

dat vind

aandacht aan kon worden

De jubilarissen met de burgemeester

DJ

now-zaal draait DJ Leon een

swingende mix van onder

Zee en Primera.Aan de deur

Op

er misschien

en inderdaad

Burgemeester Niek Meijer

ie-

dego's/

opwww.swingsteesjun.nl en

Kerst-Sint- rommel markt

koffie 'met

nu zo geweldig dat

speldde de medailles op

In

Loket>Wonen en bouwen>

voor ze

altijd

met

verzoekvan Robbie, even

terwijl

soul.

Gladheidsbestrijding.

vroeg

-ff

funk en

deze markt. Robbie van de

klaarstaat

1ÖJ:* •ü^-'T^ll''

de 7o's/8o's-zaal draait

In

sics,

damesmodekraam meldde

aan

er iets speciaals

dat Wil Koper

7

bruisend dansfeest voor

dereen van 25 jaar en ouder.

koop€ioenzijn verkrijgbaar

is

de Zandvoortse Courant
12,5 jaar vrijwillig lid

op vrijdag 26 november een

Jeffreyde lekkerste discoclas-

op www.zandvoort.nl onder

Toch

gezet

&

nu

vast iedere

De Zandvoortse brandweer heeft vorige week

de medewerkers van de

Op de Zandvoortse week-

hun vaste klanten die stee-

te leveren.

Waardering voor jubilarissen brandweer

verband met

naar aanleiding van de

strenge winter van vorig jaar

hun zakgeld

%

SwingSteesjun organiseert

Bijtijds er bij

reacties hierop zijn

hartverwarmend, zo ook van
deze jonge Zandvoorters die

om

in

krijgen.

in

Riche aan Zee

afgegeven voor de voedsel'

inlichtingen kunt u

Swingen

bediend.

dat na de kassa's kan worden

'oude'
krijgt.

naam weer

zijn

terug-

De Zandvoorters

die

permarkt en wellicht
ze braaf

zijn

nog eens

dat, als

geweest,

iets in zal

er

ook

komen.

nog lang

in

Zandvoort

blijft is

nog maar de vraag, zo te
is

zien

de animo voor het vogeltje

erg groot.

wü

Oooh kom

er eens kijken...
j

Deze goed onderhouden én over de gehele breedte
uitgebouwde eengezinswoning is gelegen op een
aantrekkelijke locatie op slechts 150 meter van de

Dit vrijstaande
verblijf

o.a.
3

met ruime bergingen achterom. In de

Vraagprijs:

€

kamer en een eigen

160 nv

289.000,=

woonhuis met

tuin heeft een gasten-

gelegen op een aantrekkelijke locatie op

De woning beschikt

c.v.-ketel. Woonopp. huis: 92 irr,

gastenverblijf: 30 nv, perceelopp. 192 nv

Vraagprijs:

k.k.

€

389.000,=

k.k.

Deze goed onderhouden halfvrijstaande woning

Een mooie familiewoning aangeboden

"PIGALLE" heeft veel te bieden! Zo beschikt het

Zuid. Er

o.a.

over een oprit voor meerdere auto's, een garage, 4
slaapkamers en een zonnige én ruime achtertuin! C

in een aantrekkelijk gelegen woonwijk
grenzend aan de duinen? Dat kan in de

kindvriendelijke

Max

Euwestraat! Heerlijk

€ 309.000,=

€ 509.000,=

locatie!

k.k.

Dit 3-kamerappartement met lift midden in het
centrum is gelegen in "La Grande Caverne"op de
tweede verdieping. Het geheel is zeer verzorgd en
uitstekend bewoonbaar voor senioren. Alle
voorzieningen zijn op loopafstand. Woonkamer met
een houtenvloeren een balkon, verzorgde badkamer
en 2 slaapkamers. In de onderbouw is een
berging aanwezig en een parkeerplaats welke te
koop wordt aangeboden voor € 30.000,= k.k.
Woonoppervlakte 95 m\

wonen

de luwte en toch in de nabijheid van het centrum
NS station en de duinen! Het ideale
eengezinswoning beschikt o.a. over een prettige
living, 3 slaapkamers, een zolder (slaapkamer 4) en
een beschutte én zonnige tuin op het zuid oosten!
Woonopp. ca io5m\ perceelopp. n8m'.
in

strand,

Vraagprijs:

Zandvoort-

.

Vraagprijs:

k.k.

Wonen
direct

in

een aangelegde voortuin, een diepe

1

.

419.000.=

o.a.

plete en fraaie woning op een uitstekende
Woonopp. ca. 129 nv perceelopp. 438 m

:

€

is

oprit voor meerdere auto's met garage en separate
was- en hobbyruimte, een aparte stallingruimte en
een royale, zonnige achtertuin. Dit woonhuis heeft
een luxe keuken, woonkamer met open haard (gas),
4 slaapkamers en een moderne badkamer. Een com-

woning is vanaf 2001 compleet gerenoveerd met o.
nieuwe keuken, badkamer, toilet, elektra, installati
plafonds, kozijnen met HR ++ glas, etc. Tevens zijn
de voor- en zijgevels gereinigd en opnieuw gevoegd.
Woonopp. ca. 125 nv" perceelopp. 256 m

Vraagprijs:

(Z).

over een berging, woonkamer, badkamer, een slaap-

:

is

is

over een woonkamer, dichte keuken, badkamer,

slaapkamers en een zonnige achtertuin

Het apart gelegen, modern gastenverblijf beschikt

omgeving zijn voldoende parkeerplaatsen aanwezig.
De woonoppervlakte bedraagt ca. 109 m en de
perceeloppervlakte

en

korte afstand van het centrum.

duinen. De woning beschikt o.a. over een royale
woonkamer, 4 slaapkamers en een zonnige achtertuin (W)

Vraagprijs:

k.k.

€

295.000,=

k.k.

Koopaanbod
te 24.9.000,= k.k.
fe

249.000.=

k.k.

te

259.000,=

k.k.

fe

259.000,=

k.k.

te

259.000,=

k.k.

fe

259.000,=

k.k.

jU

Aart. Nijhoffstraat

Burg. vanAlphens.tr.

55-

gf.H|s€ jjg.o.

aJgfHJ*

000,=

k.k

<:

aagprijste

J39-OI

jagfifljsC -U9.0I
ugri'l|s

€ 269

aagprijste 695.00
inafprljs€799 0°

89

<an Speijkstraat 2-143

94900

aagprijste 975.00.

^45.01

aagprijste 995.00

Van Lennepweg 65-33

Mgfi-IJ<.€ J49.01

aagprijstel.395.01

iagp-l|s

<:

«go'

Prof van derWaalsstraa-

HdgTJ'IJ'.

C

j49-°'

«ËF"'h

<:

W9-°'

<.:

aagprijs€565,= p/m
275.000,=

k.k.

jagp-l|s

e 279.000,=

k.k.

iJgfi'll-.t 382.500,=

3agrH|s£ 389.000,=

aagpn - G BoO,= p/m
aagpn-,! R,%=P'm
aagpn • G .).1S,= p/m
aagpn • G .)SO.= p/m

k.k

jügfi-llsC 395.01

lagpn-.i. 9/S,=

te 274.500,= k
fe

€ 279
e

000,=

k.

Mgfi'IJ>.« 365.01
<:

i79.or

ivgprljs

399.0

agpr

te

"ËP'llsC. 419.0!

igpr

<:

t

i-pAn
»0,=

te

289.000,=

k.k.

jugfj-llsr.439.Di

te

295.000,=

k.k.

wgfi'IJ'.t 4.35.01

fe

299.000,=

k.k.

e 299.000,=

k.k.

te
te

?uy:tr;
Burg. Van Alphens tr.

6"

linnen
te

1

da^l

319.000,=

k.k.

000,=

k.k.

5chelpenpieini
Zuiders tiaat2-B

Vanl_ennepwegi49

lng.Friedhoffpleim8

te 319

i/an Speijkstraat 2-27

fe 322.500,= k.k.

Van Speijkstraat

t-13-A

2-15

3t3
,:.,! L.p ;

;

ksu

GREEVEN
m1

k

e14a

r

d

1 j

o. e.

te

324.500,=

k.k.

wgfi'IJ'.

«
€

fe

324.500,=

k.k.

«Bl'-'l-

<:

fe

325.000,=

k.k.

aagpr|s< S49 0C

Louis Davidsstraat 15

2042

L5

p/m

aagpn sG9/s,= p/m

te 287.500,= k.k.

Wifi-IJ*.

S09..01
S09..01

Ï39-OE

Meest verkopende makelaar in Zandvoort 2009! (bron: NV

Zandvoort

Telefoon: 023-57 39 2 34

www.greeven makelaardij.)

eva

OPENHUISNL

p/m

r
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Vereniging Zandvoort

Beaujolais Primeur

26 Swingsteesjun
aan

week donderdag was de

officiële

déblokkade van

de Beaujolais Primeur 2010. Twee Zandvoortse horecabe-

hadden het

drijven

initiatief

genomen om hun gasten deze

bijzondere wijn te laten proeven: het

Wapen van Zand-

Ook

dit jaar organiseert

voort de

al

loterij actie

is

C 'est bon specialiteiten,

Parfumerie Moeren burg,

novembert/m 24decem-

27

bervult
u

u

hetgratis

ontvangt

lot in

dat

uw aankoop

bij

&

van Vessem

Blu

De Kaashoek,

ijs.

Bonbonnière, Sea Optiek,

lot in

de daarvoor

een tweetal wijnen, een

radiopro-

gramma 'Goedemorgen

Vreeburg, Koffieclub Zand-

Zandvoort' worden op za-

voort, SunParks, Gall

ZFM

terdag

Beaujolais Villages Nouveau,

en 8 januari de weekpr ijzen

Kaashuis Tromp georgani-

door

11

getrokken.

gasten proeven.

zijn

4,

seerde kaasproeverij en ook

en

december

Beaujolais Primeur en een

Op

18

8 januari wor-

en Pietenorkest

&

Daniël Groente en

jaaran-

getrokken. De prijswinnaars

wear, Grandcafé XL,

ders aangepakt dan de voor-

ontvangen bericht van het

tion by Esprit

gaande

secretariaat.

jaren.

dit

Het

trio Kees

Koek was uitgenodigd
de avond

aantal doeken,

bij

om

te zetten

De winkeliers

Oomstee

Gall,

baar aan een raamposter.

Chocoladehuis Willemsen,

de Beaujolaishuis Ceorge

Dus doe uw inkopen vooral

Versteege's

verf kunnen,

Duboeuf was de Beaujolais

in

opeen van de

wat

zij

Zandvoort en maak kans

5nackbar Het

Plein,

Music

Boemenhuis

niet gering. Peter

Primeur aangeschaft. Beide
etablissementen konden op

lende kazen gepresenteerd en

een bijzonder geanimeerde

De deelnemende bedrijven

en Computercentrum, Foto-

uitbater Bart Schuitenmaker

avond terugkijken.

staan hiernaast vermeld:

studio Lagarde, Rabobank.

is

vele prijzen.

Store, Bluijs

van het
jaar 2010

(in

Nomineer uw favoriete evenement
in

de categoriën Sport, Cultuur en Algemeen.

Naam

Vorige

week was het

Corrie's

met

leuke, uit

1900 daterende pandje van

Kaashoek aan de Haltestraat

3 feestelijk

versierd

gele en witte ballonnen. Dit hadden de werknemers

geregeld,

om

te vieren dat eigenaar Conïe van der

Maas

en haar dochter Fleur Goemans door de gemeente Zand-

Kaashoek

voort uitgeroepen

zijn tot

van Zandvoort 2010-2011.

meest creatieve ondernemers

Dit jaar lag

bij

de verkiezing

de focus op de ondernemer
die zorg draagt voor

de

uit-

Uw

naziesoep met geitenkaas

tomatencrémesoep met

mozzarella, evenals de zeer

en het doorzettingsvermo-

smakelijke en pittige verse

gen. Het

feit

dat Corrie

a!

postcode

Telefoon

e-mail

kaassoep van het huis. Een

€ 4,95.

bijna 38 jaar haar winkel

emmertje

met een bijzondere uitstraling bestiert, was voor de
genoeg reden haar als

enigszins droge cake,

kost slechts

Heel apart

is

Handtekening

de Italiaanse

pannatone. Op zich een

maar

voorbeeld voor ondernemer-

niet nadat deze voorzien

schap, uitstralingen doorzet-

van laagjes zelfgemaakte

tingsvermogen te

vulling,

stellen.

inzender

adres

en zongedroogde tomaatjes,

stralingvan het bedrijfspand

jury

zangeres

\°

Noord), Beachnet Internet

Feestelijke pui bij Corrie's

o. a.

IJzerhandel,

Tromp had een aantal verschil-

en dat

met

Park

Horneman, Walk of Fame,

en van het gerenommeer-

laten daarin zien

-

Emo-

Zandvoort, Slagerij Marcel

ben aangemeld

herken-

Jazz

Carola Vossen, aanvang 21.00 uur

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Albert Heijn

,

Zandvoort, Circuit

die zich voor deze actie hebzijn

r

team en

u u

Fruit,

zoal

waarvan enkelezeergrote.en

met penseel en

luister

Pieten

Pietenorkest (tot 21.00 uur) 21.00

Vlug Fashion men's

Café Neuf had het

het Wapen.

in

De tweelingzussen exposeren

in

leatherwear, Kwekerij Van
Kleeff,

devernissagevan deexpositie

meteen groot

Spoor

Sint Surprise Ca

(tot 21.00 uur)

Koopavond -Met het gekke

3

5hanna's Shoerepair and

den tevens de hoofdprijzen

van José en Joke Coen raad van

hun expositie

Adam

Koopavond -Met de

2

3

liet

liet

samenwerking met

in

het Zandvoorts

Zandvoort, Radio

Circus

De Zandvoortse
Apotheek, de Hema, Slagerij

Tijdens het

Wapen van Zandvoort

Riche

bij

café A!ex,aanvangi6.oo uur

5tiphout,

de déblokkade vergezeld gaan

in

Blokker,

Bruna, Kaashuis Tromp, La

bestemde bussen.

-

Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur

28 Jazz café- Kwartet

Bloemsierkunst Jef en Henk

een van de aangesloten

neert u het

25+ dansfeest

gaat niet door!

28 Feestmarkt- Centrum Zandvoort

Patichou,

Ie

winkeliers, vervolgens depo-

bij

-

28 Classic Concerts -Symfonie Orkest Haerlem

winnen?

heel eenvoudig: vanaf

u prijzen

-

aanvang 20.00 uur

Museum

in

Dat

zee,

27 Genealogie inloopochtend

weer aan-

aangeboden.

trekkelijke prijzen

Hoe kunt

Het

2010

de Ondernemersvereniging Zand-

jaren succesvolle Decemberactie. Vele leden

van de vereniging hebben voor deze

voort en café Neuf.

van een

NOVEMBER

Decemberactie Ondernemers

Déblokkade

Vorige

25

bestaande

uit

is

onder

Mijn keuze voor de
3

Zandvoortse evenementen van 2010

zijn:

meer mascarpone, amaretto
De vele positieve reacties
die de dames hebben ontvangen geven aan dat de
Zandvoorters het volkomen
eens
zing.

zijn met deze verkieMet name de ambach-

telijke,

door Fleur zelfge-

maakte producten scoorden
hoog. Zo

is

er

de volgens ou-

en bitterkoekjes. Je

likt

de laatste hapje vingers een

voor een
kelijk

bij af!

Een verruk-

zelfgemaakt dessert

is

detiramisu of de bijzondere,

eveneens

Italiaanse, zachte

noga met bosvruchten,

bit-

terkoekjes en amaretto; ook
heerlijk

bij

de

koffie.

De Kaashoek

erwtensoep met worst,

een bezoekje waard.

is

Kortom,

met

derwets recept gemaakte
spi-

er na

recht

(Inleveren voor 5 december!)

J>

Gevonden

in

Word ook bekend

ondernemer

als

Zandvoort
in

(Eklesidence (cPacarde
Zondvoort -

Zandvoort!

Nog vóór de

Hogeweg 34

een nieuw

Kerst

huis?

-

Appartement Aó
op zuid ca 10 m 2

-

Koopsom €

-

Privé parkeerplaats € 30.000 v.o.n.

1

18 m', balkon

.

s/
y/
y/
y/
y/
y/
y/
y/
y/
v^
y/
y/

1

y/
y/
y/
y/
y/
y/

Bedrijfscontactfunctionaris

2 Kaaswinkels
3 Slagers

4 Tandartsen
5 Makelaars
6 Ondernemersverenigingen
8 Loodgieters
10 Bloemisten
11 Voedingsdeskundigen
15 Kappers
17 Aannemers
18 Accountants

19
20
23
25
26
30

V^40

Reclamebureaus
Schilders

439.000 v.o.n.

-Oplevering reeds geschied.

Strandtenten
Standventers

Ontwerpbureaus

Timmermannen
Pensions

y/ 54 Hotels
y/ 56 Restaurants
y/ 79 Cafés

y/ En nog

veel meer...

ook gevonden worden?
Bezoek dan voor meer informatie

Wilt u

www.zandvoortinbedrijf.nl

Zandvoort

in Bedrijf.nl

Sm

litecten

'n üngenO.G.

Jongens en meisjes
Sinterklaas

komt op

Jhr.

Hogeweg

30,

P.N.Q.v. Uffordlaon

2042
2,

GH Zandvoort

T:

2042 PR Zandvoort:

023 5714145
T:

opgelet.
3

vrijdagavond

december

een bezoekje brengen aan de Jupiter Plaza
van

18.00

uur tot

20.00

"Neem je papa en mama mee en

uur.

laat ze

een leuke foto maken van jou met Sint en

"Voor

alle

en

zijn

bij

deze avond open tot

2I.OO

uur,

de restaurants serveren lekkere MndermeniÉ

de viswinkel haal je een gevuld visbootje met saus voor maar

.

JQDEIDDQD

"Piet.

kinderen heeft Sint een leuk cadeautje en heeft Piet warme chocolademelk gemaakt.

Alle winkels

€

1,50.

-:".•

70
Pin
tMfaVi,

La Coüronne
K rQ en & Sieraden
|

E:

023-571 57 15

lnfo@det
\

.

KNRM

Bar Battle zet succes voort
week donderdag was de

eert

eerste Bar Battle van het

Afgelopen zaterdag waren vier trouwe KNRM-donateurs

nieuwe winterseizoen. De Banana's.een roemruchte vrien-

te gast op het KNRM-station aan de Thorbeckestraat. Al

Vorige

denclub, beet het spits af in

De

Klikspaan. En dat heeft

men

geweten!

meer dan 50
niks!

een

Ook

warm

in

Zandvoortse Courant

trouwe donateurs

jaar donateur zijn

Zandvoort

de KNRM, dat

bij

mensen

veel

zijn er

die

de

is

niet

KNRM

Zo hoort een Bar Battle te

wat jaren kunt u

Het café aan de Haltestraat

dat zien, gaat dat zien. De

eerstvolgende mogelijkheid

en de gas-

is

in

lijke

dat

vanavond, 25 november,
bar-dancing Fame.

Waarnemend -voorzitter Jaap

de

Benink verwelkomde de gas-

Annie

ten die

SPOTHGHTS

dat de

sidie

KNRM

van donaties.

en

Openingstijden: maandagen dinsdag 09.00

17.00 uur.

Advertentieacquisitie: Lettyvan den Brand-Kinderdijk

06-4342 9783

letty@zandvoortsecourant.nl

advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok
06-460460 26 gillis@zandvoortsecourant.nl

Het leuke van de verkiezing
is

dat kleine of verouderde

om

de waar-

gaat namelijk

dering van de bezoekers

Kleine Krocht 2

ir
-

Druk: Dijkman

Design Zandvoort

2042 JN Zandvoort
offset

Tel.

06-1139

H7 8

'

www.zvo-ver5preider5.nl

Uitgever: Zandvoort

Oplage:

g.

Press BV.

250 exemplaren

van het zwembad!

Bij

fer

gevraagd voor prijs/kwa-

liteit,

klantvriendelijkheiden

hygiëne. Per provincie dingt

vervolgens het

zwembad

met de hoogste gemiddel-

diverse huidtypes. Het voelt
intensief,

maar comfortabel

aan. Voor een optimaal resul-

nieuwe

een huidbehandeling met

taat wordt een kuur van

vijf

behandelingen gedurende
keer per

1

week aangeraden.

Best prijzig,

maar acceptabel

delingen, hydradermabrasie

zin,

genaamd, kan uw huid

Marilyn Monroe,

beterd en geoptimaliseerd

niets:

worden. Hydrodermabrasie

skin's best friend!"

titel

is

Om

deze prestigieuze

via

uit-

www.zwem-

voor

2

personen naar het

vele andere leuke prijzen.

de score

mee naar de

titel

ver-

met een knipoog naar
is

"Diamonds

niet voor

are your

een combinatie van een

manuele diamantenbrasie
en het tegelijkertijd insluizen

Op zondagmiddag 28 november aanstaande worden bij

van actieve werkstoffen, zoals

Boudoir Personal Styling van

onderanderehyaluronzuuren

13.00 tot 17.00 uur

vitamine

C.

De

Silk Peel

neemt het bovenste
wijdert

Spa

laagje
ver-

met behulp van de d i-

'Zwembad van hetJaar'.Het
winnende zwembad wint
onder meer 'Het Gouden

verschillende diamantsteen-

Startblok'en een zwemclinic

tjes

straties

ling Silk Peel Spa. Indien

besluit een afspraak te

amanttipop het gepatenteer-

ken, vult u na

de handstuk, bestaande

ling

uit

11

van zeer grof tot zeer fijn,

demon-

gegeven van deze

hyd roder ma brasiebehande-

een kaart

u

ma-

uw behandein,

waarna

u

kans maakt op een echte di-

amanten ringter waardevan

vanoud-topzwemmerJohan

onder vacuümdruk kleine

€

Kenkhuis.

onzuiverheden. Verschillende

tot eind januari 2011.

750.

De actieperiode loopt

serums maken het mogelijk

het

uitbrengen van een stem
wordt een waarderingscij-

wallen onder de ogen en

titel

reis

zwembaden net zoveel kans
maken als grote of nieuwe
zwembaden. De verkiezing

riën,

genomineerd voor de

is

zwembad ter wereld en

Centrale redactie: Joop van Nes
Tel. 06-14482685 'joop@zandvoortsecourant.nl

Visseringsweg40-Diemen
Verspreiding:Z\/C Verspreiders

speciale verzor-

uw teennagels.

mentvlekjes, acné, grove po-

het Jaar' worden

het uitbrengen van een stem maakt

Bij

op een

direct kans

grootste

Tel.

Vormgeving:

met een

ging van

dode huidcellen weg en

Overige dagen op afspraak.

Tel.

ten

afslui-

rurgische ingrepen. De slag-

winnen moeten zoveel mogelijk mensen hun stem

men

fijne

bij

en rimpeltjes, pig-

of meerdere van deze behan-

Jaar 2010'.

badvanhetjaar.nl.

de behande-

is

per 45 minuten

zeer geschikt

vergeleken met botox- of chi-

info@zandvoortsecourant.nl
-

is,

lijntjes

echte diamanten! Met één

heel Zandvoort en Bentveld!

2042 JN Zandvoort

deze van top tot teen

doorbraak op het gebied van

brengen op Sunparks Zandvoort aan zee

2

zij

Cora: "Een totaal

Sunparks Zandvoort kan

te

in

kan

wellnessbehandeling

Zandvoorts gebruik nog een

'Zwembad van

Kleine Krocht

worden en

huidverzorging en verjonging

'Zwembad van het

Klijn

€ 85

kost en een 'boost' voor de

huid

is

reacties.

donderdagen wordt GRATIS

ling, die

brauwen geverfd, kunnen be-

paaldeplekkenopuwhchaam
definitief onthaard

smakelijke vismaaltijd aan-

Sunparks Zandvoort aan zee

023 - 5732 752

Zandvoort kregen

in

deopgetogen donateurs naar

mijn ouders bedankt

COLOFON

Volgens

geboden.

Mark Effern

KANTOORADRES:

was men getuige van een

Terug

vrijwillige

kunnen uitvoeren. Na

2 januari begin ik bij de Kadowinkel,
Bakenessegracht50 in Haarlem.

huis-aan-huis bezorgd

Umuiden gebracht.

in

zijdezacht aan en straalt van

gezondheid.

zij

permanente make-up aan,

'man-over-boord' oefening.

bemanningsleden hun soms

Alle collega's, vrienden en klanten,

eveneens het

kappersvak, inclusief het zet-

worden uw wimpers en wenk-

van de grote reddingboot

de schepen en ander

houden, zodat de

veilig

werden de gasten

Daar ging men aan boord

zorgen ervoor dat er geld

om

zij

gedo-

mevrouw Annie

vanaf het strand ge-

naar het hoofdkantoor van de

materiaal goed te onder-

Tel

allerlei

zo allround

werd de reddingboot

Poulisse, destijds

Poulisse,

lanceerd en

ontvangt en daarom
is

koffie

neerd door

legde

zware taak op zee goed en

Verschijnt iedere

is

zij

tevens kan zorgdragen voor een totale metamorfose.

ten van extensions, brengt
Hij

geen sub-

Daarom spelen donateurs zo
een belangrijke rol, want ook
is

afscheid van de Vomar.

voor alle spontane

Cora Klijn terecht voor

gezichtsmassages en -maskers, maar

zij

Zo beheerst

gebak

koffie en

KNRM

afhankelijk

zij

2 december neemt

met

werden ontvangen.
uit

mede namens

bij

schoonheidsbehandelingen. Deze omvatten, niet alleen heer-

beginnen. Nog een hele
aansprekende namen! Gaat

ten waren dik tevreden,

rijkelijk

2010

winter te gaan met veel

was stampvol, de drank
vloeide

NOVEMBER

25

hart toedragen.

Al heel

Bepaald niet de jongste
deelnemers zijn de Banana's, maar wat een feest
hebben ze ervan gemaakt,

-NUMMER 47-

Boudoir Personal Styling

Erkan op Sunparks Zandvoort

aan zee worden gestemd tot
woensdagS december via de
bovengenoemde website.
Vrijdag 17 december wordt
het winnende zwembad bekend gemaakt.

om specifieke huid problemen
aan te pakken en te verlichten

Boudoir Personal Styling,

Achterweg

22,

is

donderdags

met een resultaat, dat wel 1,5
week aanhoudt, vergeleken

van 09.00 tot 21.00 uur ge-

meteen

tot 18.00 uur. Andere

'normale' gezichtsbe-

handeling. "De huid wordt gezuiverd, gereinigd, voelt

weer

opend, op vrijdag van 09.00

dagen

uitsluitend op afspraak.

Tel.

023-5736021 of 06-54640714.

J>

VAN AACKEN

BEDRIJFSRUIMTE

GLASZETTERSBEDRIJF

Te huur loods

levering en plaatsing alle glassoorten.

Gevestigd in de
Kamerlingh Onnesstraat.
Open opslagruimte 208m

NU OOK:
vernieuwen kozijnen

&

"Sport is goed voor
lichaam en geest"

www.sportinzandvoort.nl

3

schilderwerk.

Voor

info:

06

53

690

.

671

vrijblijvende offerte!

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

I

Administratiekantoor!

ES2ZHIUH3
Administratie en
belastingaangiften

I0%120%130%
KORTING oprihrtriEGET&enPURE

Herenweg

komt
de Sint!

voor particulieren en ondernemers kleinbedrijf

WDHAN

quintvfashidn.nl
MC- Heemstede

Wille Veld 56, 2041

T 023 573 92 72 M 06 45 30 45

Hier

<? t?

te

Ekittywillemse@planet.nl

Zandvoort.

$ STORE

USIC
//

GB
31

MEN'S'

Heren Opgelet, pakje
kans in de pakjes week!

7 december 2010 zal
Music Store Zandv
de grote releas

i.v.m.

Van 26 november
t/m 5 december beginnen
feestelijk

t

l

l

l
.

.

.'

*"

in deze week
een kostuum voor
€ 159,95

••"•"

1

.l'.".lW,»W.". l'?.'.",'.
l

Hdiwsiuiat si.Zsrdroort

nachts van 00.00 tot en met
01 .00 uur speciaal opengaan.
Vraag naar de speciale actieprijs
's

Alleen

Bezoek onze showroom met
een sintprijs!

fietsen voor

••

World of Wa
Cataclysm

decembermaand

wij de
Wij hebben al
{kinderfietsen vanaf 20 inch.

»n zee

Reserveer n
Extra koopavonden
donderdag 2 december en
vrijdag 3

december tot

21 .00 uur

TpI.:033-S!J-17'.6

B£%m

Café

Beide Kerstdagen geopend.
Walter serveert zowel op eerste
voortreffelijk vijfgangen

als

menu met

op tweede Kerstdag een
bijpassend wijnarrangement.

Vriendelijk geprijsd, zoals u van Walter

€

65,00 voor het

menu,€ 29,00 voorde

Burgemeester Enge Ibertsst raat

72,

wijn en

€

gewend

bent:

15,00 als u de

Zandvoort. Al Ie dagen geopend

behalve dinsdag. Reserveren? Bel vanaf 16.00 uur: 023-5733433

BOB

bent.

m
1

Q.

Ton Ariesen

-

Zeestraat 62

Vrijdag 26 november,

Oom stee

aanvang 21:00

uur.

Geweldige Karaoke zoals je van Oomstee
gewend bent. Inschrijven hoeft niet, kom
gewoon langs en doe mee of... kijk en luister!
Jazz-agentia:
Aanving

2

i

Vrijdag 3 dec:

Caro a V'cssèn

.00 j

Tin l-wskarnaat

-

contracss l

Vrijdag 17 dec Lils

Zandvoort

-

Carola Vossen Quartet!
-

zang. Nick van den

Menno Veenendaai

-

Bos-

piano,

drums.

Mackintosh 8 Clous van Mechelenl

023 573 87 27

-

v.oomstee.nl

Zandvoortse Courant
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HBOOO<D<D<ïM8K
Symfonie Orkest Haerlem

Druk bezocht jubileum

Classic Concerts

bij

Genootschap Oud Zandvoort
Komende zondag

speelt het Symfonie Orkest Haerlem,

onder leiding van Nicholas Devons,

het kader van de

in

Kerkpleinconcerten van Classic Concerts

in

de Protestantse

gel. Pianist

begon

Beijer

op achtjarige

leeftijd

en

in

staan meester-

2002 trad ook hij toe tot
de Sweelinck Academie

werken van Wolfgang Amadeus Mozart (Ouverture 'Don

van het Conservatorium

kerk aan het Kerkplein.

Ciovanni'),
ser')

Op het programma

Ludwig van Beethoven (Pianoconcert

en Johannes Brahms (Symfonie

nr. 5 'Kai-

van Amsterdam. Vanaf

is

in

Hij

Engeland opgegroeid.

komt

uit

een muzikale

is op zijn achtste
met vioollessen begonnen.
Na economie inCambridge
hebben gestudeerd, be-

familie en

te

sloot

hij rr

uziek als vak te

kiezen.
1979 werd hij tot
deSweelirnek Academie van

te studeren.
hij zijn

In

1983 haalde

orkestdiploma en

in

diploma uitvoerend musicus. Hij is veel

1984

zijn

ingevallen

bij

verschillende

maarde pianopedagoog Jan
In 2009 sloot Beijer
Bachelor studie aan
het Conservatorium van

Amsterdam cum laude
met een

af

10.

orkesten waaronder het

de Prote-

Radio Filharmonisch Orkest,

Het concert

het Radio Symfonie Orkest

stantse kerk begint komen-

en het Ballet Orkest.

de zondag

in

om 15.00 uur en
om 14.30 uur

de kerk gaat

Medewerking aan het conwordt verleend door

open. De entree

met na afloop een open-

Thomas Beiieraan devleu-

schaal collecte.

Mark Lubotsky

is

gratis

door Nel Kerkman

eerste het fraaie boekje

als

en een mooi boeket bloemen.

binnenkomst kreeg

Bij

Kitty

van der Meer exposeert

in

Bodaan

ieder-

er exposities

zorgcentrum A.G. Bodaan

in

gehouden

in

woon- en

Bentveld. Deze keer

is

Kitty

van der Meer uit Nieuw Vennep uitgenodigd. Op een kunst-

catie voor deze expositie.

Meteen

in

de eerste

het oog springen
schilderijtjes

vogeltjes, die

markt

in Vijfhuizen vielen

haar schilderijen op

bij

een me-

dewerkster van de Bodaan en die heeft het contact gelegd.

zijn

in

van

opgehangen

een houten spar-

renboom. Het

of de vo-

lijkt

geltjes zo van tak naar tak

gaan springen. Een wand
is

ingedeeld met diverse

vooral de precisie springt er

bij

een leraar van de

Haagse School en schildert
nu al weer 15 jaar. Haar stijl
is klassiek met onder an-

ken het plaatje compleet,

dere stillevens, landschappen,

De

bloemen en

vogels.

schilderijen zijn kleurig,

is

een volmaakte

lo-

Ook zijn vrouw Marianne
mocht daarbij terecht delen
in

het applaus.

Zij

ontvingen

men een

kreeg

kaartje die

in

de pauze, met bijbetaling van

worden ingeleverd

GOZ

aan-

Films gezocht

hun 10 jaar redactiewerk.

De Wurf

eigen zak betaalde. Verder

€5, kon

het Raadhuisplein zijn nooit

daadkrachtig door
gepakt.

een cheque en bloemen voor

Terugblik

vanavond,

Daarna doofden de schijnwerpers en

klederdracht had

in

nam Cense opnieuw

als

moeder van

het Genootschap, duidelijk de
leiding in de loterij.

De

altijd

steund met bekend en onbe-

Freek Veldwisch haar assisteerde. Sylvia Holstein en

Kiefer.

Een

Hij

presenteerde

aan de pauze, onder-

unieke eenmalige uitgave

kend fotomateriaal, 40 jaar

de donsveertjes bijna kunt

speciaal voor het

geschieden

pakken en een vierkant met

staan van het Genootschap.

40

jarig be-

42 vakjes van diverse bloe-

Dit

men. In de laatste gang is
wel een heel speciale opstelling met twee schilderijen van tuinbeelden met

en zolang de voorraad strekt

schilderij

rozen, waarbij je denkt
in

te lopen.

Als u van fijne kunst houdt,

het zeker een aanrader

eens te gaan

kijken. Tot

half februari kunt
lijks

zijn

u

dage-

terecht van 09.00 tot

17.00 uur.

De gang van de begane
grond

het

zijn alleen

Ook de bouwvan

nen voor het volbouwen van

maakt door Martin

is

ma-

uit

drankje

de Haltestraat

het Circus Theater en de plan-

officieel afscheid.

het woord.

om

diverse maten,

zijn

in

van De Klink

tot

lijstingen, rond, vierkant of
in

uit

item wordt, bleek

dat menigeen

Posthuis en de drie pandjes

voor het GOZ-fotoarchief
vastgelegd.

'Zandvoort op glasplaat', ge-

uit.Dediverse perfecteorn-

ovaal

pen. Dat de

feit

ijs,

hoofdredacteur

voor het schitterende boekje

zo een rozentuin

een 6-jarige opleiding ge-

speciaal door

BI u

als

van viooltjes

met

volgd

men een muntje die
GOZ is ontwormunt een collec-

ontving

tor's

nam

van tulpen.

pallet

aan elke kant een

dromerig en zweverig maar

werd de schijn -

hij

plaats van

In

Ook het

ten de zwanen, waarvan je

van der Meer heeft

laatst

werpergerichtop Peter

aangeboden.

schilderijen

springt e ruit. Niet te verge-

Kitty

Voor het

een meteen een presentje
de bekende consumptiebon

Regelmatig worden

Oud Zandvoort (GOZ) nog

zijn

cert

bij

19.00 uur naar De Krocht gegaan

Wijn.

om

viool

om

al

Om iedereen in de gelegenheid te stellen om de 40e

beleven, had het bestuur van Genootschap

een extra avond ingelast. Ook de aangeboden middag van de ANBO werd goed bezocht.

hij

Amsterdam toegelaten

het Conservatorium van

mee te

november

19

een goed plekje te bemachtigen.

verjaardag

de internationaal ver-

bij

Dirigent Nicholas Devons

om

200 bezoekers waren

zijn

zestiendejaar studeerde

nr. 2 'Pastorale').

Veel van de

pianostudie eveneens

zijn

De

schilderijen

tevens te koop. Zie ook

www.kittyvandermeer.com.

boekwerkje

te koop

bij

is

vanaf heden

Bruna Balkenende.

een

rol

Daarbij

In zijn

dank

welkomstwoord memo-

reerde voorzitter Ger Cense

in

is

waar GOZ mede

heeft gespeeld.

de doel-

sterk

naar voren: de historie terug

brengen
Hartelijk

in

kwam

stellmgvan het Genootschap

in

het heden.

De vele

tijdens een vergadering van

om

de folklorevereniging 'De

te

Vanaf de oprichting

Matthé

Crabbendam

en

bij

het Zandvoorts

aan de
strijd

Museum

behoeden voor sloop en het

behoud van het Badhuis

zijn

de enige daadwerkelijke GOZacties

in al

diejaren geweest.

Bob

prijzen

naar de gelukkigen. Daarna

13e keer een

samengestelde

collage van films
bij

met de daar-

passende muziek. Best een

de verton ing

kranten' dragen

Jaap Paap, Piet Brüne,

Gansner brachten de

vertoonde Cor Draijervoor de

flink

naamsbekendheid. De

de ton waarbij

uit

GOZ gedrukt alsmede de
DVD '120 jaar Zandvoortse

het kort de oprichting van het

Wurf'.

de lootjes

boekwerken onder auspiciën
van

Genootschap, die voortkwam

zijn

actieve Rie Molenaar haalde

zijn

karwei maardit maal
niet

was

echteen van

toppers. "Het wordt steeds

moeilijker

want het aanbod

van films raakt zo zoetjes aan
op", ver klaarde

hij.

De gezellige

avond werd afgesloten met
het zingen van het Zandvoort
Volkslied.

Bij

hetafscheidwerd

iedereen nog verrast

met een

De sloopactiviteiten onder

chocolade attentie. Al met

het

andere van: Noordbuurt,

was

zonnetje gezet en ontvingen

pand Herman Heijermans,

verzorgd 40-jarigjubileum.

Hans Gansner
Zij

al lid

van GOZ.

werden door Cense

in

het een geslaagd en

al

goed

ZiM
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ffMWZS' OPGEZETTE EN GEZELLIGE

ZONDAG 28 NOVEMBER
SINTERKLAAS KOMT OOK OP DE FEESTMARKT TE ZANDVOORT
ffttOFAT HET 2ANDV00RTS MUSEUM

TIJDENS DE JAARMARKT EN MAAK

GEBRUIK VAN DE SINTERKLAAS ACTIE:

KOM MET TWEE EN BETAAL VOOR ÉÉN!

Na het succes van de Voorjaars- en Zomermarkt
zijn de verwachtingen weer hoog gespannen.
Kortom

gezellig

met het

hele gezin naar de Feestmarkt!

WWW. ZANDVOORTPROMOTIE. NL
lole Ieosition
lllllll
'.

lllll^

poleposltlon. nl

ovz
Oiirlürriemers Vereniging Zaïidvnnrt

W *8s& °

Nederlands Grootste Overdekte Winter Pretpark

WWW.KERSTLAND.COM
www.vvvzandvoort.nl
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Met de

zin

"Het leven begint

bij

40", opende Peter Kühn,

van de Raad van Bestuur van Nieuw Unicum, het symposium 'Beweging

Afgelopen dinsdag

in spasticiteit bij MS'.

perfect

in

de belangstellenden die geïnteresseerd

toen,

maar gaf aan dat het

zijn

Multiple

in

kort terug naar

veel belangrijker

de

om MS te

is

om

vooruit

Wat

hebben.

expertisecentrum

Nieuw Unicum

richt

zich speci-

Aangeboren Hersenletsel'

rondom het podium
om maar niets te

Voor het formele gedeelte

missen van het optreden van

van de bijeenkomst begon,

Habbema. Op het podium

Habbema een

stond een tafel en daarop

speelde Cox

theatermonoloog 'Nee heb
je'.

De monoloog

een be-

is

Habbema

een kan met water.
zat

aan tafelen droeg de

kor-

werkingvan hetgelijknamige

te verhalen van Rubinstein

boekje dat Renate Rubinstein

voor.

schreef over haar leven met

wijze beschrijft Rubinstein

MS. Habbema

is bekend
Nederland

als

actrice

en

Duitsland, schrijfster

in

Op een

ingrijpende

penjaren enorm veel kennis

'Beeldkwaliteitteam Mid-

voor de stedenbouwkun-

denboulevard'. Het

dige

M5. Niet alleen voor

kritisch

in

cliën-

Nieuw Unicum maar

de allure van

besloten

om

het beeldkwaliteitsplan en

een Beeldkwaliteitteam inte

het plan voor de openbare

stellen en

op 9 november

is

ingestemd met de samenstelling

kunnen gebruik maken van

teittoetsten adviezen geeft.

ten. Tenslotte

documenblijft het team

oktober 2010 heeft de raad

Nieuw
Unicum. Het aangeboden

Het team bestaat

in

om

uitwerkingen

tect Marlies

Rohmer, steden-

van het bestemmingsplan

de nota Herontwikkeling en

symposium over

bouw kundige John West rik,

en ontwerpen te toetsen op

Verwerving vastgesteld

vsr\

spasticiteit

uit archi-

begeleiden het

Zij

functie

van het team. Op

5

de Ontwikkelstrategie en

vorm

om

werd verhelderend uitgelegd

landschapsarchitect Boude-

ruimtelijke kwaliteit. Binnen

zo

door de gast sprekers Joke de

wijn Almekinders, kunste-

twee jaar moet het complete

project Middenboulevard.

te geven aan het

Kroon en Wojtek Poomski,
beide

van

zijn

revalidatieartsen

Heliomare/Spaarne

Afscheidsreceptie voor juf Anneke

Ziekenhuis. Fysiotherapeut
Liesbeth Kooij en arts Johan

Koops, beide

vooral

Rubinstein
is

in

haar boekje

ook voor het be-

handelend MS-team het vol-

Bijna 30 jaar

weest

in

peuterspeelzaal Mariaschool een begrip ge-

is

Zandvoort. Anneke Polak, of juf Anneke zoals de

meeste Zandvoorters haar noemen,

is

op

1

september 1981

Kindercentrum Ducky Duck
heeft drie jaar geleden de

peuterspeelzaal overgeno-

men van Anneke, met de
op verzoek van het toenmalige bestuur en schoolhoofd van
de Mariaschool, Marja Snijders - Blok, begonnen met de
peuterspeelzaal.

Zij

stond hiermee aan de wieg van de eer-

ste peuterspeelzalen die in

Zandvoort opgericht werden.

afspraak dat

zij

deze zou

blijven draaien tot het nieu-

we gebouw gereed is. Dit
moment nu bijna aangeis

Op

confronterend over maar

start,

konden

goed

wel kunt." Het symposium

en

de humoristische

van Nieuw Unicum was een

Peuterspeelzaal Mariaschool

mooi geschenk met een

zal

zij

zich

inleven

gehoor aan de uitnodiging

situaties

om

en de aangepaste hulpmid-

naar het symposium te

al

gende belangrijk: "Kijk niet
naar wat je niet meer kunt
maar kijk vooral wat je nog

Veel belangstellenden gaven

komen. Een aantal cliënten

om

ruimte.

Nee heb

je

voor ambitieu-

vrij

meenteraad

opstellen van de

van Renate Rubinstein.

MS

vriendin

dat de ontwikkelingen van

is

ruimtelijkeen visuele kwali-

aangeeft,

maar ook

begeleidingsteam

randvoorwaarden,

de Middenboulevard op hun

om als
'zielenpoot' met MS om te
gaan. Voor de MS patiënten
in de zaal kwam dit soms

Research

een

de thuis-

in

als

sadrice van de Stichting

is

(MS-op-afstand)

en soms sarcastische mais

de weg

16 februari 2010 had de ge-

9

vergaardivoor mensen met

Amsterdamse
Stadsschouwburg, ambas-

aan hoe het

met het Bestemmingsplan
Middenboulevard. Daarmee

denboulevard heeft de ge-

ze plannen

en toegepaste behandelme-

nier

september 2009 ingestemd

van Enno Neef.

Zandvoort te vergroten. Op

thodebij spasticiteit. Net zo-

teur van de

vergadering van dinsdag 29

staat onder voorzitterschap

Het team gaat de gemeen-

ziel

haar

De gemeenteraad van Zand-

naar Jord den Hollander en

te krijgen voor het

op te stellen documenten

werkzaam bij
Nieuw Unicum, vertelden

blik in

een belangrijke bijdrage aan leveren.

een goede beeldkwa-

liteit

ambitieuze project Mid-

teraad adviseren over de

over hun opgedane kennis

toont een

hier

voort heeft tijdens de raads-

Om

november

en geeft op een nuchtere

Berlijn',

in

kwaliteitsplan en plan voor

de samenstelling van een

direc-

van 'Koffer

stedenbouwkundige
randvoorwaarden, beeldpakket,

meenteraad

zichzelf de ziekte

bij

Am-

recreatiegebied

jongstleden ingestemd met

in

ontdekt. De schrijfster

hoe ze

MS

komen kan

woon- en

de afgelo-

heeft

de expertise
zich

tot een aantrekkelijk

Unicum

situatie

had

te

om

(NAH) en MS. Het behan-

ook mensen

geschaard

levard

delend team van Nieuw

ten

door Nel Kerkman

badplaats van de

deze ambitie. De herontwikkelingvan de Midden bou-

de openbare ruimte, af zijn.

op de doelgroepen 'Niet

aal

om de

sterdamse Metropoolregio worden. De provincie stimuleert

bij-

eenkomst voortgezet op
het medische terrein. Want
als

Zandvoort heeft de ambitie

spasticiteit?

is

Na de pauze werd de

te kijken naar een dynamische toekomst.

Beeldkwaliteitteam Midden boulevard

van de
toonde

rol

de buitenstaander wat het

cadeau aan

als

Kühn

Sclerose (MS). In zijn toespraak blikte

in

zieke Rubinstein en

betekent

bood Nieuw Unicum het symposium aan
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Zandvoort start met

Dynamische toekomst voor Nieuw Unicum

delen.

in

metdescootmobiel

Habbema

leefde zich

zondere inhoud die door
dereen op

prijs

werd

broken.

gebouw gein een nieuw jasje
met een nieuwe naam:

het nieuwe

in

bij-

januari wordt

3

dan Rakker gaan heten.

Zoals voor alle peuterspeel-

ie-

zalen

gesteld.

in

Zandvoort, geldt

dat de ouders volledig
zijn in

Ervaringen delen over Alzheimer

vrij

schoolkeuze wanneer

hun kind

bij

peuterspeelzaal

Rakker komt spelen.

Op woensdag

1

december organiseert Steunpunt Ook Zandvoort

in

samenwerking met

afdeling Zuid Kennemerland van Alzheimer Nederland het maandelijkse Alzheimer café.

Het thema van deze avond gaat over ethische vragen en dilemma's rond dementie want
als je

partner dementie heeft,

kom je voor lastige keuzes te

Anneke heeft

in

die

30 jaar

haar peuterspeelzaal

met
leid

staan.

altijd

Wanneer neem

Flemingstraat

Gevoelige onderwerpen die

ber staat vanaf 19.00 uur

komst wordt afgesloten om
21.00 uur. U bent van harte
welkom, deelname is gratis.
Vervoer met de Belbus is

veranderingen

behandeling, reanimeren.

de

mogelijk.

van de brede school, waarin

Is

koffie klaar

bij

1

decem-

PlusPunt,

55,

de bijeen-

basisschool.

Ook heeft

ze

in

diejaren veel zien veranderen
in

op 10 de-

ceptie voor haar georgani-

euthanasie nog mogelijk?

met een deskundige wor-

zal officieel

haar peuterspeelzaal. Op deze

dag wordt een afscheidsre-

Anneke

zaken

den besproken. Op

cember afscheid nemen van

die een

elkaar aangaan. Een groots

handen zoals de boekhouding? Hoe ga je om
met vragen over al dan niet

je

Anneke

worden gehuisvest

samenwerkingsverband met

liefde en

doorgaan meteen medische

uit

verschillende participanten

toewijding ge-

en heel veel zandvoortse

kinderen begeleid naar de

de'peuterspeelzaalwereld'.

Een van de meest recente
is

de

bouw

project dat ook door

met

ent hou sias me

werd ont-

vangen en haar tegelij kert
een mooi

moment

haar carrière

als

leek

d

om

zelfstandig

seerd, van 14.30 tot

18.00 uur

in

ongeveer

Peuterspeelzaal

Mariaschool. Iedereen die

Anneke op haar
komen
van harte welkom!

ter ere van

peuterspeelzaalleidster te

afscheidsreceptie wil

beëindigen.

is

,£>

—

.

!

=
/
Wij

hebben Kadobonnen voor

Of mooie haarspelden, elastiek,

-^

[ötetwii
Mobiele Poets Centrale
Mobie

De enige SCHOENMAKER

hairstyling.

etc.

En stijltangen

in

met stras van het bekende merk CHI.
NIEUW bij ons: exclusieve armbanden van o.a. DIMACCI.
OP ONZE MAAND ACTIE zie www.lavogue-zandvoort.nl

diverse soorten en o.a.

LET

Lavogue Coiffures, voor dames + heren
Zand voort. Tel.: 023-5730172
vrijdag van 09.00
Op zaterdag van 08.30 tot 15.00 uur.

&

polijsten

van Zandvoort is
te vinden op:

krassen en nare luchtjes verwijderen
laat u verrassen door onze vrijblijvende prijsopgave
gratis haal- en breng service

GROTE KROCHT 23

lnfogmoblele-poets-centfale.nl

Tel.023-8880275 of 06-42452535 Potgieterstraat 13, Zandvoort

.1 Haltestraat 22,

Geopend van dinsdag t/m

professioneel auto's wassen, poetsen

www.mobiele-poets-centrale.nl

Bij

tot

M

1730

| .IrF

&

Münk

1UII
5luï|5

SLIPS

3+1 GRATIS

«S.9*S6

Mooi

hè

. .

wat bloemen doen
rtaitestraat 65

Tijdens

de Peestmarkï
op de krsam!

leuke koopjes

-

Met ingang van de maand december
hebben wij op de woensdagen:

ZjncWort tel.: OiJ-57 !IO io

Specialist voor al

Gezinsdag!

Mw bloemurei'Ken.

Kom samen met uw

kind(eren) en

ontvang 10% korting op de totaalprijs
Tevens krijgen de kinderen een leuke verrassing.
.

Uw

sloggi dealer

Ook zoeken

een

wij per januari 2011

ervaren nagelstyliste die graag zelfstandig
wil

werken

bij

ons

in

de salon.

Bel voor info: 06-22997804 of kijk op:

WWW.DYNAMICS-HAIR-NAILS.NL
Openingstijden: dinsdag, woensdag, donderdag er
09.00 - 1730 uur Zaterdag: 08.30-1700 uur.

vrijdag

:

Zondag en maandag gesloten.
Dynamics Hair & Nails.Thorbeckestraat

15,

2042 GL Zandvoort. Tel.: 023-5732615

Grand Café, Restaurant 2\.
24 december (kerstavond)
Diner a la carte

met avondvullend LIVE
optreden van de zanger

25 december

!!

TJERK

(lste kerstdag)

Gesloten

26 december (2e kerstdag)
4 gangen kerstm enu

met avondvullend LIVE

!

!

optreden van zanger Eric Out
Reserveren gewenst
Grand Café Hotel Restaurant XL
Kerkplein

8, til.

5712252 06-53344660 www.xl-zaiidvoort.ul
|

|

&

,3,22

23 december koopavond in Z
Kom langs en geniet meteer

Kunt of wilt u niet kiezen?
laat u de ontvanger kiezen!
geschenkbon is te besteden bij ruim 23000 winkels!
Zandvoort is deze bon te besteden bij de volgende zaken:

Met de VVV Cadeaubon

Deze

landelijke

In

& Kooy V.O.F.

Administratiekantoor Janssen
Aziatisch restaurant Fong-Lie

•
•

Bloemsierkunst

•

•
•

"J. Bluijs" •
•

Banana Moon

•

Bruna

Chocoladehuis Willemsen

Grand Café

&

*

Restaurant Neuf

•

•

Hotel Zuiderbad

Intertoys

•

Kaashuis Tromp

•

Kings

Music Store

•

Pension Banning

*
•

Pension Welsink

•

•

•

*

•

*

•

De Meerpaal

•

Koffieclub Zandvoort
•

NH
•

•

't

Zonnetje

Dobey

Zandvoort

•

•

•

Hema

Image Zandvoort

•

BV

•

Kroon Mode

Parfumerie Moerenburg

Radio Stiphout

Horneman

*

Sea Optiek

Strandpaviljoen Azzurro

De Haven van Zandvoort

Strandpaviljoen

8**

Café

•

IJzerhandel Zantvoort

Pole Position

Slagerij Marcel

Strandpaviljoen Meijer aan Zee

Strandpaviljoen Negentien

•

•

Strandpaviljoen Jeroen 20

Strandpaviljoen Skyline,

Strandpaviljoen Thalassa

•

Strandpaviljoen The Spot, Events, Beachclub

Strandpaviljoen Today@twelve

•

Strandpaviljoen Vooges

The Australian beachbar
Watersport

*

Café Anders

Grieks specialiteiten restaurant Zaras

Nagelstudio Boudoir by Sara

•

Sharky kids kinderwinkel

Strandpaviljoen Club Nautique
*

& Queens

Albatros

Belcompany

molens Race Planet

Circus Zandvoort

Hotel Hoogland

Mills •

•

•

•

• BI e eke

Café Alex

•

•

Mecca

•

Blokker

B&B Zandvoort

•

•

Hotel Anna
•

•

Cane & Co

Fritures d'Anvers *
•

•

Best Western Palace Hotel

•

Versteege Wielersport

Vlug Fashion mens wear
eten en drinken...

•

•

•

Versteege's IJzerhandel

VW Zandvoort

Zandvoort Optiek

•

•

Wapen van

• Villa

•

&

SurfZandvoort

Tanah Lot

Zandvoort,

<-<iJ?lP

Ofjffi

Zonnestudio Zandvoort.

,
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i

a

A/

/f?öM

U*^

&&
>ok voor vele andere cadeaubonnen kunt u terecht

1

BiMKhM

©

bij

VW Zandvoort:

«ift
rU/Uill

VVV Zandvoort, DE

cadeaubonnenwinkel van Zandvoort!

bij VVV Zandvoort
van één van de lekkernijen.
.f
g

andvoort, dus ook
i

Op

zoek naar een origineel Zandvoorts cadeau?
Geef het Zandvoorts Juttertje of Bramenlikeurtje!
Zandvoortse Bramenlikeur 20 cc € 11,50
50 cc €18,50
Zandvoorts Juttertje

Verkrijgbaar

20 cc €11,95
50 cc €18,95

bij:

Benelly Dranken (Zeestraat 28)
Gall

&

Gall (Grote Krocht 24)

Benieuwd naar deze drankjes?
Kom tijdens één van de koopavonden dit
bij VVV Zandvoort proeven.
Binnenkort ook verkrijgbaar bij diverse
horecagelegenheden in Zandvoort.
originele cadeau

Natuurlijk kunt u

óók

bij

VVV

Zandvoort

peningstijden

terecht voor een origineel cadeau.

Van een Zandvoort-paraplu tot de
nieuwste fietsknooppuntenroute's en
van een schelpenmand tot een stoer
adventure cadeau. Voor jong en oud!

a.

t/m

vr.

VVV

09.00 uur

Zaterdag 10.00 uur

-

-

Zandvoort:

<

17.00 uur

17.00 uur

Zondag 11.00 uur - 16.00 uur
2,3,22 & 23 december 09.00 uur - 21 .00 uur
24 & 31 december 09.00 uur - 16.00 uur
1'

&

2'

Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten.

Algemene Beschouwingen van de 8 Zandvoortse politiek

Ë9
Ingezonden brief aan de

PvdA

VVD

Hoewel we voor
Mijn

naam

is

Henk

Paap, eentje van gamaarpaapje.

twee kinderen en

Ikwoon samen met mijn vrouw

Ingrid,

honden in de Pieter Paapstraat in
Park Du n wijk. Wij zijn hier geboren en getogen. Wij zijn hardwerkende mensen, maar
het lukt ons niet meerde eigen broek op te houden.
Weet u wat mijn vrouw gisteren zei: "We gaan emigreren. Dit land wordt aan haar lot overeentje van jeweetwelwie, onze

drie

ij

gelaten door de elite en de hardwerkende burger wordt keihard genegeerd en uitgeknepen.

maar, alles wordt duurder.

Kijk

€

5

€416 meer voor de bas isp remie

zorgverzekering. Eigen

risico:

omhoog. Eurootje hier, eurootje daar. En dan zeggen ze, ach meneer, waar maakt u zich
om? Het zijn maareen paareurootjes per jaar. Maar bij elkaar is het een heel bedrag."

druk

echter niet dat

een lange

2011

we

Bij

een sluitende begroting gepresenteerd hebben gekregen, betekent

gerustgesteld achterover kunnen leunen. Voor de

zelfs

een bedrag van

komende

op deze raad

van, mogelij ke, bezuinig ingen /oplossingsrichtingen

lijst

Voor 2012 moet er
flink

€ 900.000 gevonden worden!

jaren

dit

ligt er

wachten.

te

we

Dit betekent dat

aan de bak moeten.

dit alles staat

één ding voor de PvdA echter vast.

zal er

We

moeten

er absoluut voor blijven

opgebouwde zaken binnen de Zandvoortse gemeenschap op

ken dat zorgvuldig

wa-

sociaal en

worden dooreen onbezonnen bezuinigingsdrang. De PvdA

cultureel gebied niet afgebroken

voor blijven vechten dat mensen

die,

vaak buiten hun schuld om, met het water tot aan

de lippen staan, niet verdrinken. De zorg voor hen die het nodig hebben, jong en oud, moet
Maar... het gras

Zandvoort

is

altijd

groener

hebben

blijven. Wij

licht.

U heeft toch gezegd samen met
Dat het de nadrukkelijke inzet

is

uw

vragen. En misschien zegt

ook niets

bij krijgt.

Dan moet

u,

Dat heb

uw
u

de WD. Het

is

zijn

eigen sores.

wil

Ik

in

de lasten van de burger

niet te

net als

ik,

als

blijven

De PvdA vindt ook dat

komen?

verzwaren? Dat

zijn

gewoon: meneer Paap, wij gaan geen extra geld aan

baasin Den Haag, net

gegeven kunnen

de mijne, dat

u

ervolgendjaar

gaan bezuinigen.

mouwen

Met

Ik

denk echt dat

u

snapt dat het

tijd

om

is

om

ben

bieden en dus zullen

badplaats echt wel

als

verkopen. Het

We hebben
we moeten

is

en meer

in

ons

om

extra geld te genereren,

deze gemeente financieel gezond te houden.

als

het goed

is

zit

we

meer dan

dat,

ooit,

We

in

onder andere de structuurvisie en

de uitwerking hiervan niet laten weerhouden door pessimistisch

bij

zitten. Overal

om ons

heb-

goed moeten

de ware Zandvoorter daar niet mee.

bij

de

we dat de badplaats Zandvoort meer
we moeten en zullen daar ons voordeel

heen merken

de belangstelling komt van de regio en

mee doen. Mindere tijden of niet, er blijft overeind dat we van Zandvoort iets moois willen
maken en voor iedereen het beste willen. Mijn PvdA-fractie zal zich hiervoor blijven inzetten.

op te stropen en afspraken na te komen.

vriendelijke groet,

Henk Paap,

Nico Stammis,
Fractievoorzitter

OPZ

Vrijwilligers
2011 weerspiegelt

de gevolgen van het

in

voorgaande ja ren focusis

dat de

gemeentelijke inkomsten achterblijven. Ondanks meevallende bezuinigingen van het

komt onze gemeente

bij

ongewijzigd beleid fors

in

de rode

cijfers.

Daarom

zijn

Rijk

de raad

deze begroting bezuinigingsrichtingen voorgelegd. Beg rot in gsja ar 2011 vertoont door

het nog niet vastgestelde saldo van Be ra p-2 een tekort van €325.3 55 en

in

de opvolgende

jaren wacht ons nog meertaakstellende bezuinigingen.

is

uit

het verhogen van de toeristenbelasting en het

Wat
als

het

we

CDA Zandvoort

kijken

Wonen

worden gesteld

verzwaring of voor het afschaffen van zaken

om

als

schoolbegeleiding, logopedie en het korten op

men dan

niet

voor

al

zal

dat

men leving. Veel

betreft

maatschappelijk nut-

zijn die zich

moeten we de sportraad

de toekomst.

adviesorgaan behouden. Zeker

als

rol

spelen.

een groener Zandvoort

in

in

dat

we

veel zorg

is

CDA Zandvoort

voor het

van groot

moeten besteden aan het onderhoud en het aanplanten

onze gemeente. Groen heeft een belangrijke toeristische

uitstraling, laat het

groen niet verloederen!

te kiezen voor een beperkte lasten-

schoolzwemmen,zorgloket, Sport raad,
allerlei

deze afschaffingen en kortingen

subsidies aan verenigingen dat

Omgaan met de

ruimte

Naast de projecten LDC en Middenboulevard moeten
venterrein Nieuw-Noord. Dit

zal kiezen.

is

we

werk maken van het

snel

een project dat van groot belang

is

is

aan personele lasten. Gezien de bezuinigingstaakstelling

die
zal

van ruim n miljoen euro

de raad

zich volgens

ons

dan tot dusver met de doelmatigheid en efficiency van de organisatie

niet laten

gebeuren dat sommige ondernemers

een tekort aan ruimte hebben

niet verder

om hun onderneming

kunnen

optimaal

uit

bedrij-

voor de Zandvoortse on-

dernemers. Het tekort aan bedrijfsruimte moet snel opgelost worden.
Veruit de grootste kostenpost die op de begroting drukt,

veel intensiever

onbezoldigd willen

vrijwilligers in

van het grootste belang voor onze gemeenschap.

naar de sport nota, die binnenkort geactualiseerd moet worden. Hierin moet de

We vinden

belang.

menen

sa

geen mensen zouden

zijn

Een goede kwaliteit van onze woon- en leefomgeving

van groen

ten koste gaan van het huidige voorzieningenniveau. Wij

indien burgers voor de keuze

blijven liggen als er

medemens. We hopen op voldoende nieuwe

De Zandvoortse sportverenigingen

constateren wij dat de oplossingsrichtingen, waarover de werkgroep bezuinigingen

mede

de ruggengraat van de Zandvoortse

zouden

inzetten voor hun

sportraad een belangrijke

bet rekking tot de dekkingsvoorstellen 2011-2014 constateren wij dat de stijging van

inkomsten grotendeels afkomstig

en sport

Vrijwilligers zijn

tige taken

verhogen van de par keertarieven. Wij belasten daarmee dus vooral onze bezoekers. Verder
adviseren,

PvdA Zandvoort

CDA

1

De program begroting

sen op het voorkomen van lastenstijgingen voorde burger. Het gevolg daarvan

Met

iets te

zwaar weer, maar

mooie plannen gemaakt voor de toekomst

en de groetjes van Ingrid.

bij

geboden wordt

elke mogelijkheid die ons

aangegrepen moet gaan worden

pakken neer te gaan
En nu ikdit allemaal heb verteld, lucht dat op.

de

worden.

nu even moeilijk, maar aan het

mijn Ingrid gezegd.

ik

regeringspartijen dat er bezuinigingen gaan

om

mooie woorden. Volgens mij zegt
u

de buren, leder dorp heeft

bij

hier gelukkig

eind van iedere tunnel gloort

in

We mogen

het toch

Zandvoort omdat ze

te voeren. Hier

moet

snel

werk van gemaakt worden!

moeten gaan bezighouden.
Het huishoudboekje van de gemeente Zandvoort
Er zijn

hogere kosten te verwachten voor het uitvoeren van sociale wetten zoals bijvoor-

beeld uitbesteed aan Paswerk. Tewerkstelling zal door de gevolgen van de haperende

economie moeilijker zijn, hetgeen tot hogere lasten voor de gemeente kan of zal leiden.
Ook zijn er hogere lasten te verwachten voordeVRKen deGBKZ, alsmededoorde verlaging van het budget voor de

Wwb.

We moeten de lasten van

de burgers

niet

zomaar verhogen. Bezuinigingen

die ten koste

van jongeren en hetgezin,tedenken valt aan schoolzwemmen.sportsubsidies, Kinderkunst lijn,
cultuursubsidies en het lokaal onderwijsbeleid, vinden wij eenzijdige keuzes. Wij zien ook

andere oplossingen
beleid,

om te

bezuinigen, we denken aan de ambtelijke organisatie, het grond-

een hogere strand pacht, her bezinning op va akte du

re

en minder efficiënte regionale

samenwerkingsvormen en het huisvestingsbeleid van de gemeente. Te denken

OPZ

O.

zal zich actief inzetten

voor behoud van het huidige voorzieningenniveau.

gaan

verschillende schoolgebouwen en de gemeentelijke

gebouwen.

valt

aan de

Zandvoortse Courant
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&W

e partijen op de begrotingsvoorstellen van het college van B

D66

GBZ

Kerntakendiscussie

Een goed lokaal bestuur
en een voorspelbare gemeente!

Ondanks het feit dat

uit

worden opgemaakt

berichten kan

het gemeentefonds positief kan worden bijgesteld,

GBZ hamert opeen
komt
u

als

lokaal bestuur dat zijn eigen afspraken, die vastgelegd zijn,

het over uitvoering gaat en niet

ook bent, zonder consistent bestuur

elkaar.

GBZ vindt dat Zandvoort

een

la

laat liggen.

Van welke

de kiezer of de gekozen

als

gemeenschap

ook na-

politieke kleur

partij niets

veel mogelijkheden en kansen heeft, voor

we

bezoekers. Deze kansen laten

in

krijgt

voor

is

dat de verwachte kortingen op

D66van mening

ning op de inkomsten en uitgaven van onze gemeente toch wenselijk

om

echt ingrijpende ombuigingen, dit

de samenleving

zijn

liggen door angst voor steeds wis-

een nota jaren vertraging oplopen.

D66

wens om

heeft de

dit

spectiefvan een sociale-maatschappelijke herijking. Als er een begin van een

begrotingstechnische

in

lijkt

zig-zag koers, die ons de

het erop dat

naam bezorgd van

op de invulling van de Structuurvisie
woonklimaat, gastvrijheid en

visie. Als

en een zwakke ruggengraat weer
heid van de

we achterop

gemeente op het

in

Parel

raken,

door een van buitenaf gezien,

'ongeleid projectiel'

aan Zee

Plus,

in

den lande. GBZ zet

daar gaat het

om

i

een prett

deze vis ie en strategie dooronderling gekissebis

de bestuurlijke stroop beland, staat de zelfstandig-

al in

visie

2010 een

ten worden ontwikkeld met betrekking tot de toekomst van onze gemeent e. Zo'n

D66

niet

er niet

is

kunnen ontdekken

in

de begroting 2011. Uitgangspunt daarbij

is

wordt

visie

moe-

visie heeft

een overheid die

vóór de burgers, maar van de burgers. Een overheid die regisseert, facilit eert, maar

om

ook de ruimte geeft aan burgers

zelf

vorm

te geven aan

wieg tot het graf ondersteuning, maar ondersteunend

al

hun samenleving. Niet van de

wens

naar gelang

en behoefte

van de burger. Niet de oplossende overheid maar de samenwerkende overheid.

spel.

Inmiddels

De toekomst overkomt je

tijd rijp

te voeren.

de noodzakelijke

zin niet geleid tot

herbezinning op inkomsten en uitgaven van onze gemeente. Er zal

tram), nu

de

is

doordacht en bewust te doen: pro-actief en vanuit het per-

gepresenteerd, dan heeft dat

I

Zandvoort was ooit een innovatieve en creatieve gemeente met investeerders van bui(trein,

Nu

bewoners en

selende groepjes klagers, waardoor veel plannen en projecten niet doorgaan of soms

tenaf

dat een herbezin-

is.

vooralsnog geen bezuinigingen, die zowel op

op de gemeentelijke organisatie invloed zullen hebben, door

als

niet, die creëer je. Zie

de website www.gbz.nu en

klik

op alge-

mene beschouwingen 2010 voor de volledige versie.

zijn

de eerste berichten over het beleid met betrekking tot gemeenten van het

nieuwe kabinet naar buiten gekomen. Dat
de financiële

relatie

beleid zou grote gevolgen

tussen rijken gemeenten. Uiteraard

de effecten voor Zandvoort

Maar

zijn.

is

stadium kan

dit

in

nog

kunnen hebben voor

helemaal duidelijk wat

niet

wel worden vastgesteld dat

al

een financiële aanleiding van de kerntakendiscussie een extra urgentie heeft gekregen.

De Algemene Beschouwingen van D66 waren dermate groot dat

GROENLINKS
moet

LDC: de gemeente

De

epistel als PDF-file via e-mail toe

inwoners

er voor haar

wij u

op verzoek het hele

kunnen sturen: redactie@zandvoortsecourant.nl

zijn

van de bouwvan het LDC nadert zijn afronding en redelijk binnen de planmaarwei met meersteenmassa dan de maquettes in het masterplan aangaven.
omwonenden was en is deze eerste fase een grote inbreuk op hun leefomstan-

ie fa se

ning

Voor

digheden. Erwas gebrek aan communicatie en inlevingsvermogen van de kant van de

gemeente. Hier moet

worden, er zijn voor het LDC nog drie fases
meer ambitieuze nieuwbouwplannen, zoals, de gelukkig
Midden boulevard.
direct te betrekken voorkomt de gemeente
ergernissen, misvattingen en rechtszaken. Ook hun kennis kan gebruikt worden.
lering uit getrokken

te gaan. Bovendien zijn er nog

'geredde' Gertenbachschool, de voormalige Coca-Cola loodsen en de

Door

in

de toekomst

alle

omwonenden

We

weten nog niet hoeveel, maar het staat vast dat we het volgend jaar met minder
moeten doen. Onze naam wijst al uit dat 'sociaal' ons beleid is. Ons streven isdan ookorn
in elk geval de mensen die het al slechter hebben, de kwetsbare groepen en
minima, zo veel mogelijk te ontzien. Naar het er nu naar uitziet worden de uitkeringen al

volgend jaar

gekort evenals de toeslagen,

Op weg naar gedragen

ook niet

besluiten:

communicatie en participatie
De gemeenteraad dient tot eigentijdse vormen van besluitvorming
Direct, duidelijk,

met dialoog en samenwerking. Zorgen dat besluiten breed door de
zin maken,
Om dat te bewerkstelligen zullen gemeenmoeten gaan communiceren. Niet
er gaat gebeuren maar actief in dialoog gaan met de Zandvoortse

Zandvoortse inwoners gedragen worden. Je kan het niet iedereen naar de
het wel voor iedereen begrijpelijk maken.

teraad, college en ambtelijke organisatie anders
alleen vertellen

bangom

terugvloeit

te komen.

wat

inwoners.

zijn

wachten

Ook de Rekenkamer

meer aan het

heeft dit

al

nu door het college voorgesteld. Ook

in

2011

moet

problemen voor uit te schuiven. Groen Links

Zandvoort, die ook

in

moeilijke tijden

in

zicht van

de raad

meerdere malen aangegeven. Financieel

staan er zware jaren voor de boeg. Minder uitgeven

alle

dus

al

zwaar genoeg. Sociaal Zandvoort

ziek

wordt

is

's

pols en

hebben de wethouder al geactiveerd

om

óók

in

in

deze zaak.

deweekends.Wanneer
genoeg heb-

terwijl wij huisartsen

huisartsen het belang hiervan te laten inzien.

nachts de straten, wij ken en ondernemers terroriseert, voornamelijk

staat

moet niet starten in 2012 zoals
omgebogen worden, om niet
gezonde gemeente

al

wil eenfinancieel

is

om

zelfstandig te blijven.

zijn er

er eindelijk

in

de weekends.

opgetreden wordt!

is

niets

mee gedaan. Zij wensen meer groen

dieeraan komen en daarvoor

is

je

woonomgeving toch

blijven,

in

is

dit in

dewijken

we

zijn

minder

krijgen van het

onze speerpunten

in

rijk,

het

is

ondanks de bezuinigingen

erg belangrijk.

Sociaal Zandvoort heeft niet veel vragen over de begroting.

staande

te zien

zeker van dat de bewoners hier ook zorg voor willen dragen teneinde hun wijk

een fleuriger aanzien te geven. Zandvoort moet leefbaar

zeker wat

dan

ook voor een harde aan pak van voornamelijk overlast bezorgende jeugd

het leven geroepen en er

en

is

gelijk blijvende belastingen.

onzegemeente. Wij houden dan

eerstelijns gezondheidszorg,

men op Haarlem aangewezen,

ben. Wij roepen dan ook het college op
is

in

SZwil ook dat het groen structuurplan een aanvang neemt. Anderhalf jaar geleden

Helaas ziet Groen Links een ontwikkeling die zorgt dat de invloed van de gemeenteraad
steeds kleiner wordt. Besluitvorming wordt steeds
onttrokken.

krijgen het

de vorm van zoveel mogelijk

ook voorstan der van een

men nu

Sociaal Zandvoort

die

niet

in

ookvolgendjaardevingeraan de
Wij

SZ wil dat

De financiën:

zij

de toeristenbelasting te verhogen, maar wil wel dat een deel hiervan

naarde burgers

Sociaal Zandvoort krijgt veel klachten overdethuiszorg

We weten

dus nog 'koffiedik

deze beschouwing.

namelijk nog niet

kijken',

maar het boven-

:

^

verzekeringen

bij

één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.

DORSMAN

*!*JEtjJiJ(UkB
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uw

Al
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Rijnland
Bekendmaking

Openbare bijeenkomst van Rijnlands Verenigde Vergadering
De Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van
2010 om 13.00 uur bijeen

Rijnland

komt op woensdag 15 det

de VV-zaal van het kantoorgebouw, Archimedesweg

in

De volgende zaken komen onder andere aan de

1 in

Leiden.

orde:

Vaststellen Kostentoedelingsverortlening 2011

Vaststellen Programmabegroting

ZOU

Vaststellen onderstaande belastingverordeninc-?n 2011:
-

Verordening Watersysteemheffing

-

Verordening Zuiveringsheffing

-

Verordening Verontreiniging

ïlief fint:

Intrekken Kwijtscheldingsregeling Rijnland

2009

Verzamelkrediet Programma Voldoende Water
Verzamelkrediet Programma Gezond Water
Vaststellen waterplan Leiderdorp

(in cl. Kret:

Partiele herziening peilbesluit peilvakken

De

etver ?ning
Zilk, peilvak

3

Vaststellen Kustnota

Nota Waterkeringen

yaya

& Aanbesteden

Adviescommissie Inkopen

Wijziging delegatiebesluit i.v.m. vaststelling projectplannen

Verkoopstrategie Rijnlandse eigendommen
Vaststellen Calamiteitenplan

Stand van zaken uitvoering maatregelen

in

het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water

ANDVO

Startnotitie herijking Waterbeheerplan 4

Operatie Storm

Waterschapspeil 2010

Ter voorbereiding van deze bijeenkomst

op de aangegeven tijdstippen bijeen

in

komen onderstaande commissies

de Verenigde Vert

uit

het kantoorgebouw, Archimedesweg

in

1

Leiden:

om 09.30

Commissie Voldoende Water

dinsdag 30 nov. 2010

Commissie Bestuur, Organisatie en Dienstverlening

woensdag

1

dec.

2010 om 09.00 uur

Commissie Veiligheid en Gezond Water

woensdag

1

dec.

2010 om 14.00 uur

De stukken

liggen vanaf 24

tijdens kantooruren

Alle stukken zijn

In

november 2010

tot

aanvang van de vergadering

het kantoorgebouw aan de Archimedesweg

ook op www.rijnland.net

In

1

in

ter

uur

Zaterdag 27 na

inzage op werkdag

Lelden.

1

te zien.

Belanghebbenden kunnen gebruikmaken van het spreekrecht.

Zij

kunnen

dit

tot een half uur vóór aanvang van de vergadering aan de heer H.M. de Groot,

tel.

2
3

(071)306 3584

(of per e-mail: Bestuursondersteuning@rijnland.net).

Het hoogheemraadschap van Rijnland maakt gebruik van servicenormen.

Kijk voor

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

Leiden, 24

=
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Droge voeten, schoon water

Adres
Kerkstraat

Openingsrijden:

6a

023573 I72E

©.

art.

kenbaar maken

so-ma
2.00 uur- 8.00 uur
dl t/m za
0.00 uur- 8.00 uur
1

1

1

1

mnm

ftttitirtjkttt

Dorpsgenoten
op de foto enigszins stuurs

hij

dorpsgenoot van deze week

Looijer

oprecht van gezelligheid houdt. Hoewel
in

kijkt, is

onze

werkelijkheid iemand die

in

Tom

Zandvoort geboren (1948} en getogen

winteroffensief

ook wel

hij

in zijn

moeder kwam

uit Delfzijl.

zijn

Alvorens

hem

over

trok het paar

Na hun huwelijk bleef mijn vader va ren, maar

ome

in bij

Piet Visser, die opzichter

plantsoenendienst van de gemeente,
verklaart

Tom

in

was

bij

de

de Hobbemastraat",

verbondenheid met ons dorp.

zijn

weliswaar geen familiebijnaam, maar heeft

Hij

zich

heeft dan

uit

bij

bezocht

was

5

tijd in

al

op het eerste gezicht!

jun 1975
i

was nadat

dienst

een

kist,

blijft hij

nog tot maart

is

hem

dan

bijvoorbeeld

al

niet

als

bij

lekker

gekomen en

hield

mij bezig

ik

ik 'in

op het

kerkhof,

den met de juiste
zetten, zijn niet

het gegeven dat

rijrichting in

destijds

het strand ging legen,

in

de

de

boot',

KNRM

is

Tom

De keren dat

te tellen",

maarook24uur

bij

al wat (gebroken)
worden vanaf deze don-

contreien

wit

boven Engeland

worden

zal

gedeponeerd.

waarts koerst.

Er

kans dan

is

dus, terecht

circa

botenhuis wordt genoemd,

20 vrijwilelkaar

bij

om

de

in

weet

ik

hij

de bor-

nog. Uit

gehouden. "Zo duurt het
de boot

uit

mag

totaal slechts 12 tot 13

'seatrackdriver'.

op de reddingboot
jaar

in

wel aan

zijn

liger

gevaren worden en tot je 57e

voor de

KNRM, een

lintje

om

in zijn

De verschil lende activiteiten

leeftijd

weken wachtdienst. In 2008 kreeg
waarvan een

gladde wegen

per dag en zeven dagen

in

zijn bij

wateroverlast

de winter,

blijkt

wel

grote flexibiliteit en inzetbaarheid. Aan de andere kant

sneeuw. De wind
bepalend.

is

hij,

gebonden. Tot
is

er

één keer

circa

in

50

dezes

na ruim 28 jaar als vrijwil-

opgespeld door de burgemeester,

nul uit. Waarschijnlijk

blijft

het de hele volgende

week

koud en er

is

dus een sterk

toenemende kans op sneeuw
van betekenis. Het

even de

is

iets bij

het

die uit het

Blijft

Is

nu

dit

begin van

het

Ondergetekende voorspelde

naar zuidwest dan

gewoon nog

nen uithouden.

een bijzonder koude win-

daarbij

is

5-6 graden.

onderhoud

minuten

de schuur naar zee te brengen", zegt Tom trots

hoedanigheid van

meer boven

ter? Het zou best kunnen.

het 2graden, maarruimt die

dr. ir.S.L

ligt

nen vriezen! Overdag komt
het kwik niet ver

(natte)

zuiden waaien dan wordt

op de

weekend en

vraag of deze felle winter prik

vrijdag passeert een sto-

Louwes,

Eerst

het

de nacht en er

in

het tot Sinterklaas zou kun-

Op

daarna op de Annie Poulisse. "Elke

in

oktober jongstleden

eerste)

(als

een koude winter

al

en de rest

kwam

als

er,

mos-

terd na de maaltijd, eigenlijk

onlangs pas mee.

Er zijn

ook

seizoenen geweest die na een
Vooral

in

komende week-

het

eerste felle koudeprik eind

amper

end en daarna staat Koning

november voor de

Winter dus zo goed

winterweer opleverden.

op de
is

kaart, en het

als

zeker

dat de situatie eigenlijk

wel

lijkt

ber vorig

op

die van

jaar.

decem-

Toen erg veel

sneeuw en kou

rest

frappante

zoals

we ons

Flinke

sneeu wjacht tegen de

maandwisseling?
Bel

de weerprimeurlijn eens

op 0900-1234554.

ongetwijfeld nog kunnen

fraaie foto getuigt.

weekend de afvalbakken op

het

perweek onmiddellijk oproepbaar moet
en het zoutstrooien

het verkeer' terecht

de Haltestraat heb moeten om-

meer op één hand
hij

ik

met het plaatsen van onder meer

afzettingen, verkeersborden en -palen.

zijn

ik

op de vuilniswagen terecht

kwam. Op een gegeven moment ben

De kans bestaat

wijd open.

dat ook onze Zandvoortse

al

balletje te slaan.

klaren

het zelfs bijna streng kun-

ring die waarschijnlijk net

keen

in

begin volgen de week flink op-

daadwerkelijk sneeuw, zou

arriveert,

west van onze kust zuid-

heerlij

Mocht het

kunnen

Nederland

derdag, hoewel de grootste

het gezelschap van

van 20.00 uur tot 22.00 uur

'schuur', zoals het

zien).

gemeente ver richtte

ik

het weekend,

na

een kleine depressie
de buurt of pal boven

in

de sneeuwregisters wagen-

om

komen.

ligers

stratenmaker aan de slag ging. Dat beroep heb

novem-

perikelen gaan ons weerbeeld geleidelijk bepalen en de

sneeuwlaag waarschijnlijk

en reparatiesteverrichten. Ook worden regelmatigoefeningen

ik

de tijd van het jaar

temperaturen gaan gevoelig onderuit.
Vooral
als

ze.

Spanje

in

waar Anke dan

in

maandagavond komen de

«.

f

"Mijn eerste klus voorde

waar

daarbij

tenslotte pas eind

is

zeer koude lucht, die de afgelo-

was boven het noorden van Europa,

vanaf 1977

Alweer dertig jaar geleden

g ra ag nog wat lange

jarenlang uitgeoefend, waarna

present

al

op enkele buien met

dat van harte

hun omgeving zouden willen

het paar

vermaakt op de golfbaan

daar

veel van zijn collega's daar heel

hem

De grote hoeveelheid

pen dagen

vriend Peter, zich zeer regelmatig

gaat

2011! Hij

ï

bij

De Lamstrael", zegt
is

van het strand geniet en Tom,

dan gebruik maken van deVUT-regelinj

anders over den ken en

alle gele-

gezellig uit eten te

te drinken

te vinden,

8

noemde ome Piet, bij de gemeente
Zandvoort aangenomen en daar

gund (hoewel

ij

een aantal keren perjaar

augustus 1966, dankzij eerderge-

en na 441/2 jaar

iets

Daarnaast

de zee

op

ma ar gr pen

om

bileums, aan

van de
hij

1973 hebben wij ons verloofd

café Bluys of

geruime

hij

krat of vat

t-

l.

genheden, zoals verjaardagen en zoveel huwe-

kende Phoenix fa briekin Halfweg
('Al

In

ben wij geen kinderen gekregen,

vaarwel had gezegd. Via de be-

Phoenix gehad?') werd

woord

worden.

het huwelijk getreden. Helaas heb-

zijn wij in

vroeg

hij al

het
te

november 1972

11

discoth eek Estor il, waar ook Tom aanwezig was. "Het

zij

liefde

en op

de Corodex, waar

vader inmiddels

KNRM, aan

vrouw Anke geïntroduceerd

an en

Na de lagere school ging

we

beschouwing nemen. Het

ber.

opgeknapt.

Zandvoort leren kenner, da: naa'

meestervan Zandvoort' eigen gemaak

aan het werk

vrije tijd

in zijn

Zwijn d recht, had tijdens een vakantie op

stel ji:

nodigde eens naar ons dorp te komen. Op

de

in

eer

iV'uillo'ca

loop der jaren wel de bijnaam als 'nachtburge-

zijn

ook

veel zaken heeft

grote passie.de

zijn

te laten, dient eerst zijn

Engeland en mijn vader, die schipper

uit

binnen de gemeente

klusser dus, die

omgeving

stroomt zuidwaarts de komende dagen. Sneeuw- en vorst-

Anke, afkomstig
"Mijn

'de kleine zelfstandige'

genoemd. Een zeer handige

Looijer hier

ouders duidelijk uit een heel andere richting.

was,

staan aan de vooravond van een mogelijk historisch

winteroffensief en zeker als

voor anderen

kwamen

is,

wordt

2010

Mogelijk historisch

door Erna Meijer

in

Ondanks dat

NOVEMBER

25

Het weekend weer bericht van zandvoort en omgeving

We

Tom

-NUMMER 47-
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herinneren.

Jammergenoeg

is

deze rubriekaan een bepaalde hoeveelheid

woorden gebonden, want zowel Anke
vele leuke anekdotes over

hun

leven

in

als

Tom

Looijer

hadden

Zandvoort te vertellen.

Het was een gezellige middag, waarvoor mijn hartelijke dank.

Café Koper 6j e van Nederland
Temperatuur
Café Koper aan het Kerkplein

is

maandagavond

als

67e

in

de top 100 van cafés van Neder-

land uit de bus gekomen. In Utrecht werd dat tijdens de jaarlijkse verkiezingen voor het

op Terschelling, dat vorig
J

aar no ë °P ^ e derde plaats

Max

4-5

3

2

1

Mm

-1

-2

-2

-4

Zon

25%

25%

25%

35%

beste café van horecablad Misset bekendgemaakt.

Paap en
Maaike Koper waren zeer
blij verrast met deze plaats
Uitbaters

Fred

omdat
is

het de eerste keer

dat ze meededen. Van de

beste cafés

in

Noord-Holland

werden

zij

uiteindelijk 14e.

Namens de Zandvoortse

Beste café van Nederland

Courant van harte gefe lic i-

werd

teerd

café Hessel

in

Hoorn

met dit mooie

resultaat.

Neerslag

35%

Wind

NO.

3

50%
zzw. 3-4

30%
zo.

3

25%
o.3-4

w&

PC-PROBLEMEN. Advies en

Behang- en schildersbedrijf

aanleg (draadloos) netwerk.

Tel/Fax 571

Vooral

November t/m 01 December

uw

31

installateur helpt

voor computergebruikers.

Met

werkzaamheden

la/lo/vto

Max

14.30

I—

Planckstraat 44,

06-53498304

5730519

auto kopen of verkopen

/

www.trade-ard.nl

Kijk

in

!!!

06-52461796/ 023-571 5921.

door zorgverzekeringen.

verschil lende

je in via

www.abnails.nl

forma-

DEiATElLY

®

voor

KWF

Jonge dames

er

Info:

is

bijverdienste,

discretie verzekerd.

vanalles.

06-10572642

Zandvoort.

2,

gevr.

voor erotiek en sex.

Goede

06-57692426
Voor de feestdagen

mooi haar? Extensions

Te huur aangeboden:

100%

diverse kamers.

Vanaf € 500 p.m.
Tel.

€
Meer

06-26830912

echt haar

2,75 per ext.

info?

06-27569045

APK

slaapzolder.

Onderhoud en

5

vrij

op

21.00 uur

strooigoed.Bel snel voor

GRATIS ENTREE

in -

merken
en verkoop

Karim en

december € 50 voor

half uur bezoek inclusief

reparatie alle

Occasions

hebben

nog enkele plaatsen

4 en

Mo

www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat
F.

1

0,

2041

023-5733793

E.

CD

Zandvoort

T.

023-5733792

autobedrijfkarimo@planet.nl

het te laat 15:06-17122176.

HALLOWS

ZANDKORRELS INVULBON

Originele versie

Donderdag
walking

&^
Vr

is

Keuken/woonkamer,

badkamer en

Direct te betrekken. Bellen

voor informatie: 06-41180809

Aanvang

:m.d llie

60-70 spul,

(Pluspunt)

HAN HOLLAND

HARRY POTTER

Zandvoort-zuid

Inboedelverkoop

Opbrengst

Leuk zomerhuis te huur

Sint en/of Pieten

16.45

Tel.o6-ii320454.

06-31056493

of bel 023-5245005.

Inloopspreekuur:

Feestcafé Gezellig

Di.

offerte, tel.

bij A.B.

maandag 9.00-12.30

Zaterdag 27 november

Vrt/m

(do+vr).€i3 per uur.

2011.

ten. Telefoon: 06-5181 53 60.

5

huish. hulp

voor 4 uur perweek

Beeckmanstr.

De opleiding tot nagelmet de gratis

styliste begint

mannen met hond)

werk-

om

het

en

in

van i2tot 16 uur.Jaren

uw

Dag-, ja ar- en scheur kalenin

uw

(2

zoeken Ned. sprekende

onderhoudsbedrijf

Vraag vooreen gratis

Kankerbestrijding. Zat. 27-11

Nailsin Haarlem. Schrijf

Flemingsstraat

huis.

voet worden vergoed

Nagelstyliste worden??

L Paap medische hulp-

ders

tel.06-46098919.

Geef een kadobon!
Wij

Diabetische en reumatische

introductie avond

06-55383624

middelen. Bestel nu

Sint:

lid,

www.massagebijrosa,

voor

Bel

bezichtiging.

06-29527140

en schimmel diagnostiek.
Tel.

voor meer informatie
en ons aanbod op

www.autoverkoper.nu
of bel Patrick van Kessel

GROOTLETTER AGENDA

Pro-voet

neer dan lojaar ervaring

borg,

'Vives'.Voor al

Bilderdijkstraat 22, Zandvoort.

professional

/

Kluft:

zaamheden

de

voet- en nagelcorrectie

Uw

dooreen

Sinterklaas
en het
Pakjes Mysterie

en NAP.

tel.

Nedsri^xJs gespreken

Bob

maand,

685,- per

maand

geen huisdieren.

zet- en

Pedicure Beata Visser

diabetische en reumatische

Verschrikkelijke Ikke

w

1

Huis verbouwen? Tegel-

garantie en KvK.

Autobedrijf TradeArd.

BOVAG

Kadovan de

naar Pedicure Carla.

Zandvoort, Inclusief

023-5719666 of 06-44696001.

www.arnoldnijkamp.nl

Lid

in

G/W/E.

informatie

Rep-it, totaal service

72

behang-,

wit-en schilders-

Gespecialiseerd

I

alle

bij

Ook avonden/weekend.

Arnold Nijkamp
Mobiel 06-54 264 259

Filmprogramma
25

Appartement te huur

Kabel-mternet/adsl

ZMMRO!

20-15

dirartef

#& s*

Met ZandvoortPas
Particuliere zandkorrel €7,50

Met ZandvoortPas

Wm

2

onder de volgende voorwaarden:
1

Geen onroerend goed of auto's
Geen goederen met een waarde boven

VdeE^TCLUB
©
Filmclub SüJMM

Mi

korting op een zandkorrel

1

€5,-

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst

Di

i?>tffc.

4

de €500,5

ZAKELIJKE ZANDKORREL €12,50
Met ZandvoortPas €10,-

(exd.BTW)

6
7

Woensclog 19.30

8

LIllUSIONISIE
K&gJe:

_
O

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

S>*vanChamei
jeon-Oautis
5-ai'h

Dv&

Ronkin

Circus Zondvoort
Gasthuisplein 5
2042 JM, Zandvoort
Tel:

023-5718686

www.circusiandvoort.nl

Deze bon
1)

2)

in

9

gesloten envelop (met gepast contant geld) fgevenblj:

De redactie van de krant, Kleine Krocht
BmnaBalkenende,GroteKrochtl8

SVP Bk cijfer, leesteken en

elk

2

van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud

Tevens door u intevull

letter

ofspatie

in

een

i.ij.-iV ;

vakje

p

:

aot;.L
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Jagen
alle jagers mannen. Bewapend ginzij op pad om hun prooi te vangen. Hoe langer
hun speer des te meer kans bij het potentiële prooi
materiaal. Tegenwoordig is het eigenlijk niet anders;

Vroeger waren

Good

old

gen

memories

de kou voor het raam en aanschouw een gemoedelijk beeld

Ik sta in

onze mannen

van opgeplakte Sinterklaasstickers op het raam en een witte poes met
grijze

nen.

word

kwetsbaar voor

chië en sinds enkele jaren

in

Hoe dat zo

Engeland.

is

zijn er

circuit.

zij

zij al

mee

weken

een halfjaar

halfjaar in Tsjechië). Zij

bij

in

haar opa en

gericht

zijn.

Op

vrienden

tan ken,

is

in

Tsjechië

in

mensen

latere leeftijd heeft

en een ziekteperiode

oma

Zij

in

heeft

Tsjechië

Zandvoort woonden en een

geraakt door de puurheid van het

s

land en de saamhorigheid onder

bij

maken.

te

herinneringen aan hem. Van af haar 15e vertoefde

ieder jaar enkele

(die jaarlijks

zij

Nederland,

op elkaar

na een werkdebacle
voor langere

tijd

een beetje wil

bij-

zelfs

gewoond. Als

die erg

zij

haar stek daar de oplossing.

we bs.com. Daarna ast

len net.

gezet,

ik.

Ik

meteen

vriendin

de Williams Pub

bij

in

Liefde

lopen, klaboem, het

lijf

vond ze ooit

met internationale

van een huis en het krijgen van een

richtten

direct raak.

allure,

in

dat herken

een

dichterbij

het kopen

klein meisjes

mens-

genieten.

jeswonder.

zij

een bedrijfje opgericht

damewerktalyjaarbij IBM waar

fijne

zij

met

veel plezier haar
Zij

voelt zich

deze baan een Chinese circusartiest die de bordjes lekker

mag houden. Evenementen

Fa

mijn prooi,

m

manier

altijd

dicht

heeft haar veel troost

Maardenk ook aan

bij

je in

geboden

in

de buurt kan

zijn.

heerlijk divers vindt ze alles.

sitewww.memorybear-nl.webs.com geeft verdere

pijl

geschoten

dan

uitleg.

blijf ik

kan

is,

61%

"5

uit

de

december

"We

kiezen

voor mij heiligen daar kan geen kerst tegenop!'

bleek het

daarmee eens te

zijn

en

25-plussers

alle

dj's,

twee verschillende areas met

de andere 90's NOW! Er

gezelligheid. Binnen

39% absoluut niet!

verkrijgbaar

bij

is

5

december en

niet voor

de

kerst

omdat

in

de

Sint geloven en niet in

het nou eenmaal

bij

de Kerstman."

Op de avond

zijn

Geniet nog t/m zondag 5
Hier

ons kikkerlandje hoort."

traditie

heel tijdrovend dus dan

is,

kies ik

maar de

voor de kerst

i.v.m.

gebrek aan

doen

om

12,- zijn

worden de

vooraf

aan de kassa ook kaarten verkrijgbaar.

december van de tapasweken

heerlijkste tapas geserveerd

Tijd:

tijd.

Surprises en gedichten

leuk

zijn

het nieuwe parkeerbeleid

voor een vergunning. Daarnaast

is

meer

info

kun

je

Café Koper!

bij

met een goed
terecht

bij

glas sherry,

café Koper of

bel: 023-5713546.

maar het

ziet er

nu

al

naar

uit

stelling:

op wachten.

dat de burger flink meer

moet betalen

het verkrijgen van een vergunning voor gezinnen die meer dan twee auto's voor

Is

Perkamentus echt gestorven? Aan wiens

Severus Sneep? En

om
te

de deur hebben staan en een garage of oprijlaan hebben, met deze plannen onmogelijk.
Vandaar deze week de volgende

het zevende en laatste deel van de Harrv Potter-serie, onthult

Rowling eindelijk de laatste antwoorden waar miljoenen fans

Deze week weer een nieuwe
veel te

een heleboel

is

kerst vieren."
In

is

bij

de ene 70's S 80 's classics en

het geheel rookvrij. Kaarten a

Riche aan Zee, VVV-Zandvoort en via Swingsteesjun &

wijn of bier ernaast. Voor

Er

in

tapas hapjes en er

zijn gratis

20:30 tot 01:30 uur.

voorlopig nog een traditie aangezien onze kinderen wel

bewust voor

"Hoewel het een leuke

maar

26 november:

Zandvoort! Ga vanavond lekker uitje dak

in

Riche aan Zee tijdens Swingsteesjun. De lekkerste muziek van de

reacties:

blijft

wil

blijf

Q

Paylogic.

en greep

ik

voorlopig nog een jager.

Vrijdag

van vorige week luidde:

in

-

te dichtbij, dit

£fi«

beste

is

is

groter en mooier. Dus

genieten van mijn prooi. Tot

ik

Get Out!

Voor

december

is,

ikjagenen hopen. Misschien, wanneer mijn laatste

Het

pensioen gaat of een sportshirt van je favoriete club. De

'5

het

niet,

haar verwerkingsproces.

aan gehecht was, een oud uniform wanneer iemand met

stelling

mijn netje, steeds

in

en vrienden moedigen het

ie

van mijn jaag avontuur,

zijn

het dekentjewaarje kind vroeger erg

organiseren voor

businesspartners, drukwerk maken, dewebsite bijhouden,

De

il

kan het

ik

bewijzen dat er beter

opa heeft

Uit liefde voor haar

andere overleden dierbaren, zodat een dierbare op een

in

Maar

kan niet het doel

Deze verrassend ambitieuze communicatie en marketing

draaiende

Ik zie

ik.

komen.

aan de winst mee naar huis te nemen en ervan te

dat knuffel beren maakt van favoriete kleding van onder

creatieve vaardigheden volledig kan benutten.

zouden kunnen bemachtigen en
hun speren op groter, mooier en beter. Ook

veel betere winst

man van haar

was

op het eerste gezicht, wat heeft geresulteerd

bijzondere bruiloft

den de mannen uiteindelijk bewijzen dat zij een nog

het dorp. En laat

daar 6 jaar geleden nu ook de Engelse

dromen tegen het

www. ga ma-

er natuurlijk tijd voor een

is

lachje en een drankje. En die gezelligheid

zij

het hedendaagse

ben een jager en ga op zoek naar mijn prooi.

5panmijnboogen raak de gevoelige snaar, mijn prooi
is daar, gevangen in mijn net. Zoals vroeger menig
vrouw haar man aanmoedigde voor de beoogde
prooi te gaan en deze mee naar huis te nemen, wil-

een zeer leuke, informatieve site over het

maken van garnalen netten op touw
Tsjechisch was, heeft daar alles

in

heeft zich namelijk als

jager ingezet op deze bespeelbare markt. Zo ook
ik

Tevens heeft

Haar speciale band met haar inmiddels overleden opa, die

Ook de vrouw

in Tsje-

gelopen?

Mandy Schoort

enige veranderingen

Toch

jaag

Een geboren en getogen Zandvoortse, daarmee een heuse scharrekop,

warme

opstelt.

binnengelaten door Sandra Gorwill-Lissenberg.

hartelijk

van 34 lentes jong. Maar haar roots liggen naast Nederland ook

door

nog steeds trots op hun wapenen

zijn

des te groter, des te beter, daar hun prooi zich hier

vlekken achter het raam, die zichtbaar geniet van de warmte bin-

Ik

alle

is

Harrv Potter

in

al

J.K.

zo lang

zijde staat

staat de zware taak te volbrengen

overgebleven Gruzielementen van Jeweetwel op

te

sporen en

vernietigen? Harrv Potter and the Deathly Hailows draait sinds

vorige week

in

de bioscoop, ook

in

Zandvoort!

stelling:

Zondag 28 november:
Kopen, kopen en nog eens kopen! Sla

'Het college van

B&W

heeft niet door

wat

er

onder de burgers

Stuur je reactie per e-mail naar: stelling@zandvoortsecourant.nl

leeft'

i

kerst op de feestmarkt! Met

je slag

voorde Sinten voorde

meer dan 350 kramen

zal

deze grootse

jaarmarkt over het gehele centrum van Zandvoort verspreidt
attracties, straattheater,

meer

info:

muziekshows en nog

veel meer!

zijn;

Check voor

www.zandvoortpromotie.nl.

^D

VERSSLAEERIJ

XAtfOKO
U werkt met de

Deze dient
in

u

te vu Hen.

vakjes staat
je naast de

Indien u

in

cijfers

t/m

i

de witte

in

9.

Deze advertentie geldt voor woensdag

vla kjes

De optelsom van de
in het don ke re vla k-

rij

'Met

December op de markt in Zanduoortü

gekruid gehakt'

3.50
6,-

stuk

stuks voor

bij-

(Sern urineerde

moet

uitkomen en horizontaal op
Let op: er zijn

fijn

2

een donkervlakje

voorbeeld 4A8 ziet staan, betekent dat u vertikaal op 4

1

Roomboter Saucijzen staaf

of boven de kolom.

5pare-ribs

3.95

pond

'kant en klaar'

8.

B

soms meerdere

oplossingen mogelijk.

Rookworsten grof/fijn

5e oplossing staat elders op deze pagina

D

Breinbreker
De bedoeling van de breinbreker
is de rekenkundige som op zo een
manier op te lossen dat hij klopt.

JD

'Uit

6.95

eigen worstmakerij'

FD

X

+

+

JA

JC

A

AD

FG

Gelijke letters zijn gelijke cijfers.

HA
De oplossing staat

elders

op deze pagin*

Deze week een bijzonder

vrolijk

duo:

GllCCi

en Gangsta. Ze zijn

lief,

schattig,

is deChihuahua,hij isvierjaarjongen houdt van knufGangsta is een mixje van alles wat, zij isdriejaarjongen houdt van zwemmen.
is erg aan elkaar gehecht en zijn dan ook op zoek naar een huis waar ze samen
kunnen wonen. Ze kunnen het met iedereen vinden: kinderen, honden en zelfs katten
zijn geen probleem. Even een tijdje alleen zijn is ook prima, als ze daarna maar lekker
naar buiten mogen. Aan de lijn wandelen gaat met dit stel goed, al moeten de basiscommando's nog wel extra worden geoefend. Ze zijn erg slim dus dat zullen ze zeker

aanhankelijk en speels. Gucci

Kook eens anders
R£Mf>t

felen.

Dit stel

'^Cfipt

Witlofstamppot
Hoofdgerecht voor 4 personen

snel leren. Ze

Deze stamppot

is

echt een topper.

In

mijn

tijd als

ei;

et-

kek heb

ik

ei

ie

regelmatig op Verzoek van

de medewerkers moeten maken en dat zijn beslist niet de makkelijkste
een 'magere' stamppot

maar Wel Verschrikkelijk,

lekker,

eters.

Het

is

niet echt

Wat kouder gaat Worden.

Vooral als het

moeten

allebei regelmatig

worden geborsteld.

Bent u gevallen voor dit duo en wilt u ze een

om

kennis te

maken met

geopend op maandag

dit setje.

tot en

fijn

huis geven?

Kom dan eens

langs

Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat

met zaterdag van

11.00 tot 16.00 uur. Tel. 5713888.

Benodigdheden:
6 verse saucijzen,

100

gr.

750

gerookt

vetspek

gr.

kruim ige aardappelen,

geschild,

in blokjes,

i

4struiken witlof,

gesnipperde

vleesjus (niet die
uit een pakje!),
peper uit de molen,
zout naarsmaak.

ui,

4eetlepels mayonaise,

Oplossing Breinbreker

86
=

Bereiding:
Kook de aardappelen gaar en
lof in

dunne

laat ze

langzaam

in

plakjes. Laat

91
=

=

01

uit,

opdat het niet verbrand. Haal de kaantjes eruit en houd die apart. Bak de saucijzen
het vet gaar. Snijd ze

|=|

l+l

IL

-

ZL

=

uitwasemen. Snijd ondertussen de struiken wit-

ringen, haal wel eerst de harde kern eruit. Bak het vetspek

de gesnipperde

uit in

het vet rustig bakken.

Z

|

|

|

|

in

+

+

Stamp

X

de aardappelen grof en voeg de mayonaise, het uitgebakken vet met de gesnipperde
ui,

de kaantjes, de rauwe wit lof en de

brengen met peper

vooreen saus Ie pel

uit

in

plakjes

'kuiltje'

vleesjus.

Wekelijks veel interessante aanbiedingen
Vraag nu

Q.

96

gesneden saucijzen erdoor. Op smaak

de molen en zout. Serveer op een diep bord. Maak een

uw Zandvoortpas

met uw ZandvoortPas

2011 aan! Kijk snel

op pagina

12

en

13

|=|

91

|x|

5, is

www.

asielzandvoort.dierenbescherming.nl.

9

Zandvoortse Courant

-NUMMER 47-

25

NOVEMBER

2010

ZandvoortWi/s
door Edwin

Gitsels

Fragment 'Het

Onderstaand fragment

Jacqueline Hoefnagels en Santje Kramer

is

de brief waarin

Floris,

de gang-

maker van de vriendengroep, zijn vrienden en hun gezinnen uitnodigt voor een gezamenlijk weekendje.

wo ydt stppd s sch cicuYitdozcv'

"Alles

Gebod'

Elfde

Gezonde zeelucht

De verbazing van schrijversduo

Bloemen daal, 13 meiigg.8
jongens, één

Elf

vriendschap. Dat
Elfde Gebod', de

cruciale

is

gebeurtenis, onvoorwaardelijke

de kortst mogelijke samenvattingvan 'Het

tweede roman van Jacqueline Hoefnagels en

Santje Kramer. Wederom

weten de twee vrouwen genadeloos

samen een boek

allemaal pure

fictie?

JH: Nou, er

dus één echte

lul

ligt

in

is

het boek...

SK: Ja, die

wel behoorlijk dicht

en vol humor de absurditeiten van welgestelde Nederlanders
te portretteren. Een gesprek

met het dynamische

duo...

zijn

meer gelijkenissen met

bestaande mensen.

Met

je.

uit

O

om

opdat onze kinderen kunnen opgroeien met gezonde zeelucht.

Maar van de

is

allemaal nogal

gewend

..

Afzeggen
Ja,

dan

geen

JH: Sarcastisch, dat will

Die vindt zichzelf

lul.

fijn.

Maar

heb

ik

vaak verhelderend werken:

van oude

je

zou de twee boeken 'Ons

worden

tal

wonden weer open-

vrouw

zij in

boek voorkwam? JH:

vrouw

gereten.

Soort Mensen' en 'Het Elfde

die dacht dat

Ja.

eerder ironisch

kinderen,

We willen

niet.

F8, het

zuu

niet

in

was gekomen,

zoveel gekkigheid

Alsje dat niet

zijn.

dan mis

gaat natu url ijk over

Hoe

top

soms

is,

tv-

dynamica. En ook: hoe gaan

langrijkevrouw.dat ben

behoorlijk over de

hun vrouwen ermee om? Ze

tuurlijk."

slagen Hoefnagels en

Kramer
de

bekroonde

snappen het

niet, die

onvoor-

te laten spreken door de ty-

vrienden,

klaar,

pende vingers precies op de

verder niet over na.

gewoon

maar echt helemaal

daar den ken ze

zere plekjeste leggen. Tweede

dat hun focus niet

maar eerder

kapstok kan fungeren
al jullie

observaties

aan op te hangen? Dat
'Het Elfde Gebod' vertelt het

Maar

norsaai.

blijven

het inspireert wel. Het

SK:

Ik

ben niet heel optimis-

tisch, eerlijk

gezegd.

Ik

vind het

heel erg conservatief, en

het

is

doodgaan van bepaalde

volgende boek gaat helemaal

generaties mensen. JH: Alles

over haar, haha!

wordt ook steeds schaamtelozen

Mensen

normaal

mannen »

om

het

geheim

groep vrouwen.

blijft

hen tot

in

lengte

Tegelijk: Jaaa!

Vaak wel

ja.

neen
jullie

ook

bij

hen, de natuurlijke leider van

personen liggen, of

bestaande

ik

het

hun onhebbelijkheid-

delen,

moetje kunnen han-

ia,

anders kun

Het

Ik

je

niet

is

is

wei-

allemaal heel

hebgeen

ke kant het

vind het niet zo leuk?

SK: Dat
is

al

gemeenschapszin meer

vluchtig.

te-

gen elkaar zeggen:
Zijn er karakters bij die dicht

aan elkaar binden. Als één van

nig

over... SK:

En kunnen

eigen wijze carrière maken,

ba ren snood,

Frits

is

maar

ik

mis

naar verluidt

bij

gvd.

mijn weten

lopen.

jullie.

houden de restvan het weekend de vleesch potten van Egypte
rokende

in

detuin.Wij

stemmen de weergoden gunstig met

dagelijkse offerandes. Kinderen,

is

honden enzovoort kunnen

campingproof. Overnachten

niet alleen wenselijk

maar ook wijs.

door de keel kunnen gieten en de vol-

gendedagmeteen ouderwetse houten kopgezamenlijkonstestosteron

kunnen opladen met minimaal

vier

gebakken eieren de man. De vrou-

wen brengen we

We

rekenen op

Floris

en

ontbijt

op bed.

jullie.

Do

KORTINGSBON
Met deze bon ontvangt u€2,50

korting op de aanschaf van

1

&

'

van het bestaan,

met

van jaren, terwijl ze ieder op

vin-

middelpunt

jes en verdrietjes. En er

interessanter da

is

zich-

zelf te etaleren als

eikaars bijdragen?

mannen

komen

den het volstrekt

"Wij hebben veel

Moeten jullie lachen om

en er dan vandoor gaan. Dat

heb

met

verdwijnt

bijzondere karakters, maffe

een groep

ik

het idee dat de hoeveelheid
kennis die er

SK:Ja,zoishet wel een beetje.

we vinden

niet te

Voorwaar, wij ontvangen 6 juni vanaf elf uur des ochtends, en

gazon

zien jullie als chroni-

situaties en rake dialogen?

Daarbij:

de kleine

overdag naar believen te bed worden gelegd. Tenten mee, ons

een ontgroeningsritueel per
doodrijden

je

maar

studentencorps die tijdens

man

is

dan wordt het

verhaal van elf leden van een

ongeluk een

om

is

stal ken

verstand van

een platform biedt voor

aandelenpakket (geen midcap!),

niemand van ons een vrouw op alledag

Opdat we de drank onbeschroomd

gewoon. Een aandachtsjunk.

er een

overstijgt.

doende met het halen van dat vermaledijde GVB,

heeft

queurs van de Nederlandse

niet.""0,

maar

vindt,

Zoeken jullie een plot dat
als

om

op mannen.

En daarna

mailen en bellen! Echt

zelfs

maatschappij de toekomst?

nou, alsje er niet over wilt pra-

zijn

Magistra '79

mee vermits je

zitten allemaal in

na-

ten..."

er valt niet zoveel te

We

sorry,

ik

"Nou

willen altijd alles snappen,

Mannen

ligt,

zeg:

waardelijke vriendschap. Ze

maar

is

ik

van

snappen.

op vrouwen

Dus

denkbeel-

erin het bizarre

levensstijl en

denvan het gegoede deel van
onze bevolking voor zichzelf

verschil

mij, die be-

maal

JH: Er

het leven!

in

ziet,

heim. JH: Met na me de groeps-

Televizierring

niet toegestaan.

Wij zien elkaar te weinig, heren, en

Maar waar de met een
serie

is

ook onvoorstelbaar!!

echt wat. Als je alles

Elfde

er het eerst?

kopen plus een

voltallig

met de verbouwing, de promotie, het timmeren aan

Een

kwam helemaal aangedaan
bij meen zei: "Ik wist niet dat
me dacht. Want dat

Gebod was

me te

uitsluitend

excuus

überhaupt nooit

die

mijn blikveld

Welk element van Het

mag

Dus druk hebben we het allemaal. Het enige geaccepteerde

je zo over

de grachtengordelvari-

om meteen

te wijden zoals wij dat van oudsher

in

pair

Maar er is wel veel verbazing.
SK: Ja, maar man, het is toch

SK: Tien jongens en een ge-

als

ruimte zat

de weg, het onderhoud van de oldtimer, het coachen van de

sarcastisch.

ant van Gooische Vrouwen.

Gebod' kunnen omschrijven

is

De au

ons

het schoolplein.... SK: Van die
elftal, overlijdt,

zijn.

verhouding mee hebt die het zakelijke ruimschoots

SK: Ironisch.

hoord. JH: Nee, want die vindt
zichzelf natuurlijk helemaal

hartstikke

het

dreigt een geruite broek voor

nieuwe onderkomen
Het

wel een reactie gehad op

Aangezien vergelijkingen

Do

bladblazer. Er

(naam van het studentencorps, EG), kind, kraai en hu is raad ons

toch?

Die roepen:

hebben we nooit wat ge-

lul

hebben we daarvoor dubbele vierkante meters

teruggekregen aan de voet van het Kopje van Bloemendaal,

ieder-

absoluut. Heerlijk

ja,

hebben wij vorige maand ons aller geAmsterdam verlaten, maar zoals een aantal van jullie al

pijn in het hart

liefde

heeft gezien,

dan ook constant

een te becommentariëren?

dat gaat over mij, je hebt over
mij geschreven.

tweeën

z'n

heen te kijken en

SK:

herkennen?

heb

SK: Ja, die

met

eten gaan, zitten
jullie

Heb je wel eens dat
mensen uit jullie omgeving

Lievejongens,

door de gangen.

Als jullie

je

zichzelf erin

schrijven. JH:

Dan wordt het meteen bloed

bij

een bestaand persoon. En er

idee wel-

op gaat met

het boek'Het Elfde Gebod'vanJ. Hoefnagels

ISBN

9789022553596

Actienummer

901-82921

Geldig t/m 17/01/2011

hoopvol ben ikniet.lkvind het

In te leveren bij elke

lollig.

Kramer

die

moslimtoestanden, maar heel

niet heel

5.

Van €18,95 voor €16,45

boekhandel

in

Nederland.

4
&
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Éfc

Swaluëstraat

Postbus

2,

Cem een tetijke publicatie week

2,

AA Zandvoort

2040

47 -2010

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog
zijn.

De meest recente agenda vindt

u

gevvi zvpó

op de website.

De

besluitenlijst

week 47

zijn in

vastgesteld.

het college

De

genomen

besluitenlijst

is

in

besluiten

te zien

bij

In

deze commissie kunnen burgers het woord voeren over

onderwerpen op de agenda. Aanmelding vooraf

is

niet

bij

houdervoor bet toezicht op de naleving van

Mocht de vergunning worden verleend dan

zal dit

bezwaar indienen.

Control vergadert op

1

december

Verzonden besluiten
De entree vindt u aan het Raadhuisplein. Op

19.30 uur open.

de agenda

Verkeersbestuiten

staat:

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft ten be-

Opening

als toezicht-

-

Algemene

-

Vaststellen

de

-

Vaste agendapunten:Alleen indien aan de orde of vooraf

de:

plaatselijke verordening, Afvalstoffenverordening,en

Bomenverordening;

hoeve van de Feestmarkt van zondag 28 november besloten

agenda

verzocht

dat de voornoemde aanwijzingen van de boa's van Waternet

en

&t

boa's)

ce personeelsadministratie

van de gemeente Zandvoort, aan te wijzen

& Control

De Commissie Planning

Waternet

Waterleidingbedrijf Noord-Holland en de

boa's van Waternet, bekend

publicatie betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt

worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden
Commissie Planning

PWN &

de buitengewoon opsporingsambtenaren (hierna

PWN

-

Vervanging afzetcontainers

-

Begrotingsrapportage 2010-2

ter-

-

OZB verordening

Noord-Holland;

-

PWN en Waterleidingbedrijf Noord-Holland

uitsluitend

gelden voor de binnen de gemeente Zandvoort gelegen
reinen van Waternet en Waterleidingbed

rijf

Aanwijsbesluit toezichthouders gemeente Zandvoort

-

de medewerkersvan de werkeenheid Handhaving ds

over te gaan tot de plaatsing van fysieke afsluitingen

conform model C01 van

inclusief de borden

bijlage

zondag 28 november van 05:30 tot
volgende

Bestuursrapportage20io-2 Veiligheidsregio Kennemerland

in

de Achterweg direct ten noorden van de Haltestraat;

beginsel 19:00 op de

in

locaties:

en incidenteel tekort

in

de Haltestraat direct ten zuiden van de Zeestraat;

-

Rondvraag

in

de Diaconiehuisstraat direct ten westen van de

gemeente Zandvoort, de milieu-inspecteurs

-

Sluiting

Nieuwstraat;

Dike:-

van Milieudienst-IJmond en de inspecteurs/adviseurs van
de Veiligheidsregio Kennemerland, bekend
neelsadministratie van de

bij

de perso-

gemeente Zandvoort, aan

te

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd
zijn.

De meest recente agenda vindt

u

op de website.

wijzen als toezichthouder voor het toezicht op de naleving

van

de:

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Algemene

(Wabo),

plaatselijke verordening, Afvalstoffenverorde-

In

deze commissie kunnen burgers het woord voeren over

onderwerpen op de agenda. Aanmelding vooraf

is

niet

ning, 8omenverordening, Marktverordening, Parkeerveror-

dening, Brandbeveiligingsverordening,
Huisvestingswet,
milieubeheer,

Wet op de

Wet op de

Monumentenwet,

Ruimtelijke Ordening, de

Wet

Ingekomen vergunningenaanvragen
ONTHEFFING artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening

Hogeweg

Om

de week

is

er

een inloopochtend voorvragen en opmer-

kingen ivm de rioleringswerkzaamheden Hogeweg. De eerste

ochtend

is

29 november van

Grote Krocht

11

tot 12 uur in de Krocht aan de

Het college van Burgemeester en Wethouders

om met

toepassing van artikel 3.6 van de

is

Wet

voornemens

R.-;idi"z,nen

de raadzaal. De deuren gaan

in

vergadert op 30 november 2010 van-

om 1930

uur open.

Deentree vindt u aan het Raadhuisplein. Op de agenda staat

Opening
agenda

Besluitenlijst

2

november 2010

de Willemstraat direct ten oosten van de Haltestraat;

In

de Schoolstraat direct ten noorden van de Louis

in

de Schoolstraat direct te noosten van de Haltestraat;

in

de Prinsesseweg direct ten westen van de

in

de Cornelis Slegersst raat direct te

in

de Oranjestraat direct ten noorden van de Hogeweg;

-

in

de Swaluëstraat direct ten zuiden van de Pakveldstraat;

-

in

Voormelde bouwaanvraag met het conceptbesluit

ligt

met

ingang van 26 november 2010 gedurende 6 weken ter
zage

bij

-

in

de Gasthuisstraat direct ten zuiden van deAgnetastraat;

-

in

de Kruisstraat direct ten zuiden van de Agnetastraat;

-

in

het

Gedurende de termijn van de

de aanvraag kenbaar maken

terinzagelig-

dient

Wagenmakerspad

2,

de rechter bovenhoek van

2040 AA Zandvoort. U

uw

brief "zienswijze" te

2.

.

it

beice mini ngspian

bijlage

het Reglement verkeersregels en Verkeerstekens 1990
a.s."

I

van

met

te plaatsen op de locatie van de

zomermarkt;

Zuid

Centrum

westen van de

op woensdag 24 november de borden E01 van

onderbord "Zondag

Gemeente Belastingen Kennemerland

direct ten

Sandrijastraat;

het college van Burge-

bij

Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen

in

de Rozenobelstraat direct ten westen van de

Swaluëstraat;

in-

de Centrale Balie van het gemeentehuis tijdens de

meester en Wethouders, Postbus

Evaluatie

srdei

-

Vast agendapunt: Informatie college/burgemeester.

Voorbe-eid ngs bes i.

n

de Grote Krocht direct ten Noorden van de Hogeweg:

44 te Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 2010-

ging kan een ieder schriftelijk haar/zijn zienswijze omtrent

commissie Raadszaken van

de Willem straat direct ten westen van de Prinsesseweg;

in

in

openingstijden.

Vaststellen

de Kanaalweg direct ten oosten van de Haltestraat;

in

-

Commissie Raadszaken
De Commissie

de Kanaalweg direct ten westen van de Oosterstraat;

in

het:

112 Rv).

af 20.00 uur

de Oosterstraat direct ten zuiden van de Koningstraat;

in

uitbreiden van een horecagelegenheid op het perceel
Haltestraat

41

de Koningstraat direct ten westen van de Oosterstraat;
de Koningstraat direct ten oosten van de Haltestraat;

in

Koninginneweg;

ruimtelijke or-

dening ontheffing en bouwvergunning te verlenen voor
-

in
in

Davidsstraat;

Kansspelen, Woningwet.

Inloopochtend rioleringswerkzaamheden

van

I

het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, op

2011

Krediet vergunningverlening en handhaving Louis

Davidscarré

medewerkersten behoeven van de handhaving van geluidsoverlast van de

ligt

over deze aangevraagde plannen kenbaar kunt maken. Deze

indienen.

de

Centrale Balie en op de website.

Aanwijsbesluit toezichthouders

van de

De hiervoor genoemde aangevraagde vergunning

decentrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens ope-

ni"gst |dsn. Deze pub ica: e beiskent n e: dat u uvvziensvvi zt

van de collegevergadering van week 46 en

week 46 door

in

Let op.
bij

Vergadering college

de verdere

Omg evingsvergunning

ïiTgced verordening Zandvoort

Zandvoort:

Parkeerverordening en parkeerbelastingverordening

-

Bezwaarschriften

Dr.Joh.G.Mezgerstraat 24, gedeeltelijk veranderen

Rondvraag

tot pension,

Sluiting

fase.

woning

ingekomen 03 november 2010, 20io-2i4Rv2e-

men

besluiten liggen

bij

de Centrale

ze inzien tijdens openingstijden

Balie ter inzage.

U kunt

Belanghebbenden kunnen

Z-^% Gemeente Zandvoort

telefoonnummer

gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een

Centraal

gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023)

making

donderdag 8.30 -1700 uuren vrijdag 8.30 -16.00

is

de verzenddatum van de vergunning. Indien het

geen vergunning

betreft

is

dit

de publicatiedatum. U

bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar"

bovenhoek van uw

brief

en Wethouders, Postbus

in

richt

aan het college van Burgemeester
2,

2040 AA Zandvoort. Het bezwaar

schorstin beginsel niet de werking van het bes] uit waartegen
het

is

gericht. In geval

van spoed kunt

voorlopige voorziening indienen

bij

u

een verzoek

om

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet

5740100, maandag t/m

Bel

met de Centrale

Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de

website het digitale formulier

in

Vragen over een bouwplan?

óf stuur een brief naar de

Voor vragen over concrete of gewenste bouvi plannen

klachtencoordinatcr

is

de werkeenheid Vergunningverlening op

w

telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 u

Openingstijden Centrale Balie

van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621

Maandag t/m woensdag: 08.30

-

16.00

uur

2003 BR Haarlem. Een

Donderdag:

08.30

-

20.00

uur

Op zoek naar werk

Vrijdag:

08.30

-

12.30

uur

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van

dergelijk verzoek dien: vergezeld te

gaan

van een afschrift van het bezwaarschrift.

Tijdens de donderddg,vvC''öope- ste ing kunt u
,

Indien het een vergunning betreft voor evenementen, verto-

het

u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u e erst naar

een vakafdeling verwezen wordt

Melding of klacht?

een

de voorzieningen rechter

j via

centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover

uur.

uw

de rechter-

maar voor een

rkdagen
r.

of aanbieden van vacatur e?

www.werkeninzandvoort.com.
Voor het vinden of aanbieden van banen

beperkt aantal zaken terecht paspoorten en rijbewizen e d

in

Zandvoort.

ningen op of aan de weg, het houden van optochten, snuffelmarkten, verruiming sluitingsuur, ontheffing Zondagwet,
exploitatie of speelautomaten, dient u

uw

bezwaarschrift aan

de burgemeester te richten.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de
Tollensstraat zijn dagelijks

open tussen 08.00 -18.00

uur.

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand

en zee, maar vooral dicht

bij

mensen

BARBATTLE
ZANDVOORT 2011

Gezamenlijke koopavonden
van alle winkeliers die
aangesloten bij

zijn

O.V.Z.

Donderdag 2 december tot 21.00 uur
Vrijdag 3 december tot 21.00 uur

DONDERDAG

IMVD

2

DECEMBER

BEVEILIGINGS GROEP

RACING TEAM

FRABOS

SPECTACULAIRE RACE TEAM PRESENTATIE
met achter de bar

"DE PITSPOEZEN"
Kijk op:

www.winterwonderlandzandvoort.nl

IEDEREEN

IS

VAN HARTE WELKOM

IN

LAUREL & HARDY
GRATIS ENTREE

lOlVlZlB
ndernetners Vereniging Zamlvoori
10

MAART

KLIKSPAAN

JSt

Voor

alle

ZandvoortPashouders de aan

fi TROMP
mn'iiiin'i

.

.

i

runvwiHi

Voor Pashouders:
1

VACHERINDEMONTD.OR
FONDUE
NU HELE KAAS: €9,95

0% korting op alle ritten

(behalve actieritten)

HEERLIJK ALS KLEINE

..,

02Ö-&&&55&&

Heli maand november voor Pashouders:

HUI5CEMAAKTE ERWTENSOEP
Normaal liter €
ijk

4,50

nu

2 liter

€

7,50

ook eens op onze website:

ww.slagerijhorneman.r

Officiële Pasfoto's

ean 2e

Ha

Medina Woninginrichters
Aanbieding voor de maand november:
Karpetten deze maand 10% korting op

alle

merken.

T Tapijt
T Vinyl

Y(Vouw)gordijnen

T Vitrages

Laminaat

Luxaflex

yPukit

Zonwering

www. m e d

i 11

a -\vo 11 i n gi 11 r

i

A

set

"Leuk Lachende"
Pasfoto's
voor dB

Halve

prijs!

Autobedrijf Zandvoort

Bestel

nu de ZandvoortPas

Hét APK keurstation

2011

Achternaam + voorletter(s)
BetreftiO Nieuwe ZandvoortPas (€

7.50)

www.autobedrijfzandvoort.nl

O Verlenging ZandvoortPas (esooj-Pasnr
Woonadres+huisnr
Postcode

Voor ZandvoortPas houders
korting op de kaart

Telefoon

Week 47

special:

Week 48

special: Inde

Minute Steak

€12,50

!a€ 13,50

(Handtekening)..
Betaling

The Links
Duintjesveldweg 3, 2041 TZ Zandvoort
023-5736440, www.opengolfzandvoort.nl

CONTANT
Deze pas

is

geldig vanaf 1 januari

zon tot

wordt, tezamen met een welkomstka
bij

Betaling PER

BANK

u thuis bezorgd.

Met de aangehechte tegoedbon

vt

een Zandkorrel, kunt u op een doo

gewenst
e
iitcrliik

tijdstip gratis

een Zandkot

Officieel

SIKKENS dealer

Voor ZandvoortPashouders
is

er een leuke verrassing

pas wordt

.1/12/2010 toeqizoniie:}

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

UflRocnmo
Voor Pashouders
10% korting
op onze stamppotten

1

week

biedingen van deze

Bi Bi
Met ZandvoortPas io%

Koene Oeaninq Service
10% korting op schoonmaakartikelen

kortini

Voor

de gehele collectie,
i.v. afgeprijsde artikelen

al

uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl

•

I

Lijst
(in

van deelnemende bedrijven

alfabetische volgorde)

Algemeen:

06-14 32 44 44

Autobedrijf Zandvoort

-

K.

Taxicentrale Fred Spronk

Top

Psychologiepraktijk

-

Onnesstraat
023--

Abvan

der Neut-

3!

3x100 gram vleeswaren
Cervelaat h

Gebraden gehakt

06-31393790

+

Rauwe ham
lffllEBUBE*Irl
at

€3 25
'

54 -T. 023-5712451

Winkeliers:
if.

19

Bruna Balkenende

Grote Krocht

-

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote
rfe Krocht
Kaashuis Tromp

jm>m & &

Voor pashouders:
Een

fles huiswijn.

rood, wit of rosé voor €13,50
Carla 06

-

(i.p.v.

Grote Krocht

Slagerij

Horneman - Grote

Slagerij

Vreeburg

Verzorging en vrije
Menno

Foto

Massage

Gorter

Rosa

bij

ANDV00RT
uw vaste

klantenkring

Bibi for

Ruim 1000 huishoudens
Wekelijks

Gratis

zelf

colouï

welke aanbieding u doet voor Pashouders

dus ook niet-Zandvoorters (en

•

-

-

Haltestraat

Burg. Engelbertsstraat 94b

Haltestraat

Fame

Wonen

-

Bakkerstraat 2A

en onderhoud:
-

Kerkstraat

Koene Cleaning Service - 06-1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat
door middel van publicaties

er zijn er al

Ter ondersteuning zijn gratis

waarop u

of

-

Kerkstraat

aanbiedingen staan ook gratis op www.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas

promotie ZandvoortPas

in o.a.

de Zandvoortse

Courant, maar ook buiten Zandvoort: iedereen kan een ZandvoortPas aanschaffen,

•

-

Haltestraat 61A

De Bode woonaccessoires

redactionele aandacht in de krant voor u als deelnemer

Extra: alle

-

Image Zandvoort

Walk

rijtje:

Grote Krocht

het bezit van een zandvoortpas

UW aanbieding in de Zandvoortse Courant in full

U bepaalt helemaal

Veel

zijn in

-

Kinderkleding

Shoes

Blitzkickers

Sea Optiek

u op een

Enkele voordelen voor

Kosterstraat

trends:

Belli E Ribelli

Ondernemers opgelet:
Meedoen aan de ZandvoortPas

Grote Krocht

-

-

Toerkoop Reisbureau

Mode en

tijd:

www.massagebijrosa.nl

-

Piony's Haarwinkel

vergroot

Krocht

Haitestraat

-

€15,50)

Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.
Haltestraat 75 «Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

jb 09 Ao 10

-

zelf

uw

een

Rep-it

-

023-5719666/06-44696001

Versteege's IJzerhandel

aantal...)

Pakveldstraat

Horeca:
Harocamo

-

Kerkstraat

Mollie&Co Restaurant

Uw ZandvoortPas

-

toonbankstandaards en/of raamschildjes verkrijgbaar,

ZandvoortPas aanbiedingen kenbaar kunt maken

Vraag naar de zeeT voordelige tarieven en de uitgebreide mogelijkheden

contactpersonen:

Letty van
Gillis

Kok:

den Brand:
tel.

tel.

06-4342 9783

06-460 460 26

-

Verlengde Haltestraat

The Links - Duintjesveldweg
Za ras, Café Restaurant -Haltestraat

BADMINTON
Bregje van der Aar drievoudig
jeugdkampioen Noord-Holland

Damesteam

plaatst zich voor promotiepoule

Door een zeer ruime overwinning op de reserves van
Vorige

week vonden

in

Aalsmeer de badmintonkampioen-

schappen van Noord-Holland

plaats.

Van de familie Van

der Aar uit Zandvoort deden alle drie de kinderen mee.

De 12-jarige Imke heeft
zeer

Strawberries heeft het
kelijk geplaatst

damesteam van ZHC

voor de promotiepoule.

zich

Op de

gemak-

velden

in

Denemarken met het

Driehuis werd het 2-7 voor onze plaatsgenotes.

Scipio-Blume

een

gekomen

in

zit

mede

delver. Alle

ze

onderdelen wist

winnend

af te sluiten.

Verleden jaar werd

zij

al

de

kampioen Ug van Nederland
en nu gaat ze lekker verder
in

een leeftijdscategorie ho-

ger.

De dubbelpartner van

Bregje

is

de zeer getalenteer-

de Madouc

Linder,

met wie

ze dit toernooi oefende voor

een groot internationaal toernooi

Hoensbroek, eind de-

in

zowel de singel

in

bal

bij

Irma Keurterecht die

voor vrijwel open doel er

week zondag de halve
maar had

van een

bal uiteraard rustig gaan,

maarvia de paal kwam de

gelijk

maar 0-5 van maakte.

Van Deursen merkte

later

op: "Dit soort cadeautjes

lichte blessure.

met

Het was even wennen, een

kampioen van Noord-Holland.

de bondscoach en medische

echte bondsscheidsrechter

kansen omging, stond het na
20 minuten toch 0-2 door

al dik

voor staat, nooit

De mix won Bregjeook, samen

begeleidinggekozen

om

haar

die al het duw-, trek- en af-

doelpunten van

je 1-0

achter staat." Na de

met tweelingbroer Wessel.
vormen ook een erg sterke

terug te trekken

uit

het toer-

een belang-

de top van Europa mee. Imke

houdwerk steevast affloot,
maar dat deerde ZHC niet.
"Op papier is Strawberries
een zware tegenstander
maar wij waren vooral in
de beginfase beduidend

en

nooi. Dit

gaat dan

sterker", zei

werd

af te sluiten. Het koppel

Zij

combinatie.
spelen ze

In

de competitie

samen U15

jaar en

afgelopen seizoen verloren
slechts een wedstrijd

toernooien waaraan

namen.
is

zij

in alle

deel

zij

de jongens dubbel

In

Wessel knap 2e geworden.

cember, waar ze samen gaan

De beslissing

viel

Twee weken geleden

spannende 3e

set.

spelen.

inclusief de keepster, lieten

de

finales Ui5 spelen
last

ver-

dediging van Strawberries,

is

100% winst

de dubbel. Imke moest

als

samen nog een

ze

straf-

op doel geslagen. De

nog steeds heel

de seniorencompetitie

vorige

hebben

toernooi U13 winnend weten

uit

een zeer merkwaar-

corner,

dige goal. Een bal werd van

ze tot nu toe tot

weekend

aanne-

ver buiten de cirkel hard

in

dit

cirkel

ie

door dagelijks te tra in en. Ook

was

de

deze opgelegde

mix. Hier heeft ze ook laten
zien dat er

(9)

liet

Fabienne

veel progressie

de categorie Uu de goud-

vrij in

en

paar minuten na het vierde

doelpunt, van

Nederland en soms ook

in

bal

kans niet onbenut, 0-3. Een

Nederlands jeugdteam U15.

De benjamin van de nationale selectie werd steeds
ingezet als ie dubbel van

Bregje

Kort na rust ontsnapte Roos

Rückertaan de dekking, kon

de

men

gespeeld

sterk toernooi
in

Dochter Bergje spande de kroon met drie eerste plaatsen!

maand een

vorige

pas

de

in

Uit

voorzorg

rijk

is

is

in

niet

overleg

piekmoment voor

haar.

Aan het grote internationale
toernooi

eerst

in

in

Hoensbroek doet
dit jaar

voor het

haar carrière

in

haar

eigen leeftijdscategorie spelen.

De ogen

zullen

dan

maal op haar gericht

llja

rust

Noltee.

was

Isa

Knotter

De fase

tot de

duidelijk voor

thuisclub.

de

De Zandvoortse

verdediging

kwam zwaar on-

krijg je alleen als je

0-6 van

Isa

toch
als

Knotter werd de

concentratie wat minder.
Strawberries scoorde nog
keer en

llja

2

Noltee zette de

Komende

derdrukte staan en keepster

eindstand op

Tessa Keur moest flink aan

zondag, 28 november,

coach Cees van

de bak, maar wist haar doel

laatste wedstrijd van de

Deursen na afloop. Ondanks

tot het verlossende fluitsig-

he

naal schoon te houden.

16.00 uurtegen Overbos.

dat Zandvoort slordig

metde

2-7.

de

is

om

rfstcom petitie, thuis

alle-

zijn.

HANDBAL
BILJARTEN

Tweede
Louis van de Mije wint driebandentoernooi

derspit

Met

bij

vlagen briljant spel wist een zeer geconcentreerd

Datzelfde gold eigenlijk ook
4.

spelende Louis van de Mije afgelopen zaterdagavond
directe

opponent Marco Deen

in

zijn

de finalepartij tijdens

het Oomstee driebandentoernooi te overklassen. Een zeer
partij

omdat Deen

in

de voorrondes zeer vast-

houdend, gedegen en soms met verrassende winst

zijn

partijen steeds wist af te sluiten.

de middagverzamel-

in

den zich

circa 18

driebanden-

spelers voordeelnameaan het

door Café Oomstee georganiseerde toernooi inclusief een
heerlijke satémaaltijd

aan het

gelijk

Deen vakkundig
in

liet

roerde.

Trainer/coach Sven Heller

Aalsmeerse dames

Keepster Angela Schilpzand

3-4 hun eerste voorsprong

werd het

en Marti na Balk konden niet

aantekenen. Zandvoort pro-

terechte nederlaag gezien de

beerde met

vele gemiste schoten van

Boon en De

"Dat was niet

harde wedstrijd waar

echte liefhebbers van het

niet

in

alleen winst gaf

op een

eervolle plaats

de latere finaleronden. Ook

uw verslaggever had

zich

aan-

gemeld maar moest helaas

in-

gewikkelde dr iebanden spel te
zijn

met vaak

of

soms

briljant

gescoorde punten.

tegen bestand waren",

minuten stonden onze

een directe confrontatie tegen

Na afloop werden de win-

plaatsgenoten

de latere winnaar Nick Boon

naars dan ook terecht uitge-

voor. Dat

om

nipt het onderspit delven.

breid gehuldigd.

voorronden

O.

een plaats te

we

meldde Heller na afloop.
Zandvoort ging voortvarend van start want na circa
vijf

in

zijn.

begonnen metde

direct

veel pech

aan Zandvoortse kant en een

tegenstander die uitgekookt

in

voltallige selectie beschikken.

de reden. Het was een fysiek

want

Opnieuw

was de stand weer

evenwicht en konden de

ten later

kon zondag niet over zijn

gestart

uiteindelijk

aanwezig

uitzicht

het bijna

puntenreeks. Rond tien uur

Deen. Leuke partijen waar in de

verd

was

voor de beslissende finale-

Jong (B-poule) en V.d.Mije en

strijd gele-

de

helft leverde

er uiteindelijk

wegspe-

de laatste beslissende

De tweede

eerste tien minuten van beide

kanten geen doelpunten op.

werd

enkel Aalsmeer dat de trom

finalisten duidelijk lieten zien

de halve en hele

helft,

11-14 verloren.

begin van de avond. Na loting

werd

opgaande eerste

Hierna echter

met

Daarin werd veel

in

nekt ZSC

de thuiswedstrijd tegen Aalsmeer

werd

partijen tussen
ter Heijden

Vroeg

Na een

in

finales van de A- en B-poule.

veroveren

door Dick

moeten delven

voor de deelnemende uitbater Ton Ariesen die zich door

len

spannende

helft

De handbalsters van ZSC hebben zondagochtend het on-

al

met 2-0

duurde niet lang
want nog geen drie minu-

macht de
maken maar

alle

aansluiter te

domme

zelfs bij

pech, veel schoten

op paal en

lat

en tevens een

het spelletje speelde. Via 10-12
uiteindelijk 11-14,

een

de

Zandvoortse da mes. Het team
bezet nu dederdeplaatsinde
ranglijst. ZSC speelt

pas op 19

de gasten, zorgden ervoor

december de eerstkomende
wedstrijd. Dan komt om

6-6 opnieuw de

12.20 uur Wijk aan Zee naar

uitstekende doelvrouw

dat er

bij

aansluiting pas kon

genoteerd. Via 8-8

bij

worden

in

de 25e

minuut werd de ruststand
alleszins aanvaardbaar, 8-9.

de Korver Sporthal.
Scores ZSC: Lucia

Romena

v.d. Drift

en

Daniels: 4 en Laura
Koning3 doelpunten.

Zandvoortse Courant

Sporthackers

Nederlaag voor SV Zandvoort

Wim
SV Zandvoort heeft zaterdag niet van Aalsmeer kunnen
winnen. De

met

van vier gewonnen wedstijden op

serie

2-4 doorbroken. Zandvoort wisselt nu van plaats

rij

is

met

Oud-hoofdklassespeler Peter

bloot en scoorde van dicht-

Neuvel ontfermde zich

bij, 1-3.

over en gaf

De Vet het

ken, 0-1. Hierna

Aalsmeer en

na zaterdag terug te vinden op de 8e plaats.

is

er-

nakij-

kwamen de

Zandvoorters wat meer

uit

hun schulp maar tot echte

kwam

kansen

niet. Toch
strijd

het

zogoed

als

zou nog voor rust de

weer

evenwicht

in

Een benutte penalty van

zijn.

Max

Aardewerk, na een opzichtige

Zandvoort kon

nog

meer in en al helemaal niet
meer nadat Neuvel een minuut

Keur

liep tijdens

de training

denk dat

ik

beter niet

kan gaan trainen. Dit

is

al

de

tweede keerditseizoen dat

ik

mee

orn drie pun-

zijn

naar huis te nemen.

duveltje

kwam

voetballen en

slechts

sporadisch voor het doel van

door de training geblesseerd

hun gasten.

raak", zei hij teleurgesteld.

nuut was het

Ook Michel de Haan en Giray

Boy de Vet vloerde binnen

In

de 19e miraak.

Keeper

De Zandvoortse
ren

krijgen en

onder andere via het project Sport-

zij

worden daarom opnieuw vele

uit-

aangeboden.

reserves

ze.

wa-

wel heel goed op dreef

toen een hoge bal door een

ondanks het grote verschil

werd weggekopt. Alleen

voor De Vet miste

niet,

hij

Een drietal minuten later

werd

doen

sportclinics

beker-en inhaal-

Amsterdam op

Het tweede van AFC moest,

1-2.

dagende

groter. Een van de

kwam als een

Zandvoortse verdediger fou-

op uitte

Zandvoort moest achteruit

in

een doosje tevoorschijn

tief

lijk

ten

"Ik

is

DWA

leidende arbiter, lieten de

en stond weer langs de kant.

meer aan het sporten en bewegen

Dit

hackers. Dit schooljaar

want
komend

eigenlijk niet uitkomt

de Zandvoortse verdediging

Aalsmeerders zien er duide-

een hamstringblessure op

houden.

Een nederlaag die Zandvoort

weekend, wacht de koploper

uit

Gertenbach College

voor de 2-4 zorgde.

later

over twee weken,

spelers

Wim

en Sportservice Heemstede-Zandvoort willen middelbare
scholieren

er niet

bij

Gertenbach College

De gemeente Zandvoort, het

terug doen.

Koper schoot zeer
een volley raak maar

Na de thee werd de druk op

almaar

voort. Topverdediger John

iets

Patrick

Zandvoort geloofde

en onnodige handsbal, bracht

twee bioedsnelle vleugel-

signaal van de uitstekend

de

derde minuut van de blessuretijd

weekend

Opnieuw pech voor Zand-

in

fraai via

de stand op

1-1.

-NUMMER 47 .25 NOVEMBER 2010

eigenlijk het

doek voor

Zandvoort neergelaten.

Billy

in

ervaring en sterkte, toch

met 2-0 buigen voor

het zeer

jonge team van coach Jan

v.d.

Leden. Timo de Reus en Bud

Water zorgden voor

drie zeer

welkome punten.

sen en trapte

met een

directe

zijn

directe rode kaart

is

weer een gevarieerd aan-

leerlingen van de Gertenbach.

november werd gestart
met zumba danslessen voor
5

december komt

klassen. 14

de bekende oud-NBA speler

Visser kon zich niet beheer-

tegenstander duidelijk na,

Er

bod samengesteld voor de

3

Dat bewegen nodig

deze doelgroep,

is

voor

blijkt

uit

onderzoek dat aangeeft
dat ongeveer 80% van de

VMBO-leerlingen

onvol-

doende beweegt. Het
Sporthackers heeft

project

als doel

de sportdeelname onder

Overige uitslagen 2e klasse

Henk

Haarlem/Kennemerland
-Castncum:o-o;AFC-DVVA:

spectaculaire basketbalclinic.

leerlingen van het

Later dit schooljaar zullen

vergroten. Door deze bijzon-

A:

vooreen

Pieterse langs

nog diverse andere

VMBOte

Kolwaren nietwedstrijdfiten

het zestienmetergebied een

als gevolg.

Een kwartier voor

o-i;Overbos-Monnickendam:

er

begonnen vanaf de bank.

tegenstander en Van Beek

tijd

legde Aalsmeers andere

Heemstede-Zandvoort de

vleugelspeler de volledige

o-o;ZOB-JongHercules:3-o;
Hellas Sport - TOB: 2-3 en

viteiten door Sportservice

kon niets anders doen dan

Heemstede-Zandvoort wor-

jongeren zien hoe leuk be-

naar de penaltystip wijzen.

Zandvoortse verdediging

Voorland -Amstelveen: 4-0.

den georganiseerd.

wegen kan

Direct na het eerste fluit-

acti-

Administratiekantoor

K.

Willemse

Algemene uitvaartbegeleiding

Te verwachten overwinning Lions heren

duidelijke overwinning geboekt

in

Landsmeer een

ten, 28-38. In het derde en

op Probuild

Lions.

De on-

het

werd de

Aar heeft zich

bij

de Zand-

team

te zijn

dat geleid wordt door een

I

ijs

en was daar

"Het was

Strijder

V.o.f

YAYA-Zandvoort

Café Oomstee
Censeen van Lingen
Circus Zandvoort

sitie

opleiding
king te

om

in

in

aanmer-

komen voor een

plek

het eerste team, moes-

waren zeer verzorgd.

Wat mij betreft
damesteam een

speelt dit
heel leuk

en aantrekkelijk, op de aan-

gebaseerd basketbalspel-

val

Met mooie

voortse basketbalclub weer

doorgewinterde coach, die

in

aangemeld en werd met
open armen bij de selectie

discipline bracht en een di-

ten

zondagmiddag met

gevolg", aldus een zeer te-

vers aantal aanvalspelletjes

30-70 diep buigen voor de

vreden coach Ba rtv.d. Storm.

ontvangen. Van der Aar
drie jaar

scores tot

is

heeft ingestudeerd. Echter

doorde surplus aan ervaring
van Lions werden die binnen

routine van onze plaatsgenotes. Het

was min

of

eenrichtingverkeer

meer

met

het herenteam

om

speelt

18.30 uur

de kortste keren herkend en

een constante dreiging van

in

de aanvallen geëlimineerd.

vooral Martine Loos (break)

Akrides

onder de borden aan de

Na het tweede kwart was de

en Sabine Dijkstra (schot).

om

pun-

Onder de borden heerste

tegen Alkmaar Guardians.

Lions bleek

voorsprong

bij

rust 10

Bloemsierkunst

Jef&HenkBluijs
Boudoir by Sara

Corrys Kaashoek

Boudoir Personal Styling

Dierenarts Dekker

Café Koper

Dorsman Assurantiën

Chocoladehuis Willemsen

Genootschap Oud Zandvoort

Corry's

Greeven, Makelaardij

De Salon
Dobey Zandvoort
Dynamics Hair&Nails

o.g.

Haltestraat winkeliers

Hoogheemraadschap van

Rijnland

Bonbonnière

Music Store
Ondernemersvereniging Zandvoorl

Komende zaterdag

slechte enkel. Hij kon direct,

samen met Rens Teeuwen,
slag. Probuild

Sinterklaasactie:

ClubNautique

La

geleden gestopt

met basketbal met een

letje.

de Korver Sporthal tegen
3,

20.15

de dames spelen

uur

in

dezelfde hal

Cocarde

VW/Feesttnarkt
VW/ cadeaubon

Aanval, verdediging en tran-

Probuild,

Versslagerij Gerard vanTwIllert

BarBattle/Laurel&Hardy

waarbij bijna alles lukte.

leidde.

Dames
De dames van

klein

B u

niet te stoppen.

een 49-

80 eindstand

een jong,

Wendy

Breeze byWalter

die uiteindelijk naar

Martin van der

van

een echte teamprestatie

geveegd. Ook de dames boekten een grote overwinning op
de nog jonge reserves van eredivisionist Probuild Lions.

lijn

tweede kwart doorgezet

deraan staande gastheren werden met 49-80 van het veld

old'

zijn.

Van Aacken Glaszetters bed rijf

Behind the Beach bike rentals

Autobedrijf KariMo

hebben zondagmiddag

vierde kwart

'Good

nies laat Sportservice

i

Vlug Fashion Men's Wear

Zandvoort

Auto

Lions heren

cl

ADVERTEERDERS

BASKETBAL

De

dere

Phoenix beo

Ouinty Fashion

Kaashoek

Filoxenia Greek Cuisine

Grand Café Restaurant XL
& Schouten
Groenestein
Fin.

Kroon

diensten

Mode

Riche aan Zee

Lavogue

Sea Optiek

Mobiele Poets Centrale

Seven For
Styling

Life

bySSS

Uitvaartcentrum Haarlem

Restaurant

ZUYDT

Shanna'sShoe
Repair

&

Leatherwear

&

Dr. J.G.
Op de

Trompstraat 3/2

Mezgerstraat 123

2' verdieping

van het appartementencomplex

Mezgerstede ligt dit keurig verzorgde 3 kamer appartement
met balkon op het zuidoosten. Het complex beschikt over
een lift en in de onderbouw bevinden zich de bergingen.
•

Het strand

is

r

Prof.

voormalige 4 kamer appartem^jjiVgt

etage, heeft 2 balkons en een garage

mdVliMng.

Vrij uitzicht

•

L-vormige woonkamet,

op

•

oniei\yw (oegang tot het gemeenschappelijke
Op ioopatiCw van NS-station en centrum (10 minuten]

•

WctfYi&pervlakte

2

(excl.

balkon]

Vanuit de

ca.

83 m'

(excl.

Rustige

grasveld

€

Van Galenstraat 204

Leeuwerikenstraat 14/2
Op een
zult

rustige locatie gelegen zeer speels ingedeeld

aangenaam

verrast

—\^

worden door de twQ.e, het

prachtige uitzicht en de goede staat
• Sfeervolle

woonkamer,

Slaapkamer, waskamer,

•

•

ratQaerhoud.

modinWtoan keuken,

j»One

eet/studeerkamer

badkamer

2 (v/h 3)-kamer

appartement op de

uitzicht over zee

in

een

Alle

Berging

•

Station Zandvoort

op

1

minuten

•

Wen

ca.

/S

ir

binnendeuren

1

in

badkamer met bad en douche

woonomgeving

ca.

1

80m :

(excl.

garage)

337m 7

glas

v.v.

in

Vraagprijs:

€

-'

lood

(excl.

179.000,-

balken}

Stormhoek'

is

gelegen aan het laatste gedeelte

van de zuid boulevard.

de onderbouw

op xrv akte

Villa 'De

•

Vrijstaande gezinswoning op unieke locatie

•

Woonkamer met

•

Royale badkamer met o.a. ligbad

•

Dubbele beglazing

•
•

€229.000,-

etage met mooi

en eigen parkeerterrein.

lift

•

e<

S

originele staat en dient

Op steenworp afjtsnOan beschermd duingebied

Vraagprijs:

kap woning

Boulevard Paulus Loot 93
3

en een heerlijk zonnig balkon (ZW).

Het appartement verkeerd

dan ook gemoderniseerd te worden. Het complex heeft

Strand en ce*\Vi op 5 fielsminuten
WooiVdOviakte ca. 93 m ;

>J

1

ruime en luxe

179.000,-

voormalig 4 kamer appartement met groot balkc^V.

U

erker,

oprit en een fraai

Nabij winkels en openbaar vervoer

Woonoppervlakte

balkons, berging en garage)

Perceeloppervlakte

Vraagprijs:

)

Bouwjaar 2003

•

Woonoppervlakte

m

(45m ! met

tuin.

5 slaapkamers,

van dcjl^lV oeglazing

Station en busverbindingen op loopafstand

Aan de

•

70

uitgebouwde 2 onder

stijl

royale living

woon keukerïyl aapkamer, badkamer

•

ca.

met een

aangelegde

boulevard^O

Geheel voorzien van kunsts4!0zTJnen, kunststof kantelschuifpuien,
allen voorzien

praktisch aan de overkant

strand, zee en

•

achterzijde mooi zeezicht

Zeemanstraat 57

In 30-er jaren

woonkeuken, veranda, garage,
•

•

Geheel voorzien van dubbele beglazing

•

Dit aantrekkelijk gelegen

op de

&

serre,

eetkamer en ruime keuken

5 slaapkamers en een studeerkamer

•

Oprit en garage voor 2 auto's

•

Zee en duinzicht

•

Woonoppervlakte

Vraagprijs:

€

ca.

1

224

m

;
,

perceeloppervlakte

.295.000,-

860

m

1

Jg5

6 e jaargang

2

•

week 48
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FordFiest.a1.3i Futura

2005

90.299

Ford Fusion

2007

65.16a

1.61

Futura

Toyota Verso;. 2 D-4D
Toyota Corolla

1.6

20O8

23.275

000

104.B18

Opel Tigra Coupe

Fiat

2

Wagon, 6i

Marea

Station

e 5.950
€ 8.500
€ 11.500
ê 5.950
€ 4700

km
km
km
km

€12.500

2003
2001

SjzukiSwifti^GTsdrs
Opel As tra

km
km

2007

VVT-i

Toyota ïaris 13 WT-i 3d Aut., ABS

i.6i

1999

50.492

ooi

08.897

2

€
€
€
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Sinds de eerste bezoeker

Ik

vroeg

um betrad, stond de teller eind november 2010 op 249.999

2.500
2.750

bezoekers.

2.750

Op zaterdag

27

november was het dan

Burgemeester Niek Meijer was uitgenodigd

Max Planckstraat 44 Zandvoon -0^-S7i0579
-

om

lekker

fit'

De winter valt

mei 2000 het Juttersmu-ZEE-

in

opent
e
project
J°P

WÊ

in

Protestantse kerk

ri

250.ooo ste bezoeker
in Juttersmu-ZEE-um

StNTFRKIAA AANBIEDINGEN

ISSBfltftl

PORT
Wel
Wethouder

Heerlijke

stek voor jeugd

zover!

de geluk-

Net

als in

het hele land

is

dit jaar
ook

in

Zandvoort

al

vroeg de

winter ingetreden. Waar vorig jaar nog pas rond half de-

cember de eerste sneeuw viel, en daarna een
eerste

week van januari,

is

het nu

al

dik pak in de

op 29 november wit.

kige 250.000ste bezoeker te feliciteren.

Menigeen had

u-^BH
^M Snackbar Met
^M de
Tap
WM

Plein staat in

Cafetaria

"

MÊÊ

1

OOI

Om

te vieren, biedt Het Plein

NMHjaar

lang

dit

Bij

een feestje hoort

kers

nHn
Alle20io-monturen
en kindermonturen

voor€
ons

hart...

en dan

snel maandag de

'bij

15,-*

per stuk!!!!

gelijktijdige

aankoop glazen

straat
Tel.:

5,

2042

023 -57

LI

Zand\

121

74

vww.seaoptiek.com

kerstboom neerzetten!'

iets lek-

dus Meijer had voor de
een overheerlij-

was

Bas

totaal overrompeld

en snapte even niet wat de

bedoeling was van de

meegenomen. Het
wachten was alleen nog op

tatie.

de kwart miljoenste bezoe-

extra aandacht. Als

ke taart

ker.

verwachting klopt

ieder geval

het niet

om

slee-

de Zandvoortse

om

met sneeuwbal-

om

proberen

niets ver-

moedende voorbijgangers te
raken. Onze weerman Marco
Putto verwacht voor het
weekend enige dooi maar hij
heeft al laten weten dat het
volgens hem opnieuw een

vrijwilligers

'Vol

Is

duinen dan toch zeker wel

len te

5 ' 95
Saucijzenbroodje
.
2e gratis

Rond

drie uur

kwam

niets

ken ontving

had

zijn

zeven vrienden

N. e

k

Meijer en

om

ouders

vast te leggen. Tevens

zijn

het Juttersmu-

zal zijn

bij

schrikken voor Bas

binnenkomst de bur-

gemeester met ambtsketen

op

hem

stond te wachten.

met

ijshallen

zei

het dat

werd gegooid.

hij

hem

was

aanwe-

interviewde. Bas

zevende verjaardag

niet snel vergeten.
vrijwilligers en

Zijn er

omgevingsvergunningen

aangevraagd

in

mijn wijk?

Voor de

bestuur van

het Juttersmu-ZEE-um

Kijk

op pagina 22

was

de kwart miljoenste bezoe-

"Gefeliciteerd, je bent de

ker een geweldige mijlpaal,

250.000ste bezoeker",

op naar het miljoen!

zei hij.

deThomsonstraat,
er

het heugelijke feit

reporter Jaap Koper

zigdie

toen

getraind op hun complex aan

van de lokale radio ZFM-

ZEE-um en vervolgens gaan
jutten op het strand. Het

was even

De jeu de

er 'gewoon'

museumvoor-

begeleiding van

in

klein.

samen met burgemeester

foto

ze een rondleiding

echter zeer

ben wel hun normale ritme

dagmiddag werd

zitterGerardVersteegeopde

Onder

krijgen

is

boulers van Zandvoort heb-

gehouden. Afgelopen dins-

met chocolade munten en

verjaardagspartijtje.

zouden

den beslissen. De kans dat de

aanden-

pepernoten. Daarna ging

uitgenodigd voor een leuk

worden.

den afwachten wat de bonvelden worden goedgekeurd

een oorkonde

hij

en een schatkistje gevuld

Het was Bas Koekoek en

zal

Putto heeft de laatste drie

de voetballers,
moeten voor hun wedstrij-

ters, zoals

felici-

delen voor een rondleiding.

hij

strenge winter

gelijk krijgt.

Maar het feestvarken
was al snel gewend aan alle

vermoedend een groepje
het museum binnen wan-

hij

De Zandvoortse buitenspor-

in

Chipolataschnitte

winters meer dan perfect
voorspeld, afwachten of

ook nu weer

altijd leuk.

lijken Sinterklaas wel!

Winterweer

op gehet dik

De Zandvoortse jeugd had
mee want sneeuw is

tje te rijden in

1

Alweer'n gratis product.

De Mannetjes

was

ruiten krabben deze week.

1

een

voordeel!

extra

§57

Ze

er niet

rekend; opeens

er vrede

rjg.--,V.--,^

E

Verslagen geven wij u ke

s

van het plotselinge overlijden

Vandaag

Z

is

Huis in de Duinen,

onze lieve en flinke moeder, schoonmoeder,

Paap

-

na 18 maanden

rustig ingeslapen,

liefdevolle verzorging in het

Klaartj ; Vossen

WATERSTANDEN
Sinterklaas

komt naar Club Nautique!

oma en overgrootmoeder
weduwe

Gerard Vossen

Zaterdag 4 december van 15.00 - 17.00 uur
18 september 1917

Ina van der Storm-Nink

28 november 2010

weduwe van
Ab t

G. A.J

van der Storm

en Bep

27 januari 1927

Gerard en Ilona

Ronald en Irene

30

november 2010

Toimy van der Storm, Nieuw Zeeland

Dylan, Nicky

Babs en Carl

Claudia

Keld

Totlo,

Eenée

CobatenRinus

Gerard van der Storm, Zandvoort

LindaenRené
Vincent

Monique
Kelly,

Mitchel

iron, Joey,

Rox

De

VH

Sant, Linde,

Meianie
Rooi

Marcel

Wouter f
Samanthika

Koningstraat 89

2042

Dia in
Alicia,

Peter f

Gerard en Bianca

Zandvoort

Ineke van der Storm, Kortenhoef

begrafenis zal plaatsv nd n op donderdag 2

december

Na de plechtigheid

te

is

Eric

Zan dvi

er ge!

Mariaime en

f? heid totcondoleren

in

en Wendy

Hoog

Laag

A

UB

Hoog

Laag

T

R

E

BI

08.25

00.49

09.05

13.18

21.14

01.45

09.55

14.08

22.15

02.38

10.24

14.56

23.05

03.25

11.16

15.46

23.55

04.15

12.05

16.26

-

00.35

04.56

12.45

17.07

01.29

05.39

13.36

17.48

Dennis en Kirsten Marli

om

11.00 uurop de Algemen B graafp laats, eveneens gelegen aan

de Tollensstraat 67

W

Hoog

Saskia

Debby en Arlan
Bart en Eiske

Suke van der Storm, Zwaag

Adriaan t en Ans

-

Dtnicaii

Wim Temüssen-van der Storm, Haarlem

Chris

de ontvang-

kamer van de begraafplaa

Bas

Bij de Mazzelmnarkt

Marijke van der Storm, Zandvoort

altijd

Jochem

een leuk geschenk

naar eigen idee

Michelle

Geschikt voor

De herdenkingsbijeenkomst zal plaatsvinden
op maandag 6 december om 14.00 imr in de aula

uzz
U.i vaahizuiu^ien

rt.j.v.

Zamuvociki

van de begraafplaats aan de Tollensstraat 67,
Zandvoort waarna we haar zullen begeleiden
te

Sinds 1992

uw

naar haar laatste rustplaats.

ieders portemonnee

Tevens de maand december
vele leuke aanbiedingen

uitvaartondernemer in Zandvoort.

Na

afloop

er gelegenheid tot condoleren in

is

Mazzelmarkt

•

Haltestraat 27

•

Zandvoort

de ontvangkamer van de begraafplaats.

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort
2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.

Tollensstraat 67,

www.uzn-nederland.nl

Uitvaartcentrum Haarlem

KW

Parklaan 36, 2011
Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.

Correspondentie-adres:

Marianne Tennissen - van der Storm
Meeuwenstraat 63, 2025 ZB Haarlem

KERKDIENSTEN

-

Komende vrijdag
Taizê dienst

Agatha

kerk,

aanvang 19.30 uur

Thema: "Vol verwachting klopt ons hart"

Kom end e zonda c
Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur

ds.

Mr. J.W. Verwijs

Phoenix
Begraafplaatsen- en crematoria-ondersteuning

www.kerkzandvoort.nl

Algemene Uitvaartbegeleiding Zandvoort
- Regelen en uitvoeren van de uitvaart -

- Verzorging van overledene

m^p

- Begeleiding voor nabestaanden

- Persoonlijke aandacht voor

U

en

Uw

RK Parochie

St.

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

Agatha

10.30 uur PastorC.van Polvliet

www.aap-parochies.nl

~

dierbare -

RK Parochie Antonius
10.30 uur Heer

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Iets te

J.

&

Paulus

Wesselink

(ver)kopen?

Evert H. Schweitzer
Voor een

stijlvolle en

verzorgde tiitvnnrt

Dag en nacht bereikbaar

Plaats een Zandkorrel

Voor een vrij blij ven de offerte of advies kunt u contact
met ons opnemen via telefoon nummer 06-397 56 604.

NUMMER 48

Zandvoortse Courant-

'Walking dinner'

fenomeen

in

is

nieuw

Zandvoort
Veel standhouders bleven

week donderdag

Vorige
in

is

een nieuw en uniek fenomeen

Zandvoort geïntroduceerd: het 'Walking dinner'. Ter ge-

legenheid van de landelijke première van de Nederlandse
film 'De Eetclub'

-02 DECEMBER 2010

Zonnige maar koude wintermarkt

had Circus Zandvoort voor de belangstel-

weg vanwege de aangekondig-

de koudegolf, waardoor het Gasthuisplein en de Swaluë-

werden ingezet

als feestmarktterrein.

van de dag werd het nog aardig druk

in

Jammer
de loop

Ook

in

de Haltestraat

gaten gevallen
ting van de
die plaatsen

het centrum.

in

lenden rondom deze film een diner georganiseerd.

Volgens

het weer ouderwets druk en
overvol.

en Kerkstraat waren duidelijk
straat niet

want de zon werkte zeer goed mee zondag en

in

de bezet-

kramen maar
werden

snel

al

kwam

mij...

het allemaal goed. Een

wortel voor Americo en een
briefje erbij

doet wonderen.

"Lieve RaadsPieten,

zou

ik

gewoon

zo graag mijn auto

en goed ingevuld door de

voor de deur willen zetten."

ondernemers. De

Na de extra raadsvergadering

plaatselijke
in

de Haltestraat opgestelde

springinstallatie

mocht

zich

praktisch de gehele dag ver-

heugen

in

de jeugdige pu-

Parkeren vond
in

iets

dat de aanwezige standhou-

dit

gedichtje

ders

gewoon goede

tot zeer

was

duidelijk

waar te nemen

dit berichtje

gaan

Ho, stop, wacht! Daar

we

goede zaken deden en dat

ik

mijn schoen. "Beste Nel, we

hoordenjeklachten dachten:

is

blieke belangstelling. Zeker

aan doen, vandaar

mag

de raads-

in

waren met je

Voortaan

lot

begaan.

niet alleen

op plaatsen waar bezoekers

maar iedereen met

de interessante feestmarkt

overal

in

schoen.

je

in

Bijna alle Pieten
zaal

zijn

jij

auto

Zandvoort staan!"

volgepakt het feestterrein
Een leuk ingericht centrum

wegedeverminderdebelang-

met draaimolen eneettentjes

stelling van

rond het Raadhuisplein wa-

door de onaangename tem-

Koud, zonnig en oergezellig

de ochtenduren

peratuur aardig ingekort,

waren veelgehoorde termen

ren zeker in

Een vijftal Zandvoortse
bedrijven, te

weten

res-

taurant Hugoos, café Neuf,

maar rond het busstation

de trekpleister. Speciaal voor

de Louis Davidsstraat was

Dit

evenement stond dus in
den ieuwefi lm

eigenlijke hoofdgerecht van

deavondidefilm De

we Nederlandse

met een

res-

dame

voor mijn deur parkeerde.

Sinterklaas

met

zijn

zeer moeilijk

Na mijn navigatie stapte ze

gevolg

en pakte haar koffer

uit

uit

de achterklep. "Zo, hier sta
ik

Het lange

lint

van kramen

goed",

waar

op de Prinsessewegwas van-

was haar commen-

Nieuwsgierig vroeg

taar.

ze naartoe ging. Ze

geerde voor een week

zeer smakelijk buf-

NH

talen. Ze had daar
in:

ingelast. In plaats

wordt ook vanavond donderdag
avonduren wat behulpzaam te

2

in

de dagen vlak voor Sinterklaas-

van alleen op vrijdagavond open te

december de mogelijkheid geboden

om

in

ik

lo-

het

Hoteles en daar moest

ze voor een parkeerplek be-

Koopavonden rond Sinterklaas
De winkeliers van het centrum van Zandvoort hebben
avond een extra koopavond

CARTOON

ik

de enige die zo denkt.

Mijn motivatie zakte tot nul

ide-

de middag

van huisgemaakte tap-

Kortom een geweldige
avond en een nieuw fenomeen in Zandvoort. Graag
meer hiervan!

ondernemers en

het zat. Gelukkig ben

ik

niet

toen een

later in

zich uitgebreid lietfèteren en

as.

bij

Na jarenlang

ale verzamelplaats. Een plaats

toezingen.

fet

hadden ingeschreven

meer

nooit

er in mijn straat
is.

waar ook

Willemse het dessert. Na afloop werden de gasten ontvangen in café Koper waar
de avond werd afgesloten

zeker voor herhaling

konden van een voorgerecht

thriller

was voor hem een

plein

in

Een toneel op het

serveerde Chocoladehuis

het kader van

en een hoofdgerecht

Eetclub.

de pauze van deze nieu-

maar
tijd

ik

naar mijn auto

onthaald te hebben, ben

vatbaar. De gasten die op

is

fiets

die kilometers verder

omdat

andere passanten gastvrij

In

be-

moet
staat

geen plaats
toeristen,

verleend. Zeer snel na de

al

op de

met

erklaasliedjes te zingen

de nieuwsgierige kinderen

was het maximale

deze win-

een clown onverdroten Sint-

om

zijn kielzog.

reikt.

bij

de allerkleinsten probeerde

tijd

naarde bioscoop van Circus

publicatie over de 'Walking

Pieten, fijn dat

die zeker passen

terse Zandvoortse feest rr.?rkt

Hugoos byChris

Daarna was het

Zandvoort te gaan voor het

aantal deelnemers

in

Kuin en café Neuf genieten.

pectievelijk

Koper en uiteraard
Circus Zandvoort, hebben
hun medewerking hieraan

dinner'

standhouders

voor de bezoekers de beken-

Chocoladehuis Willemsert,
café

Hartelijk dank, lieve Raads-

verlieten.

de Sint

zijn,

in

de

geen

hier stond ze gratis.

Ik

zin

heb

haar maar niet verteld dat ik
morgen op m'n fiets de auto
moest ophalen. Ze zou het
toch niet snappen.

zijn.

EERSTE HERTEN GESIGNALEERD

Na het aannemen van het
Niet alleen zijn de winkels

het Zwarte Pietenorkest De

open, ook worden er Zwarte

Valkenier

bekendeen minder

Piet die

bekende

iedjes voor u spelen.

Piet die

mooie ballonfigumaakt en één Piet die

waren op

ren

schoen past t rekke

heerlijke snoepjes uitdeelt.

was hun

Pieten ingezet.

Vandaag

zal

I

tussen 16.30 en 20.30 uur

een speciale Sint Surprise

Ook op

Kar door het centrum rijden.

zullen Zwarte Pieten

2

Zwarte Pieten maken

uit die

kar ballonfiguren, ze schen-

vrijdag

3

december
het

winkelend publiekvermaken.
Tussen 16.00 en 21.00 uur

zal

dergezichtjes schminkt, één

op stelten

loopt,

Van 18.00 tot 21.00 uur

één

zal

weer De Valkenier Pieten
de sfeer verhogen met

raadsbesluit trakteerden
de RaadsPieten die 'teugen'
oliebollen.

"Wie de

hem

door dat hun drui-

ven erg zuur

zijn.

Hoewel

het 'Te gekke Pietenteam'

in

Sinterklaasliedjes. Tot slot

het centrum optreden. 4
knotsgekke Zwarte Pieten

zal op zaterdag 4 december
tussen 11.00 en 16.00 uur

uitgevoerd, verheug

hun kunsten aan het
publiek zien. Het team be-

het Zwarte Pieten orkest

taan:"Enwezingen en

hulp-Pietjes.

lige

als

Ondertussen

ervanuit de kar gezel-

Sinterklaasmuziek. En

tussen 18.00 en 21.00 uur

zal

laten

staat

uit:

één

Piet die kin-

Alle

Tonen Mooi door het

centrum musiceren.

in

2013 het plan wordt

ken glaasjes limonade en ze

schminken de kinderen
klinkt

aan",

advies. Kennelijk

hadden deze MispoesPieten
zelf niet

ik

c

menualenzingspon-

E
5

we springen
zo

blij!"

en

we zijn

_
Z

wO

vrijdagmiddag

Bel

Sint Nicolaas

HUGOOS

Kerstcadeau?

off

K

Nieuw: Zandvoort
op glasplaat

restaurant- café

Uitgegeven vanwege 40 jaar

BY CHRIS KUIN

C.O.Z.

Singing and dining

Vrijdag 3

06-1139 1478

of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Zandvoortse
COURANT

1970-2010 €9,95

M|

Straatnamenboek Zandvoort € 9,95

december

Uitgaven van het Genootschap Oud Zandvoort
bij Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Hier

Verkrijgbaar

Voor andere cadeau's

zie:

komt de

Sint!

www.oudzandvoort.nl

HAROCAfllO
Geenzin om te kokkei ellen,' Gewoon Haroauno even bellen!

Live

Wij bezorgen voor ieder wat wils, zoals broodjes, saté,
spareribs, diverse visgerechten of een uitgebreid diner.

muziek tijdens diner
met Marjet

U kunt het zo gek niet bedenken!

Let op: Wij bezorgen gratis!

Dinsdag gesloten

Ook de

Zeestraat 36, 2042 LC Zandvoort

OOMSTEE

seniorenmenu's

a

B,„ ! „i,„a»«,„tH„.c m,.
Keit.sti-aat :4, ion je Zandvoort
Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

023-5736680

www. resta u ra nth ug o os.nl

€

7,--

en de daghap

a

€ 10,—

Bel: 5712102
kijk voor meer info:
lVWW.harocamo.nl

Café Oomstee

Tennis Club Zandvoort

Vrijdag 3 dec: Aanvang: 21 :00 uur.

is

op zoek naar een

Carola Vossen

Pachter

piano

Tom Kwakernaat
contrabas

Menno Veenendaal
KERSTJAZZ: op

vrijdag 17 dec;

-

LÜS Mackintosh -zang (ftMistery Guests!!!},
Clous van mechelen saxofoon, Ronald van Driel
B3 Hammond, Menno Veenendaal - drums.
Ton Ariesen

-

Zeestraat 62

-

Zandvoort

-

023 573 87 27

-

Voorwaarden:
• Bekend met de horeca en

in

het bezit van de vereiste papieren

•

U dient een redelijke maaltijd te kunnen bereiden

•

Wij

-

verwachten van U dat U het clubgebouw en de kleedruimten met

bijbehorende toiletten schoon houdt (hieraan worden hoge eisen gesteld!)
•

Van der Valk

owart

ma t/m do 9.00

tot 12.30 u.

van 8.00

Uw sollicitatie met CV

kunt u voor

1

december sturen

t.a.v. Tennis

E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

vrij

in

D.van den Brink
Club Zandvoort
Kostverlorenstraat 92d
2042 PK Zandvoort

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort
Telefoon: 023 57 168 41

openingstijd en:

1 april tot en met 30 september en
oktober alleen in de weekenden. Het clubhuis is op werkdagen geopend
tot 23.00 uuren op zon- en feestdagen van 8.00 tot 18.00 uur.

Tennis Club Zandvoort is geopend van

Notarissen
.

U bent flexibel, stressbestendig en u beschikt over organisatietalent.

Openingstijden:

c

en 13.30 tot 17.00

9.00 tot 12.30 u. en 13.30 tot 16.00 u.

u.

Of per mail aan pc@tc-zandvoort.nl
(Verdere inlichtingen via het mailadres)

naar:

,

Zandvoortse Courant

^

Bar Battle: strijden tegen borstkanker
De Zandvoortse hockeydames

i

zetten zich voor

100%

in

voor borstkanker tijdens de Bar Battle. Op donderdag-

avond 9 december neemt het team

bij

Fame

bar dancing

de dames niet preuts
vorige

rol

van horecaondernemer op zich. Het belooft een volle

bak te worden met de verkoop van een sexy kalender en
een spetterende

loterij

met onder meer gesigneerde boe-

ken van bekende auteurs

als prijs.

week ging

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

het

de kleren met

als

doel een stoere, sexy en

de

classic kalender voor

Kramer mogelijk

PS-lid

kre-

dere inwoner de han-

hiervan

gen daarbij belangeloze
medewerking van een pro-

dige gemeentegids van

stichting

Zandvoort aan Zee 2010-

Sri

fessionele fotograaf, kap-

2011

verkoop te maken.

Zij

per en visagist. Het

thema

regelaars van het hockey-

Laurel

&

team, nemen alle voorbereidingen en de promotie in

Hardy,

eigen

12

teams de
12

teams bestaat

laten zien dat

nen hockeyen maar ook een

'Bar Battle', ie-

der voor een goed doel. Een

van de

handen

de dames niet alleen kun-

Klikspaan en Fame, strijden

dapper

sen

mannen

met

kanker.

en er

zijn

lote-

niet vergeten: geld in-

om

deze Bar

borstkankerte

is

nummer

Battle.

1

in

Noltee en

fractie heeft

-

nummer

teo Miezenbeek (GBZ)

van

zijn!

op dit moment

16 zetels en

Kramer staat
Op de

Zandvoort, is weer met een
nieuw boekwerkje bezig
wat eind 2011 zal uitkomen.
Dit keer besteedt

Kerstmarkt

dacht aan

(i)

Op zaterdag

auteur

van het boekje Jaapje van

zijn

hij

aan-

overgroot-

december

moederMaartjevan Mengs

staan echter een paar

organiseert Pluspunt een

deRuifel.Maarook haar na-

hem waarvan

gezellige kerstmarkt. Het

zaten, zoals de

19e op de
lijst

57 ia 53 2 Laat dat nou heel
toevallig het

kieslijst.

leden boven

verwacht wordt dat

zij

hun

11

kerstshoppen wordt een

want

in

Zandvoort

bekende 'Tante Pie'en

Piet

der Willem Paap, de make-

Herman Heidoorn

teerde afgelopen zondag op

wordt.

de feest markt vast een van

spreekbaar te maken voor

VVD

activiteiten.

Onder au-

zowel vrouwen

Kom

als

mannen.

van 20.00 tot 01.00

spiciën van dansstudio 118

van Conny Lodewijks, die

uur langs

Het grootste deel van het

belangeloos aan

tree en hapjes zijn gratis.

loting en fooien

wat door sponsoring,
wordt binnengehaald zal door FameeigenaarDaveDoug las wor-

ment meewerkte, danste
het team met medewer-

den verdubbeld. Nathalie

king van 50 mededansers
op het nummer'Fame'op
het Raadhuisplein de ster-

dit

evene-

ZANDVOORT SCHOON!?;
help mee en maak uw stoep

Daar

is

bij

Fame, de en-

Daarna

Bruna Balkenende en

Lagard e-Fotografie.

lief

sneeuwvrij

en leed. De gemeente heeft alles

voor de gladheidbestrijding. Veel

U kunt helpen door

uw

is

maar groter

alleen

Tel daarbij

landelijk

op dat de

meer

kiezers

aan zich bindt en het kan

zomaar zijn dat Kramer op
woensdag 2 maart volgend
jaar

wordt gekozen.

in

daarbij geregeld,

maar

niet

eigen stoep en/of die van de buren

bij

de circa 30

bij

't

'Piccolo'

van der Veld en ver-

(Wullem de Zwijger),

laar

en

manufacturenzaak aan de

RIBW, het

Fonds en

Grote Krocht n, Dirk Vader

De Zonnebloem. BienveNu,

en de bloemenzaakaan de

tilliane

Nieuw
Nieuw Noord,

het restaurant van

Unicum

in

al zijn

lekkere prois

Kerkstraat 38, politieagent

Huibertvan der Heijden en

Simon Draijer
Zwaluw) komen er in

vrachtrijder
(de

voor.

bijlage getiteld: 'Postcard

poppen kastvoorstelling en de kerstman kunnen
ze ontmoeten. Verder is er
een loterij en muziek en ter

From Hallmark', ongeacht

verhoging van de kerstvoor-

personen en natuurlijk

van wie je deze ontvangt.

pret

bevat

het

meest

er een

me

is

er

kom

Dus,

Postcard Image opent, die

zaterdag

schijf van

uw

of haar contactlijst

in zijn

heeft staan. Dus als u een

genaamd

mail ontvangt

wanneer

sneeuwvrij te maken. En trappen en hellingen van strooizout te

Postcard, ook

voorzien. Strooizout kunt u uit openbare zoutbakken gebruiken.

van een bekende komt,

Samen komen we zo veilig de winter door.
Kijk voor meer informatie op www.zandvoort.nl/ loket / wonen
en bouwen/ gladheid bestrijding voor het 'gladheid bestrijdingsprogramma 2010-2011'.

open de mail

neem

niet

dit

maar

direct maatregelen.

Als het

goed

is,

heeft

ie-

gezellig langs
11

op

etc.

of er misschien

is

zijn die

anekdotes

hebben van bovenstaande
foto's

ook welkom.

haal kunt

zijn

Uw ver-

sturen naar

u

flipvdh@hotmail.com.

voor snert
Nu de vorst de omgeving om

Tijd

Kerstmarkt (2)
Een dag later, op zondag
12 december, wordt in De
Krocht ook een kerstmarkt
georganiseerd. Op deze
markt worden tweedehands
(kerst)spulletjes aangeboden alsmede antiek, curiosa, sieraden,

Het verzoek van Ter

Heijden

mensen

december, van

10.30 tot 14.30 uur.

boeken
Foutje

glühwein en war-

chocolademelk te koop.

schadelijke virus dat een

computer aantast. Dit virus
kan ontvangen worden van
iemand die uw email-adres

zijn

Winkeltje, Fair Trade, het

ducten. Voor de kinderen

de hele harde

gereedheid

feest,

toont

waarschuwing
Wees de komende dagen
zeer alert op mails met

Virus

Het

schaatstochten, gladde wegen, vastgevroren bladafval en

nog meer

is

de kalender te verkrijgen
bij

opeisen, waardoor de kans

dan ook de kalender

te koop (€20,-).

Koning Winter komt weer op bezoek! Een witte wereld met slee-

Zdnitviiori

de

kraampjes zijn er leuke
kerstcadeautjes onder

kerfonds A Sisters Hope.

Gemeente

in

WD-

ter Heijden,

andere te verkrijgen

de

alles.

Provinciale

provinciale

Wim

nemen

ballen

te halen voor het borst kan-

tjes,

De

drankjes en broodjes

Oproep

dat Kramer echt zitting kan

Zij

SCHOON f?

den.

koffie,

geserveerd.

eventuele zetel niet zullen

zich tot doel ge-

geld

komende

na de

Staten verkiezingen

Staten gekozen gaat wor-

in

gids. In plaats

bij Ruud
Sandbergen (D66) staat
het telefoonnummer 023-

van 023-5716459

om de
op 9 december een
gezicht te geven en be-

voortsche Hockey Club.

heel veel geld op

een fantastische

bestrijden

telefoonnummer

de nieuwe

rij
met geweldige prijzen,
gesponsord door diverse
Zandvoortse ondernemers.
Maar het doel wordt be-

slist

tief

De mogelijkheid bestaat dat
WD-raadslid Jerry Kramer

doel

zamelen

staat namelijk een fou-

tus-

is

en vrouwen

Huisman hebben vrouwen
met borstkanker benaderd

Hetflashmobteam presen-

om

Heemstede.

geopend van

ziekte

kunnen organiseren.

Vrouwen met

damesteam van de Zandhebben

er

het

voor een interview

feestje

uit

de speelsters van het eerste

steld

is

10.00 tot 16.00 uur en de

toegang is gratis. De bar
van De Krocht is de gehele
dag geopend en erworden

is

menten

Kandy Schools
(www.kandy-

telefoonnummer

Tijdens de Bar Battle avond

voortse horeca-etablisse-

De markt

gewone commissieleden
dan moet u alert zijn. Er

Goede

Verdeeld over de drie Zand-

bestemd voor de

van een van de buiten-

gekozen

is

geen verschil meer

Noltee, de

is

Lanka

schools.nl) uit

om

ballen',

sterk en

llja

u

aan te tonen dat vrouwen

met

Huisman en

ontvangen. Bent

toevallig op zoek naar

van de kalender/Vrouwen

door Nel Kerk man
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OOR

OOG

EN
rlPnö'E badplaats door

ren van de hemel. Verder
zijn

want

elftal uit

de

JVlET
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verzamelingen

Ook

zijn er

weer

ons heen aardig wit

kleurt,

organiseert Waternet

in

de Amsterdamse Waterleidingduinen op zaterdag
11

decembereen'snertwan-

deling'.

gint

De wandeling be-

om 10.00

uur

bij

bezoe-

kerscentrum DeOranjekom,

Leyweg 6
en kost

€

in

Vogelenzang
Graag even

7,50.

enkele tafels ingedeeld voor

van tevoren aanmelden

een goed doel. De opbrengst

020-6087595.

via

wü

reclameA»,
'

Sailfish
GEVELRECLAME

BELETTERING

I

-'

I

l

ISHI

Voor

al

uw

reclame,

U denkt nu aan Sint en
Plet, wat bedenken we
samen voor pasen?

VORMGEVING

:

I

A<

ïï?

o.a.:

autoraam-blindering

Ontwerp
borden

(ook drukwerk)

stickers

car-wrap

Op de boulev

lichtreclame
Max

tankstation Tinq

Planckstraat 30

Zandvoort

|

023 57 123 74

Jongens en meisjes
Sinterklaas

komt op

opgelet..
3

vrijdagavond

december

een bezoekje brengen aan de Jupiter Plaza
van

18.00

uur tot

20.00

"Neem je papa en mama mee en

uur.

laat ze

een leuke foto maken van jou met Sint en

"Voor

alle

"Piet.

kinderen heeft Sint een leuk cadeautje en heeft Piet warme chocolademelk gemaakt.

Alle winkels
en

zijn

bij

deze avond open tot

2I.OO

uur,

de restaurants serveren lekkere kindermenu!

de viswinkel haal je een gevuld visbootje met saus voor maar

.

€

1,50.

//üCR-nbuR/

,-:".'

JQDQBQBB

PRIi

Plazo

Ksfe"

Zandvoortse Courant-

VVV Zandvoort

heeft

The Place 2B

een nieuwe website
Vorige

VVV Zandvoort

heeft een geheel nieuwe website laten

maken. Het

digitale kanaal

is

vriendelijker

geworden en

meegegaan met de

is

nieuwe website betekent een
zeker nodig was, vindt

VVV

De oude website was ach"Door

allerlei

technische afspraken bin-

nen de provincie en in'VWland'

was

tijd.

flinke verbetering die

De

ook

het een ingrij-

of nieuwsitem

vrijdag

Place 2B

boven café 2B

in

het eerste jeugdhonk voor Zand-

is

12

niet

is

en 16 jaar

VVV

Zandvoort-directeur Lana

de hele wereld delen

een

kijkje

u

via

vinden dat

Maura Renardel de

Lavalette

baar.

staat, wil

graag van

u

de

uw opmerkingen
leuke nieuwtjes en

dat

langer op zoek naar

ste instantie

had

zij

WV

zal

eer-

In

haar oog

op de busrestauratie

in

de

De

Krocht, 10.00 tot

1

ijsbaan.

6.00

uur.

Sprookjeswandeling- Raadhuisplein, kerkplein

19 Jazz in

maar dat bleek niet haalEddyBuh ling van café2B

-

Protestantse kerk

Zandvoort- Met

als

gast zanger Ronald

Douglas.De Krocht, aanvang 14.30 uur

bood haar de ruimte boven
zijn

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

café aan en dat heeft ze

met beide handen aangepakt.

Bijzondere hobby's in de Zandvoortse Courant

deze informatie

meenemen

in

om

het constan-

de website up-

In

het nieuwe jaar wil

De Zandvoortse Courant meteen nieuwe rubriek van

willen wij graag Zandvoorters die een aparte of bijzondere

Hebt

u zelf

een speciale hobby of kent

u

iemand

De Zeeipeern/ip

in

hobby

het redactiekantoor op de Kleine Krocht

bij

start gaan. Eens in

hobby hebben

die een bijzondere

to-date te houden.
redactie@zandvoortsecourant.nl of

VIS

in

kerstsfeer!

naar mar-

keting@vvvzandvoort.nl en

de

te proces

Een eigen evenement

VVV

weten. 5tuur

in

Louis Davidsstraat laten vallen

al

Pluspunt, 10.30 tot 14.30 uur

in

Rommelmarkt-

19 Kerkconcert

een geschikte plaats.

zo te versturen via twit-

team en

zangeres Carola Vossen,

Opening ijsbaan - Officiële open ing van de
Raadhuisplein, aanvang 14.00 uur

18

was

evenementen zijn met een
klik op de 'twitterbutton'

o. a.

12

Geheel

op www.vvvzand-

voort.nl. Mocht u

meld

met

-

12

de

vani2i6Forgotten Foundation

digitaal

Jazz

n Kerstmarkt-

bepaalde informatie op de

ter.

Oomstee

een

geheel naar waarheid ver-

weer up-to-date!"

Pieten

Pietenorkest (tot 21.00 uur)

aanmelden

website ontbreekt of niet

veel

Sint Surprise Car en

Pietenorkest (tot 21.00 uur)

3

is

Alle

Koopavond -Met het gekke

15.00 tot 21.00 uur zich ontspannen.

het dan nu eindelijk zo ver:
is

Koopavond -Met de

3

de ruimte

mooie Zandvoortfoto of
Dan kunt u die met
applicatie foto of video van

VVV Zandvoort

2

geopend. De
In

-film?

de week. Kortom, neem snel

bloed, zweet en tranen

officieel

zomaar gekozen.

de Haltestraat kunnen de jongeren van

kan ook met de nieuwe
website. En heeft

buitenstaander moeilijk te

Lemmens, "maar na

naam The

-02 DECEMBER 2010

aanvang 21.00 uur

pend proces wat voor een
begrijpen was", aldus

week

voortse jongeren tussen

Zandvoort.

terhaald en gebruiksonvriendelijk.

toegankelijker, gebruiks-

NUMMER 48

geopend

is

2.

dezes weken

de schijnwerpers zetten.

heeft,

meldt udatdanvia

De eerste hobbyist heeft

zich

al

gemeld.

lolvlzli

OQOO

De OVZ heeft geduiende de 2 koopavonden op 2 en 3 decembei
de volgende activiteiten georganiseerd:

Donderdag
16.30
2

-

2

december

20.30 uur: Sint Surprise Car

Zwarte Pieten maken

limonade en

ze

uit

een kar ballonfiguren, ze schenken glaasjes

schminken de kids

daarom
18.00

-

overal een keertje

-

rijden.

21.00 uur: Zwarte Pietenorkest

Vrijdag
16.00

heen

3

Ondertussen klinkt
De kar is mobiel en kan

als hulp-Pietjes.

er vanuit de kar gezellige Sinterklaasmuziek.

De Valkenier

december
gekke Pieten Team

21.00 uur: Het te

4 knotsgekke Zwarte Pieten laten

Het team bestaat

uit:

hun kunsten aan het publiek

zien.

lx Piet die kindergezichtjes schminkt, lx Piet

die op stelten loopt, lx Piet die

mooie ballonfiguren maakt en

lx Piet

die heerlijke snoepjes uitdeelt.

18.00

-

21.00 uur: Zwarte Pietenorkest

De Valkenier

Zaterdag 4 december
11.00

-

16.00 uur: Zwarte Pietenorkest Alle
Kijk voor

meer

Tonen Mooi

info op:

www.winterwonderlandzandvoort.nl

Jt

.

Nog enkele
appartementen
te

Profiteer

nog

dit jaar

koop

!!!

van de unieke aanbieding

Koop nu uw luxe appartement in hartje Zandvoort en profiteer van de gratis extra's met een waarde van
€ 50.000,- complete keuken raar keuze, luxe sanitair in de badkamers en toiletten, vloerverwarming

ca.

:

eikenhouten vloer lichlarmaturen geheel geschilderd en gesausd
,

.

Dus na oplevering kunt u uw

luxe appartement zo betrekken

1

• Appartementen met 2 of ï ruime slaapkamers.
* Bruto woonoppervlakten vanaf 114 tot 186 m2, zonnig terras vanaf 12 m2.
• Koopsommen vanaf €425.000,- v.o.n. Inclusief parkeerplaats.
* Oplevering mei 2011

Om

alle

voorwaarden en details te weten van deze spectaculaire aanbieding, maak een
afspraak 023 5714165 of kom langs Hogeweg 30, Zandvoort.
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Raadszaken

Visie
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Racing Sportiva

Parkeerverordening levert

weer

discussie op

Het agendapunt over de parkeerverordening 2011 en parkeerbelastingverordening 2011 heeft voor de nodige discussie gezorgd. Diverse fracties

waren

met de

niet eens

van de commissieleden gaf
hij

tevens aan dat de exploi-

De

tatie van parkeerterrein

Zuid per

stukken en wilden het collegevoorstel niet aannemen.

zal

gaan

1

januari 2011 over

in

handen van de

gemeente Zandvoort.
Onder andere wilde Willem
Paap (SZ) geen nieuw belastingregime in Park Du n wijk.
ij

Hij

gebruikte niet bepaald

nette

woorden

om

me-

zijn

ning te uiten. Ushi Rietkerk
(PvdA) wilde niet

discussie

opnieuw de

aangaan en hoopt

dat de verordeningen bin-

nenkort ingevoerd kunnen

worden.

Virgil

had weer

zijn

het besluit en

Opn ieuw

faliekant

eiste Astrid

van der

Veld (GBZ)een hoofdrol voor
zich op. Zij wil

nog Ruud Sa nd bergen meld-

als

de dat

ten. Wel had

zijn partij

totaal geen

(D66) het

hamerstukvond,

in

de wijken

Oud

Oostbuurt, Duijnwijken

Noord de mogelijkheid van

een hamerstuk op te vat-

Wilson

BrunoBouberg
nog een

(OPZ)

Met het schaamrood op mijn kaken moet

en klaar dat de

vraag die door de wethou-

raadsvergadering van 14 de-

der schriftelijk zal worden

jaar in Zandvoort en

cember nog een

behoorlijke

beantwoord. Van der Veld

heeft de ontmoeting

het vooruitzicht

meldde dat GBZ het geen
hamerstuk vond en dat zij

einde gemaakt.

werd het

discussie

klip

in

heeft.

per direct de vergadering

Bawits (GL)
buik vol van

was

tegen het collegevoorstel.

In

hebbendengebied). Toen ook

tweede termijn lieten veel
fracties weten het voorstel

dan een BEL-gebied (belang-

Omdat wethouder Andor

zou verlaten, hetgeen

Sandbergen wegens ziekte

deed.

niet

aanwezig kon

antwoordde

zijn,

zij

ook

be-

Daarentegen was Angelo
Koning ('Koning Kokke'),

De beide agendapunten

vroegste jeugd op het circuit

'Voorbereidingsbesluit be-

te vinden.

stemmingsplan Centrum',
om door te kunnen gaan
met de ontwikkeling van
dit project, en de 'Erf-

was de
bij

gadering van

duidelijkheid heeft gegeven

goedverordening Zandvoort'

hij

over deze materie. Als ant-

woord opeenvraagvan een

werden beide als hamerstuk
aangenomen.

Het

november

Met

12-13

De Bodaan

in

Zaal van

De Bodaan

in

en rond de Blau-

heeft een groot aantal bezoekers

getrokken. Zoals gebruikelijk vonden vele aantrekkelijk
geprijsde koopjes

tende

loterij

al

snel

met een

een nieuwe eigenaar en de

overvolle prijzentafel

was

al

afslui-

direct

een grote publiekstrekker.

meteen al goed druk en
konden belangstellenden

"t

slipschool en natuurlijk sloeg

ook latergeen race

dus

circuit loopt

daarom

over.

als

gordels en zelfs stoelen aan

en

is

dat Angelo uiteindelijk

in

mei 2009, na administratieve
diverse

bij

gebied, petten en schoe-

nen met logoen eigen naam,

geven de

extra." De merken
worden zijn: Ara

'flight cases' die

voor-

zien zijn van alle mogelijke

artikelen die voor en tijdens

Bell,

Mechanix

Doctor, Tech niche,

Bleekemolen,

de races noodzakelijk

zijn.

Mocht u geen coureur zijn,
maar wel een enthousiaste

Bekende coureurs

Michael

als

Tom

Coronel,

Duncan Huisman en

Dillon

computerbedrijven, besloot

Koster zijn klant

bij

voor zich zelf te beginnen met

Sportiva. Voor

de wagen

in

Racing

Koning complete com-

bezoeker van ons circuit,
dan moet u beslist aan
Sinterklaas of de kerstman

om

het geweldige,

unieke en

genummerde

vragen

afstand van defïnishlijn tot

ook een handig drinksysteem

aan deTarzanbocht) Circuit

kleuren goedafscheur-

Park Zandvoort horloge! Dit

in

Ook de Za ndvoortse afdeling van de Zonnebloem
was opnieuw van de partij
en deed goede zaken met
de interessante hebbedingetjes. Mooi versierde

Park Zandvoort!" Koning: "Wij

en

kunnen

bareducktape voor eventuele

kerstkaarten, een bloeme-

erg

maken van

wij

hebben dan ook

een leuke herinneringsfoto,

dit

gebied, zoals brandvrij

gen.

of het laten

waren te koop.

warm

waardoor
onder genot

het zeker
het,

koffie of

een

op het

alles leveren

gebied van autosportartikelen,

diewij via de groothandel

alle

kerstmarkt te bezoeken.

Daarnaast heeft

reparaties.
hij altijd

handschoenen voor

betrekken of zelf rechtstreeks

de monteurs

importeren. Veiligheid staat

evenals tegels voor racevloe-

hoog

(lees

in

ons vaandel en
alles

op

vertragend) ondergoed

en sokken. Elke coureur, tot

en met de Formule
kan

bij

1

rijder,

mij van top tot teen

terecht voor de beste helmen,

ren

in

in

voorraad,

diverse kleuren. Voor

het vervoer

zijn er

en handige tassen

prachtige

met

zelfs

een extra vak voor de helmdroger;

ja,

ook die bestaan.

Een eigen stickermachine

(slechts 335 stuks, zijnde

bestaat

uit

wijzerplaat, waarin je het
circuit
Prijs:

€

kunt onderscheiden.
279.

Racing Sportiva, gevestigd

op de Tango paddock, is
open tijdens cursusaltijd

sen, trainingsdagen en alle

raceweekenden. Telefoon:
023-5740048 of 06-21534133.

zorgt voor de juiste en per-

Meer informatie vindt
www.racingsportiva.nl.

Dure Zorgverzekering?
Wij

hebben het

alternatief!

Een leuke traditie die met

een spetterende
werd afgesloten.

loterij

de

een vierdelige

soonlijke touch.

vonden deze uitgebreide
de weer

te richten,

vulde

Mom o,

Uvex, FreeM, Schroth, Shock

en Swisstrax.

Zandvoort op het Circuit

drankje, beslist de moeite

in

half januari 2011

koffertje

is,

van een kopje

in

hij

met een
met kleren maar
met twee zeer goed ge-

echter niet alleen

en laaggeprijsdeaanbiedin-

velen

vroeg druk

gaat

voor een week naar Dubai;

levert

kettingen en vele andere

al

vriend regel-

het buitenland

races te bezoeken. Zo

municatiesystemen, maar

prachtige zelfgemaakte

hun stands

die gevoerd

mee naar

RacingSportiva.Zijn bedrijfis

Gezellig en lekker

Vanaf de opening was het

dat beetje

rijder net

als

matig met diverse coureurs

gevestigd "daarwaardeactie

snuisterijen

om

Italiaanse

merk FreeM, de experts op
dit

Koning gaat

om

naar hartenlust genieten

was

ten

inmiddels 28

van de vele gezellige, leuke

tje

Op woensdag 24 november
waren de standhouders in
de Blauwe Zaal endaarbui-

in alle

verwonder-

het
lijk

niet

Complete pakken

i,

een

zijn leven

en verkoopfuncties

De vorige week gehouden kerstmarkt

.

hij in zijn vrije tijd

Rob Slotemakers' Anti-

rode draad door

animo voor kerstmarkt

aar ne

J

begintijd van Jan Larn-

mers, hielp
al

worden

23

schoenen, handschoenen, tot

ontwerp van het

collega

ning dat de extra raadsver-

woon

ik

nooit op het circuit geweest! Gelukkig

mogelijke kleuren naar eigen

kwaad
was van me-

zijn

als het ging. Hij

een bekentenis doen:

toe.

meer dan één vergunning

we

als

Gert Toonen de nodige vragen, zo goed en zo

ik

week nog

nervan ons dor p, al vanaf zijn

per adres, anders dan het

Veel

tot afgelopen

met Angelo Koning, de ondernemer van deze week, hieraan een

geboren en getogen inwo-

college voorstelt, en ze wil
dat de wijken anders

was

DORSMAN.NL OF 023-5714534

u

op

Sinterklaas-aanbieding.

|Admin STRATIEKANTOOR

pluspunt

opvang

Buite-s

De Boomhut

an groep

ideren

10%

ZANDKORRELS

t/m B
07.30- 18.30 uur

gstijden ^an

korting op alle stoel

en tafelmassages: Het

Draaipunt, Kosterstraat n-

1

06-22740448,

Tel.

Administratie en
belastingaangiften
voor particulieren en ondernemers

Behang- en schildersbedrijf
BEO DeBoomhu

biedt pro

met een g

kleinbedrijf

Sp *" n

e

"ZZ

™:,

opvang voor uw

Iijke

sfeer

.

Plezier

';

Crea

ngen leren

Arnold Nijkamp

kind.

t afwezig zijn.

d

Tel/Fax 571 31 72

Te huur per direct garage-

Mobiel 06-54 264259

box, gelegen aan de Tjerk

Vooral
Witte Veld 56, 2041

M

T 023 573 92 72

Flemi gstraat 55

GB te Zandvoort.

06 45 30 45 31

T:023- 57 40 330

E kjttywillems

ndvoorc.nl

.

.

-

2041
F:

VVV Zandvoort

023-57

16

www.gajegoedvoelen.nl

uw

behang-,

Hiddessraat.€io5,- p.m.

wit-en schilders-

665

Tel.

5714170 of 5714825

werkzaamheden

www.pluspuntzandvoort.nl

www.arnoldnijkamp.nl

Arabic teaching

Autobedrijf Trade Ard.

translator English-Arabk,

language Freelance

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstatiörl

Te koop
SUZUKI

APK KEURING

BOVAG

Lid

GRAND VITARA

2.4 Exclusive

automaat

5

Max

en NAP.

merken vanaf €

29,-

Bouwjaar februari 2010

vraag naar de voorwaarden
Bij

-

English-Kurdish.

Planckstraat 44,

Slechts 4.100 kilometer gereden

shirin.ibrahim.79@gmail.com

I

Verloren: goudkleurige

meta! lic zwart

grote beurt gratis!

06-34692195, e-mail:

Tel.

/ 06-53498304
www.tra d e-a rd n

5730519

tel.

deurs

.

Alle

Uw auto kopen
via

of verkopen

een professional

!!!

voor meer informatie

Kijk

en ons aanbod op

ballpoint.

Merk

monogram

Cross,

met

CS. Heeft

voor mij grote emotionele

waarde. Tel. 5714196

www.autoverkoper.nu
-n

%t:a

ESOT4H

aESSMSES!

of bel Patrick van Kessel

Nieuwfijnmazig

06-55383624

garnalenneti.65 m.of 1.85 m.
breed. Stoklengte 2.10

L.

VAN AACKEN

Met veel

Treeplankset, Bullbat

levering en plaatsing alle glassoorten.

verstelbare buitenspiegels, radio/ cd speler, handsfree

&

irkeersen;

gesloten reserve wheelcover,

carkit,

NU OOK:

lengte. Tel.

AANMETEN VAN

extra's o.a.:

GLASZETTERSBEDRIJF
vernieuwen kozijnen

of 2.40 m.Kuil = stok-

Paap medische

hulpmiddelen

elektrisch

deelbare achterbank, mistlampen vóór, enz.

Prijs:

schilderwerk.

€33.750

Vergoeding

Luister naar

via zorg-

'Het Laatste Uur' op ZFM,

06-55 38 36

Patrickvan Kessel
autoverkoper.nu

24, e.

info@a utoverkoper.nu,

i.

bij

waarin Hans

06-51815360

Inloopspreekuur:

Dylf
t.

voor een afspraak

Bel

u thuis:

Voor informatie:

vrijblijvende offerte!

www.gelovenindestad.nl

55 (Pluspunt)

Appartement te huur

Kabel-internet/adsl

G/W/E. 685,- per maand,

Zandvoort, Inclusief

in

installateur helpt

bij alle

PC-PROBLEMEN. Advies en
aanleg (draadloos) netwerk.

Ook avonden/weekend.

Met ZandvoortPas

korting op een zandkorrel

Met ZandvoortPas

1

Geen onroerend goed of auto's
Geen goederen met een waarde boven

3

4

1)

2)

In

De

11

gesloten

p

-.

aatsen

Tel.:

alles te

9
bij:

SVP

5.

Etkajfer. leezteken

en

1S

koop

is!

plaatsing dezelfde

week

ontstaan dooi .; keerde of onjuiste Inhoud

Zet- en typ ef onzen voo

geopend

elke letterofspatie

h een

onderhoudsbedrijf 'Vivesi'.

Vooral

heden

in

uw werkzaamen om het huis.

Vraag voor een gratis
offerte, tel.

06-31056493

10-17 uur.

Info: 06 - 53693409
Noorderduinweg 48,

Voor de feestdagen mooi

(Corodex) Zandvoort.

echt haar€ 2,75 per ext.

haar? Extensions 100%

apaitvakje p!nnbe:i

Meer

info?

06-27569045

Hoveniersbedrijf Parosa.

maandag 1100 uur betekent

van welke aard dan ook

is

op don-vrij-zat

redactie van de krant, Kleine Krocht 2

van Zand korre

115,- p.n

06-53256274

Tegelzet-en

De winkel

WIJ kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade

Boomverwijdering,

Uw[bedri]fs)naam

Uw Zandvoortpas n

tuinaanleg en onderhoud.

Te koop: set winterbanden
voor

o.a.

BMW i-serie. Incl.

r.

Tevens reparatie straat-

16 inch lichtmetalen velgen

1

behouden.

werk. 023-5353591
of

Q.

Van Galenstraat €

Huis verbouwen?

en van kleding tot boeken.

7

v-lop Jniet gepast contant geld) afgeven

Bruna Balkenende, Grote Krocht
leve ring vóór

Be! voor

06-29527140

Het Pakhuis,

Van serviezen en

6

8
Zandkoi-el

borg,

bezichtiging.

/

Garage te huur

et garantie en KvK.

glaswerk tot meubels

Deze bon

Kluft:

een kringloopwinkel

waarvan

5

z; ;el r;e

Bob

2

de €500,-

ZaKELIJKE ZANDKORREL €12,50 (exd.BTW)
Met ZandvoortPas €10,Indien uw advertentie niet voldoet aan de

informatie

voor computergebruikers.

A/1

€5,-

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst
onderde volgende voorwaarden:

maand

1

geen huisdieren.

Rep-it, totaal service

023-5719666 of 06-44696001.

Particuliere zandkorrel €7,50

Luttik verteld

over de organisatie

maandag

9.00-12.30 Flemingsstraat

www.autoverkoper.ni

ZANDKORRELS INVULBON

info:

www.garnalennet.webs.com

ELASTISCHE KOUSEN.
verzekeraar.

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

06-40458900

voor meer

THERAPEUTISCHE

verwarmde

06-22209568

(BMW type 229).
Tel.

Prijs:

€

06-46046026

700.

-NUMMER 48

Zandvoortse Courant

Sinterklaastoneel: vermakelijk voor alle leeftijden
De

leerlingen van de Zandvoortse basisscholen

werden

donderdag 25 en vrijdag 26 november weer getrakteerd
op een toneelvoorstelling met hun meesters en juffen.

Het stuk 'Opsporing verzocht', geregisseerd door Ed Fransen,

vond plaats

in

De Krocht. Op vrijdagavond konden,

naast schooldirecties, ouderraden en andere genodigden,

ook inwoners van Zandvoort aanschuiven

bij

het vrolijke

haal en leven helemaal mee",

sen spelers en publiek. Zo zei

aldus Fransen.

Gerard van Diemen (Oranje
Nassauschool)

wat in rep en
omdat de vogel van de

"Ik

roer

't

is

koning

is

weggevlogen, een

bijzondere vogel die gouden

volksvermaak.

De burgemees-

eieren legt.
ter,

het

neel bestaat al sinds 1948.

kinderkoppies ziet

Ed Fransen

2000

altijd

Ditjaarwas

tussen 1984 en

is

regisseur geweest,
hij

weer benaderd

heeft zich

met

volle over-

in

al

de

die

zaal,

Deeg rol

(zeer overtuigend en

worden begeleid door contra bassist Tom Kwakernaat

Oomstee

in

een traditionele samen-

de Verenigde Staten.

In

stelling van

komt de

rarnp

dief

maken.

lippen

bewegen'/'Ookschun-

het land van de jazz kreeg

en dan de revue. Het publiek

zij

vond het prachtig en het was

voor haar optredens en

Dubbelzinnig

duidelijk te

fen en meesters het naar hun

en tevens laatste voorstel-

zin

wat

duidelijk

merken dat de juf-

toegang

zelf af te wijken", zei

hij

loop.

gelegenheid van

zijn

De

dat bestond

uit

vertolkte Franse chansons,

11

Wim

hotel' brengen.

Haarlem geboren

en componist

1988

in

pianist

Thomas

Beijer,

vanaf zij moe concerten

geeft, vertolkte dit prachtige,
uit drie

delen bestaande, stuk
wijze.

Na de pauze werd de Symfonie
opus

73

in

D major van

Johannes Brahms (1833-1879)
ten gehore gebracht. Ook deze
symfonie, die op 30 december

1877

in

Wenen

ging, duurt 40

première

in

minuten en

Het Symfonieorkest Haerlem

zen voor de Ouverture tot de

den de toehoorders ruim 200

bestaat uitvierdelen.Aan het

(50H)

opera 'Don Giovanni' van W.A.

jaar later! Dat gold eveneens

orkest waren

Mozart

voor het pianoconcert

ruim

(1756-1791],

gebaseerd

50 musici, die door middel van

op de mythe van de Spaanse

(Keizersconcert),

studieweekenden en groeps-

edelman en vrouwenver-

tussen 1809 en

repetities naar

streven, zowel

gebied

als in

meer

allure

op muzikaal

de presentatie.

sierder

De
in

was geko-

publiek.

en sau-

er tot grote zorg

van eigenaresse Andrée
Vervoort nog steeds weinig
gasten. Haar rechterhand
Manus probeert de rnoed
erin te houden door het verzinnen van evenementen.
Het kamermeisje/kokkin
Sylvia wacht nog steeds op
de gast die haar meevoert
op het bekendewitte paard.

Dan stromen

plotseling de

ongetwijfeld van de onder-

gang redden. Het

is

regis-

seur Ed Fransen met

zijn

productieteam opnieuw
om met dit gegeven

gelukt

een vermakelijk en bijzonder geestig toneelstuk voor
het voetlicht te brengen.

Genoeg ingrediënten dus
voor een avondje ouder-

wets schuddebuiken van
het lachen!

Op beide avonden
de voorstelling

begint

om 20.15 Llur
om 19.30

en de zaal gaat

gasten toe en raakt het

uur open. De voorverkoop

Maar omdat

voor de beide voorstellin-

hotel bomvol.

meer koperbla-

drie van de gasten ieder

zerstoegevoegden met name

een koker koesteren en de

onop-

gen start op 3 december
bij Bruna Balkenende aan
de Grote Krocht en de en-

kokers, aanvankelijk

gende en imponerende

slot,

wisselen, ontstaat er nogal

per stuk.

druk zijnde

wat verwarring en letterlijk opschudding. De Rode
Madonna zelf komt op de

voorverkoop nog plaatsen

minuten durende werk

is

opgedragen aan Rudolf van
Oostenrijk, de

zwembad

na komen

gemerkt, van eigenaar ver-

componeerd door Ludwig

Hoe anders reageer-

Het gaat niet zo goed met
hotel 'De Rode Madonna'.
Ondanks de recente aan leg
van een

hun sonore klanken vulden,

van Beethoven. Dit ruim 40

het

'Een

blijspel in drie be-

vooral tijdens het overtui-

première was

bij

een dwaas

door Ank van Rutten.

dat

73,

Don Juan rond 1600.

officiële

oktober 1787, maar sloeg

destijds niet erg aan
Als openingsstuk

nr. 5

is

De Krocht de klucht

werd ge-

opus

1811

Het

in

ti-

sloeg vermoedelijk

en de lange duur. De

nr. 2,

hotel'

Hildering zal op vrijdag 10 en zater-

december aanstaande

bomvol

op grandioze

bomvol

'Een

podium

op het majestueuze karakter

die al

gratis.

af.

van Beethoven. De

tel 'Keizer'

is

Toneelvereniging speelt

na af-

gezellige onderlinge

De Krocht

leerling

in

de

Duitstalige jazz en eigen

daan, zonder van het verhaal

ter

uit

van den Bos, contrabassist

theatraal

vooroorlogse Engels- en

knap hoe ze dat hebben ge-

boventoon tijdens de voor-

hebben genoten van het door de dirigent Nicholas Devons

begeleiding bestaat

zeer veelzijdig pianist Nick

repertoire

ver-

was compleet

rast

grappige tekstvarianten. "Heel

zinnige teksten voerden de

in

gewaagde

In

met

piano, con-

trabas en slagwerk. Haar

bijzondere waardering

het

viool.

speelt ze

door de spelers en hun

regisseur

aan de spelers te merken

daarmee kregen

Oomstee

Tom Kwakernaat en Men no
Veenendaal op drums.
Aanvang 21.00 uur en de

hadden op het toneel. De

was. Meligheid en dubbel-

stelling en

Jazz.

nigeteksten passeerden zo nu

Vrijdagavond werd de vijfde

verjaardag zelf uitgekozen repertoire, een cadeau van het orkest.

uit

met zang,

ze

heb deze tekst

drijven, geschreven

1938 opgericht en

accordeon en

In 2005 en 2006 had
tweemaal een tournee

ik

Prachtig concert in de Protestantse kerk

momenteel

ze aan een volledig Franstalig repertoire

tijdens

gende tekst,

Afgelopen zondag was de Protestantse kerk weer geheel gevuld met muziekliefhebbers.

is in

in

niet zelf verzonnen: 'Haar

dag

bestaat

het

in

nummers

cuses aanbieden voor de vol-

Toneelvereniging

Zij

op

trad daar

werk. Momenteel werkt

zal ze

en heren, ikwil alvast mijn ex-

Tot over-

sfeer straalde van het

het ver-

december

3

Thea van derWoerd): "Dames

is.

de acteurs het publiek mee.

in

Nederland die jazz-

Franstalige

haar repertoire.

Aalmoes, haar

Siets

zij

de vogel die een beloning van

Er werd veel gelachen en er
was contact en interactie tus-

fantastisch. Die

heeft

direc-

Vrijdag

dan weetje waar je het voor
is

gewoond en

in Parijs

Ook nu nog

Even later zegt bakker Melis

goed gespeeld door de

doet. Dat

kinderen zitten zo

clubcircuit.

in

het Frans zingen. Carola Vossen heeft van

1979 tot 1989

teur van de Nicolaasschool

ling gespeeld,

hij

heb

in

Tooten bels gaan opzoek naar

veilig

door het Sinter klaascomité en

ik

keer gespeeld."

al vier

bakkersechtpaar

Gerrit Grijpgraag het dorp on-

tuiging ingezet. "Als je

ben een beetje schor,

stuk

nummers

€ 10.000 waard
maat van

Het jaarlijkse Sinterklaasto-

werd geroepen:

zoon Stompie en barones

Deeg rol,

door Stephanie Vork

maar weinig zangeressen

Er zijn
Gerrit Grijpgraag nadat uitde
zaal "harder!"

Oomstee

te gast in café

rol als

in zijn

De voorstelling
'Opsporing verzocht' gaat
over een dorp

.02 DECEMBER 2010

Carola Vossen Ouartet

mecenas en

de zeer on der de

in

kerkbezoekers. Kortom, een

waardig concert

in

Kerkplein concerten!

de reeks

proppen en

zal

het hotel

treekaarten kosten

Mochten

€

7,50

er na

de

over zijn, dan is er ook nog
verkoop direct voor aanvang in De Krocht.

Voor

alle

ZandvoortPashouders de aan

& TROMP
Voor Pashouders:

^wr^^/wsw*-™ f£™2t)

€ 25 KORTING

HEIE MAAND DECEMBERVOOf PASHOUDERS:

B

(U)

BMBQ VM 4dW VIRUlUll

1

0% korting op alle ritten

(behalve act ie ritten)

O23-60055&Ö

Alle dagverse stamppotten
2E KILO HALVE PRIJS
kijk

OrtitC Krodlt

1

Zl- E3-S7IZ5CC

ook eens op onze website:

ptoerkoopni =

www.slagerijhorneman.nl

^

Officiële Pasfoto's

"DE BODE**
Nieuw binnen:
'

div.

kleuren.

WW

'woXwol,

binnenkant fleecev.a.

ean 2e set
"Leuk Lachende"

Medina Woninginrichters
Aanbieding voor de maand december:
Karpetten deze maand 10% korting op

Truien uit Nepal met

capuchon, m/v,

€ 65,-

;'.';.',;

ft

www.de-bode.t
Pashouders 5% korting

igordijn en

alle

merken.

Pasfoto's

Tapijt

T Vinyl

Vitrages

voor

Lamina

Luxaflex

Hafve

£
prijs!

2=3

Bestel

nu de ZandvoortPas

2011
Voor Pashouders

Achternaam + voorletter(s)
BetreffcO Nieuwe ZandvoortPas (€

10% KORTING

7.50)

O Verlenging ZandvoortPas f€S0OJ-Pasnr

OF TOTAALPRIJS!

Postcode

ZARAS

HAITFSTRAAT7, 2042 LJ Zaniwoort
023-5716631 - wivw.zaras.nl

Woonadres+huisnr
Telefoon.

(Handtekening)
Betaling

CONTANT
Deze pas

met

31

Uw

op

bij

Betaling PER

BANK

s

geldig anaf jan ariiontote

i

rstel

f Z

mdvoortPa

nel f

nw

Ikomstkad

een Zan dkorrel. kunt

gewen*
e

pas wordt

.1/12/2010 tocaïzonde:!

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

tijdstip grat

een door

LI

5

ee

& Zn

Telefoon 023-5717287
Mobiel 06-5577 Ë563

bezorgd.

Met de aangeh chte teg edbon voc

litC'liik

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v

Addie Ottho

d cember

uthu

n

Zandkorr

Mobiel 05-1BB7 6725

biedingen van deze
i( C
^<v

*$&
Koene Geaning Service
10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Mental Coach
Ab van

Praktisch, kortdurend

week

der Neut

en doeltreffend.

15% korting

Eerste consult

|

www.koenecleaning.nl

»

j

Lijst
(in

van deelnemende bedrijven

alfabetische volgorde)

Algemeen:

06-14 32 44 44
|

Autobedrijf Zandvoort

-

K.

Taxicentrale Fred Spronk

* te
°P

Psychologiepraktijk

«» ruvvhQar

10% KORTING
OP TIJDSCHRIFTEN

brunc

{) .Walk of Fmme

Op vertoon van de ZandvoortPas

Gratis feestelijke stropdas
Mj elke aankoop!

Tel.

in

Kaashuis Tromp

-

Grote Krocht

Slagerij

Horneman - Grote

Slagerij

Vreeburg

de maand december

lende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandv
023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

Menno

Gorter

Rosa

bij

uw vaste

klantenkring

Bibi for

zelf

welke aanbieding u doet voor Pashouders

dus ook niet-Zandvoorters (en

er zijn er al

Ter ondersteuning zijn gratis

o.a.

-

-

Haltestraat

Burg. Engelbertsstraat 94b

Haltestraat

Fame

een

Wonen

-

Bakkerstraat 2A

en onderhoud:
-

Kerkstraat

Medina woninginrichters - Haltestraat
Rep-it

-

023-5719666/06-44696001

Versteege's IJzerhandel

-

Pakveldstraat

aantal...)

toonbankstandaards en/of raamschildjes verkrijgbaar,

Vraag naar de zeer voordelige tarieven en de uitgebreide mogelijkheden

Horeca:
Harocamo

-

Kerkstraat

Mollie&Co Restaurant

Uw ZandvoortPas

-

Kerkstraat

de Zandvoortse

waarop uzelf uw ZandvoortPas aanbiedingen kenbaar kunt maken
•

-

Haltestraat 61A

Koene Cleaning Service - 06-1432444

aanbiedingen staan ook gratis op www.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas

promotie ZandvoortPas door middel van publicaties in

Courant, maar ook buiten Zandvoort: iedereen kan een ZandvoortPas aanschaffen,

•

of

Grote Krocht

De Bode woonaccessoires

redactionele aandacht in de krant voor u als deelnemer

Extra: alle

-

Image Zandvoort

Walk

rijtje:

-

het bezit van een zandvoortpas

UW aanbieding in de Zandvoortse Courant in tuil ColoUT

U bepaalt helemaal
Gratis

zijn in

Kosterstraat

Kinderkleding

Shoes

Blitzkickers

Sea Optiek

u op een

Enkele voordelen voor

Grote Krocht

-

-

trends:

Belli E Ribelli

Ondernemers opgelet:
Meedoen aan de ZandvoortPas
vergroot

tijd:

www.massagebijrosa.nl

-

Piony's Haarwinkel

Toerkoop Reisbureau

Mode en

Krocht

Haitestraat

-

Verzorging en vrije
Foto

^ANDVOORT

Grote Krocht

-

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote
rfe Krocht

Massage

Veel

der Neut-

Winkeliers:
Bruna Balkenende

Wekelijks

Onnesstraat
023--

06-31393790

"ertoon van

Ruim 1000 huishoudens

-

Abvan

contactpersonen:

Letty van
Gillis

Kok:

den Brand:
tel.

tel.

06-4342 9783

06-460 460 26

-

Verlengde Haltestraat

The Links - Duintjesveldweg
Za ras, Café Restaurant -Haltestraat

WEE CADEAU
VOOR VE fEESTVAQEh)

?

CUib Kautfque

®^_

Kerstmenu
Kerstavond en eerste Kerstdag
Tweede kerstdag geopend tot

Terrine van

ij.oo

uur

gemarineerde Schotse zalm, Hollandse garnalen
en chips van rode biet
of

CarpacCÏO van Wildzwijn

cadeaw bon/,

BikOvU; UrufwCe'tëC,

ham salade van paddenstoelen met truffeldressing

CappuciïlO Van OSSenstaart madeira schuim

Venk cux&v Va-nana/ Moov\A
eta

Gebakken

heilbotfilet gestoofde zeekraal, venkel beurre blanc
of

Carré van hert

i>*

Winterse kazen Van 1'amuse

ratatouille en vlierbessenjus

Charolais d'argolay, brie

aux

truffes, Stichelton

*•••
Proeverij van zoetigheid

3

Koffie

met friandises

K.whitraat33, Z04ZJD Z<M\d^oott
Qp&tv V Uvidag- t/tw Zat&rttaty 1 Oh tot 18h
etv

Zondag 1 2h tot 18h

Voor reserveringen bel 023

Extra/ hoopcwoiuie^v totZÖh/

op Dotv 2,

VrLf 3,

-

571 57

07

www.dubnautique.nl

Woe*v22 e/ivVon/Z3 Deo.

KensTwenu nesiamam

èe AlkaiRos:

Hierbij pjesenteien wij u ons keistmenu van

20 10.

Wij liebben twee ketstnienu's van 5 gangen samengesteld.

Het eeiste menu

bestaat geheel uit risgerecliten

en liet tweede menu bestaat geheel

Uiteraard kunt u de

Wij

>ei

veten

bij

de menu's eventueel een aangepast wijnarrangement.
Indien u wenst

U kunt deze

te

De kosten

vleesgerechten.

hietvan bediagen

Ê 41,50 p/p.

reserveren ontvangen mij graag u w te se t vering pei email.

sturen naai: keist@albartos-zandTO0it.nl ortelefonisch:

MENU

uit

menu'sook combineten.

MENU

1

Beide Kerstdagen geopend.

023-5712524

GKerstmemi
2
Amuse

Amuse

Aantse

Voorgerecht
Visplareau
Coaiïffliccitc

Caapuccio van

van Huil/mist Garnalen,

GtKodkit ZalfD «i Alasku Red Kin§ Knak
üesenveexè ivei

zeekmal

iwfcfliPf salaic,

Wacvu

Geep

Sint ja co bssc help

met maïspuree en een kreeftenschuim

Dan gesneden ossehaas van her Waüvuminè mei
Inappelolu

Gerolde dunne lende carpaccio met truffeljus
,

fiiiiiii'eziiiïiisi

hï.'s

<;i:

JtiiiwsTeNde

Hoofdgerech t

pijnkcowpmen.

en toast.

Lasagne van tong met gamba's en groene asperges
Bisi'iif

D'Hoaianè

KlflSSKrfCt KKircf.TtüïiVp

ra ten séeuije

il't'T

Bospiiodesroelensoep
KOOIT

Gehanèen soep wei bisT^ne

cognac

oesTERZWiKBaJra

Spoom

L'IuiffipijjHcius,

Eenden borst met morielje paddenstoelen, schorsenerenpuree en een
sfei-rafee.

tri

rode port jus.

Gebakken

TcmboT en liingoiisrwes

Toimiedos 7 aapp el

jyt

Gegulie loitKïïehs jwt ki^kam gebakken zwezeuik,

TaKl(L.'Tj.'iur

üfünilfo LaiiyUHSTiHts,

CflUThflKeüeii f en sahs va»

mire

wijn.

Dessert

eenielevenkRiillen en een saus van Tnuppel.

Ananas met een Pinacolada panna

cotta en Limoen

Chocolademousse met sponscake en mango
PlOTCdU

Pi ene au FROmatje

Riofl)fl§e

Dkiê kazen: Reblocbon, Pieime

RAiem

en Menlipi

Dme

kazen: Reliodm:. Pieuxe

Rcbem

€
Wijnarrangement

Cemse plaahée
Vamlleijs

wei

een saus van aan lapel

^cpjut^eefit kensen.

5 Gangen

€

74,50 p/p

Cexise
Vanilleijs

-

€

74,50 p/p

Gelieve vooraf te reserveren.
(24

DECEMBER GESLOTEN)

Burgemeester Engelbertsstraat 72,Zandvoort.Alledagen geopend
behalve dinsdag. Reserveren? Bel vanaf 16.00 uur: 023-5733433

CL

65,- p.p.

€ 2g,- p.p. BOB wijnarrangement €i$,-p.p.

plaaMe

mei een saus van aan lapeL

gtjlaaiheexbe kensen.

5 ganzen

espuma.
ijs.

en MexLipi

-

Zandvoortse Courant-

:

Virus van

met

virus
is.

zich

Maar ga haar nu

zij

is

dat

Anna Marie

niet ontwijken, want het virus

zich

met

een

goed voor Zandvoort

ontdekt, dat

werd
is

ziel inzet

er

heil-

virus zorgt er namelijk voor,

hart en

Anna Marie met

het helpvirus

hoopt dat het erg besmettelijk

zaam voor Zandvoort. Het

voor de mede-

om
in

in

dan kunnen opleven, min der

was besmet en

Want dat vindt

Dankbaarheid,

nog steeds

zij is

bezig

op stap

St.

Gouden Helpster Anna Maria

Kinderkolonie

tegenwoordig het

in

een ander kustdorp
In

Egmond, een

minuut lopen van de
onder het

licht

zee. En

van de vuur-

toren Jan van Speijk had

zij

zij in

1972

bij

op,

man

zij

haarvader haar wellicht dat

ig75 stopte

daar

in tal

Want

hij

zat

vrijwilligsters

zij

Na te hebben gewerkt

in

een kindertehuis aan de

Haarlemse Schotersingel
zij
in 1966 via een
advertentie werk als in-

jaar terug.

2

echt,

zij

bij

In

incidenteel verrichtte

o.a.

op de

is

wel eens een

present

inmiddels

is

zuidwaarts uitgestroomd.

kunnen

'deftig'

pak

vallen.

De ongewoon flinke kou

samen

Tafeltje-

je

en deels vrijdag

zetten

zij

zij

in

van een paar washandjes

en een handdoek een

zij

fantje maakt. En die zijn nu

men

dezes

eens

al vijf jaar

zij

zelf

in

in

sa-

dan ook

productie.

zij

met

alle activiteiten

als vrijwilligster

huisbezoeken af

de Bodaan. Ook coördizij

overal

zit

te springen,

mag meelopen

doorblaast

bij-

D

C

Zuid-

in

vies

in

uit

de oosthoek.

een snerpende

Er staat

wind

de straat. Het ad-

om maar

binnen te

blijven als je er niet
uit

en

overbodig.

van ophouden, zolang

mee

moet

lijkt

nodig

dan ook niet

alles

veel

en

de kraam

markt te vinden

Zij is o.a.

mee

van de Zonnebloem

in

om

o.a.

geweest met de regionale va-

geschenkjes te verkopen.

kantieweek en heeftervan ge-

Want behalve

hoe mensen

Overdag wordt het

nog beweegt. Daarom was

1740

altijd

tijd

is

er

ook

geldtekort.

In

moment

als
in

gaat zo

zeker niet door-

de Lage Landen.

het sinterklaasweekend

zien

we de stroming

uitein-

aanlandigworden en

delijk

loopt de temperatuur geleidelijk
in

op tot

boven nul

iets

onze contreien. Van een

echte wisse dooi

geen sprake
kans

is

zal

zijn,

echter

maar de

groot dat het op za-

terdag of anders zondag
plus 4-5 °C kan zijn

in

al

onze

kuststrook.

Schaatsen op uitgebreide

ze ook 'gewoon' afgelopen

zondag op de grote feest

er

liefst

om te zien

het

Kennemerland waarbij de
wind onaangenaam stevig

om

te ervaren, wat het is
wat het met jezelf doet.
weet zij nog lang niet

is

Zandvoort.

in

De gevoelstemperatuur
ligt donderdag nog op

Zelf

de jaarlijkse loterijen

Zandvoort maar

Anna Marie een ad-

Probeer het eens, vraag

een instelling of je niet eens

mee

neert

om

heeft

een dagje

haar

'wijk',

Zand-

voort

vies:

en legt
in

zonder koud

ongeveer -20
Voor de jeugd, waar het
vrijwilligersleger van

kwam Anna

zij

in

oli-

de Bodaan,

ook nog eens

doet

noten

of

van Europa,

al

goed

loten verkocht.

dit virus.

Intussen hadden anderen ook

'slechts' -6

De kans op (stuif)
sneeuw is ervooral nog op
donderdag en er zou best

gelopen dagen

van dit

devakantieweek
wist

zorgen. En nu draaien

in

een van de eigenschappen

van

waar de
spulletjes ma-

we op

was boven het noorden

koude.Op deze donderdag

naar toe. Dit jaar werden

vond

cre-

Winterse perikelen bepalen ons weerbeeld nu

de loten sleept

receptie.

Want moeite met nee zeggen

zitten
-7 °C.

de

de k-j e door maaltijden te be-

zij

toch nog hand- en span-

diensten,

met

voor de

ken voorde verkoop. Tijdens

te

in contact met het
menslievende werk van de
Zonnebloem en al achtjaar

de ge-

Zo bizar koud kan het deze winter waarschijnlijk

meer worden.

Een omvangrijk bassin

zeer koude lucht.dat de af-

Prijsjes

winter van

altijd

zij

is

'de barre

volop met snerpendevries-

in

Marie

boorte van de jongste zoon.

Maar

van besturen.

De zorg trok de jonge Anna
Marie.

na ruim

dagavond opmaken. Toen volgde

Lemelen

Via kennissen

Spalier.

de-

vrij-

een verkoopster het

Marie

Zandvoort,

maar op verzoek keerde

een heerlijke jeugd, waarin

virus bezorgde.

in

de geboortevan

slot

mogelijk

Ja

eindbalans

'geheim' te ontfutselen hoe

waarbij

haar oudste zoon haar baan

we de

vijf jaar

om Anna

voor de prijzen zorgen.

huishouding gaf

Als hoofd

als

besmet, want

weken de bingo

geboren.

onze regionen!

voor zich zelf

atieve ochtenden,

hij

in

december 1890

zelfs sedert

vrijwilligers-

derscheiding wegens 25 jaar

lang deden

werd

is.

zij

bingo. Een idee voor

Ben trokdiverse malen aan de

de

als

Gregoriusvereniging een on-

tomen. Ma ar kennelijk raakte

in

met het

en kreeg vorig jaar van de

koorlidmaatchap. Haar

cemberstart sedert 1995

niet

haar hoofd

In

lid

werk, ook

ook

November kende het koudste

momenteel beleven we de koudste

sinds 1993 en

1890'.

Blijheid.

diverse werkgroepen en

van het befaamde kerkkoor

teugels

richtingsassistente

zoveel voor terug.

krijgt er

vrijwilligster

de evenementencommis-

sie zat. En

toenmalige Amsterdamse

het mooie

zij

beleven een serieuze, ja bijna historische winterse

periode deze dagen.

aan het vrijwilligerswerk: Je

de Agathaparochie, waar

zij in

o.a.

op stap te gaan.

zelf (weer)

vrijwilligerswerk

1980 gaf zij toe en
is zij

om

drempelvrees krijgen

danig aan haar ge-

trokken
te doen.

sindsdien

mens. Al tientallen jaren, als vrijwilligster.

door Tom Hendriks

EN OMGEVING

extreem koud!

Anna Marie

(63) draagt haar hele leven al

mee. En

-02 DECEMBER 2010

Vooral donderdag

We
'e
Anna Marie van Roode
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WE ER BERICHT VAN ZANDVOORT

HET WEEKEND

©©^®ai Hslp^r^

l®irlb®it®©iEi stsmü

in

warmer dan

niet

-4/-5 °C

de nacht naar vrijdag

kan het bijna streng vriezen, mits het redelijk tot

goed uitklaart boven het
sneeuwdek. Let wel, dit
zijn de laagste minima die
zouden kunnen optreden.
Blijft het iets meer bewolkt
en blijft de wind doorstaan

schaal

is

er (helaas) dus

bij deze keer. Wie weet
december
in januari? De winter is
immers nog maar amper

niet

lukt het na half

of

begonnen. Rentree Koning
Winter straks?

Bel

de weer-

primeurlijn eens op

0900-

1234554.

";•:
Geochte redactie,
Hei" volgende

weten,

aangaande het parkeerbeleid. De gemeente Zandvoort

die zit na-nelnk

met de burgers om:
'en.

u

moa^ een

dor

liegen

r

bij r.e"

v, „o dot e- inde "ostbuuri toch

en bedriegen. Als

n: :dl 'jdend s: :''i:.l.bje of

dat wilt inde krant zetten. Er
e weten wat e

zijn

echt speelt onder

klap op

echter inde

liegt

maar

1

wederom.

Ik

pa -keen/erg

de vuurpijl wordt er wel meer dan

anderen moeten bez
politiek

yinigen. .k

'

:

..:

miji

heb een e-mail ontvangen van iemand
..nning :e~-

niet

van ZandvooH maa" enkele mensen,
iet

raad

er,

daad bijstaan. De

jez.n komt, en niet

€ 10.000

m:nd

'uitgetrokken

meer
bij

dit

is

v

die

bet kaï

meen Zo gaan ze

du:

;en etentje v

je reinste verlakkerij. Dit

mag

u

ons bekend, die het spel wel eerlijk spelen

:eten echter

achterwege

Max
Min

blijve

-4/-5
-7

-1

-8

10%

25%

25%

65%

30%

30%

20%

rs ook gewipt

Neerslag
T.

60%

Haak, Koningstraat 61
z.3-4

.O

-

EMOTION BY
pluspunt

ESPRIT

Pluspunt Zand voort
Flemingstraat 55

Filmprogramma

023.574 03 30
www.pluspuntzandvoort.nl

01
Stoer genoeg? Zit je in groep 7 of 8? Kom
ten zien hoe stoer jij bent en SMILE.
Dinsdag 7 december
1

5:30

-

1

7:00 uur

de

in

Gratis Entree

Informatie: 06.262.48.09

Peuters in Beweg in g 2 t/m 4 jaar
Samen met je (groot)ouders de wereld spelenderwijs verkennen
Woensdag 9:30- 10:30 2 februari - 13 april.

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

20

December

% korting op de gehele collectie van
Outfitters Nation!

Out

Chili

t/m CS

la-

Deze meiden kleding gaatvanaf

|

maat 140 t/m

1

182

Wij hebben ook een spetterende jeans
1

voor € 19,95 en

2

voor € 35,00

|/

actie!

^

21 januari- 15 april.

levensstaat er vrijdagavond

Yo gActief

3

december voor

de ouders een lekker hapje en drankje

Dinsdag 20:00-2!:30u

8 januari

-29 maart

Hatha Yog a

LM Zandvoort- Tel.: 023-5713880

Haltestraat io A/B -2042

Vrijdag 11:00- 12:0

klaar.

E-mail: info@confet-ti.nl -Website:www.confet-ti.nl

14 j*

Houding en Conditie op muziek 55 plus
Donderdag

14:30 -15:30 u

28

april

2011.

tekenen en schilderen

Intuïtief
Intuïtief

luari t/m

tekenen en schilderen doen

we

vani

ons hart en onderbewuste.

Woensdag

19:30

- 21:30 uur

ül

2maart-3ü

Interim manager

Glas

in

Lood

Woensdag

19:30

-22:00 uur

5 januari

)êJ

-2

Van Speiikstraat 2/79
2041KLZandvoorf

Boetseren en Beeldhouwen
Maandag of donderdagavond

Tel.

Mob

en accounting

Email: alltiiBt@casema.nl

19:30 -22:0

-i

- 27

023-8887237

salarisadministratie

oe-20857974

april

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

Spaans Beginners
Woensdag

1

9:00

4i

1

2 januari

en IV

III

Franse Conversatie
Donderdag 16:45-

-

8 april

II

- 20:30

Spaans Beginners

- 27

(licht

april

gevorderd)

KERSTBOMEN!!!
I

17:15

13 jar

-31

n

üyuay l~liL5t

En gelse Conversatie

zonder moeilijke spellingsreg els
Donderdag 13:00-

14:30 uur

;

VtÜ'Ja

ujfcijy diuidii^ tpaJyau^J

13 januari

Website bouwen en onderhouden
Woer

Donderdag

Word

APK

fotobewerking
1

3 januari

10

-

maart-

1

7 febru:

14 april

20:00- 22:00 u
20:00- 22:00 u

Onderhoud en

/ Excel

genoeg aanvragen

fcon

deze

in -

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo. nl

curst

de avond gegeven worden

voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl

merken
en verkoop

reparatie alle

Occasions

Vrijdag 10:00- 12:00 uur 28 janu
Bij

o

:«i

g 20:00 -22:00

Di gitale
donderdag

Curiestraat
F.

1 0,

2041

023-5733793

E.

CD

Zandvoort

T.

023-5733792

autobedrijfkarimo@planet.nl

Zandvoortse Courant

wem

&7KJWS

Het

is

zondagmiddag.

Ik

vrijmaken

is

tijd

kan. En tijd

links

is

de Zandvoortse Courant te lezen hoe

viel in

Monster de dressuurwedstrijden

in

Erik

om

(en dat zeg

te doen,

maar

wat maareen keer per jaar

moment of
moeder die
zelf maakt

krijgen les van mijn

ik

niet alleen)! Zij wil het

aan ons overdragen. Mijn broer en

kunnen kwali-

zich uiteindelijk te

We

de allerlekkerste marsepein van de hele wereld

Ermelo voor mensen met een beperking

had gewonnen. Dit was een onderdeel

blijkt

werk op onder andere Jumping Amsterdam en Indoor

ficeren voor het grote

heb nog zoveel
iets

het kostbaarste bezitwat je een

iemand kunt geven.
Een paar weken geleden

-02 DECEMBER 2010

Sinterklaasavond
hiervoor

Scoren over

-NUMMER 48

ColUTTITI

best simpel, het zijn

vijf

geheime recept graag

ik

worden

ingrediënten. Je

ingeleid.

Het

moet echter

een precieze 'touch' hebben voor het malen, het kneden
Brabant.

Maar wie

dit talent?

is

en de hoeveelheden bepalen.
helpen en

rolt

een mooie

bal

Ik kijk

opzij.

Mijn nicht wil

van het deeg. De hondjes

kwispelen op de achtergrond. Mijn schoonzus, manlief en

ons pleegkind lezend op de bank. Mijn vader trots bezig

Deze week staat

Monster

Erik

43 jaar en voor velen

de schijnwerpers.

in

alleen het

toonbeeld van vrolijkheid maar

voorbeeld voor velen watje allemaal
ken alsjeeen beperking hebt.
tisch

is

aan

zijn

vele prijzen

zijn

al

is

Hij

niet

is

ook een groot

hij

namelijk behaald met

Cemma,waar hij mee
training en tijd

in

hij

dat

hij

spas-

zich niet verbaal

Door de training en lessen heeft
kregen. Zijn

droom

goed te bestuderen. Een
Amersfoort waar

hij

negentiende tien jaar

uit

onder

tentoongesteld staan.

in

niet onderuit

artikel

blijkt

komt

om

dat

dat gaat over de cavalerie

'geadopteerd'

was en vanaf

zijn

gereden heeft. Het tweede dat

bij

neus geschoven

je

1990 waaruit

om

is

ook een ambitie ge-

hij

een trainingscentrum op te

de instructies van iemand dieop de ouderwetse manieren

koffie

dat

hij als

krijgt

is

vierde

is

paard moet namelijk ingereden worden en

zonder handicap kan paardrijden. Pas

aangepast moeten worden.

de nieuwe
de

In

dit

paardencentrum

is

de

eigenaar dan ook verzekerd van de beste instructeurs en

de kennisvan Monster

om

te halen. Niet alleen ruiters
hier

dan terecht maar ook

maximale uit de sport
met eigen paarden kunnen

zo het

een diploma
geëindigd op

is hij druk bezig met zijn nieuwe paard Winston om het
oude niveau weer te bereiken. De meeste successen heeft

verkopen. Uiteindelijk komt het erbij

zelf

een handelsstal van

zal hij er

maken door

De

krijgt daarbij

later zal

rijden en zullen, afhankelijkvan

handicap en de ernst ervan, de signalen voor het paard

de wereldkampioenschappen voor gehandicapten. Nu

paarden te kopen,

in

weer te
Monster op neen

te rijden en

Erik

met een beperking, zonder beperking

+

uit

"Het

-

"Goed plan dat

de hele familie

gepasseerde Sinterklaasavonden.

blaadje en ineens

Ik

maken om een

ik

op 4 december

in

surprise

zag manlief altijd turen naar

wensen dat

hij

Harry Potter was.
variant, en zat

de avond met tien vingers

driftig te

typen op de computer, voor twee. Intussen doen wij niet

meer aan surprises, wel nog steeds aan een dolknusse
avonden een groot cadeau met gedicht voor degene van
je het lootje hebt getrokken. En het dobbelspel met
zo'n 60 kleine cadeautjes van rond de euro op tafel, in de

wie

meest mooie verpakkingen! Het aantrekkelijkste pakje wil
iedereen

om

gaat

ouder

je

tradities.

wat bij het uitpakken
met kauwgompakjes kan zijn. Het

altijd in zijn bezit krijgen,

dan zomaar een

rits

het idee, heerlijk simplistisch en zo gezellig. Hoe

wordt, hoe meer waarde je gaat hechten aan

Bedankt daarvoor

klaar. Ik kijk

mam!

likkebaardend

Zet de marsepein

uit

maar

naar5 december!

HET KALLEN

\

weten wat

er

onder de burgers

n

i

peen FECES

zit.

leeft."

ellende
ik

bij

ons

in

de buurt met parkeren en op deze manierwordt het alleen maar

met mijn vergunning

straks

in

het vroeg voor de

tijd

erger."

genoeg zout

is,

moet er niet

alleen

ijs,

maar dus ook

liegt er niet

om. De winter is

gladheid. Vorig jaar was het een

op de autowegen, maar ook op

De volgende

'De fietspaden

moeten

@ Bar Dancing Fanw

stelling:

van het jaar, de temperatuur en het daarbij horende weer

goed vertegenwoordigd en dat betekent kans op sneeuw en

drama voor

het verkeer met het tekort aan pekel en volgens eigen zeggen heeft de gemeente ruim voldoende voorraad voor
winter. Als er toch

walcoma

heel het dorp terecht kan."

Deze week weer een nieuwe
al is

al

De meeste jaren werd dat de vrouwelijke

all

+

Ook

lekker,

elkaar.

de reacties:

Laat staan dat ze

al

zijn

B&W weet niet wat er onder de burgers leeft'

"Het college van Zandvoort weet niet eens waar hun eigen achterste

is al

bij

bedrijvigheid doortijd

en een gedicht te maken.

weer

leven.

85% eens 15% oneens
Een greep

video-opnames. Het voelt

alle

van vorige week luidde:

stelling

'Het college van

zijn

denk te rug aan de

Tussen

eigenaarop het paard

in

Ik

zitten.

het leven kan berei-

in

met

gemoedelijk

natuurlijkveel

gewonnen. Dat wordt al duidelijk als
komt en geïmponeerd wordt door

heeft

twee dingen waar men

je direct

maardaargaat

richten voor ruiters die ook een beperking hebben. Een

prijzenkastwaarvele bekers

Er zijn

inmiddels overleden paard

zijn

kon lezen en schrijven. Winston zal

zekerdit niveau gaan halen

een uitstekende dressuurruiter die

is hij

jebijhemopde

is

Want ondanks

gehele rechterkant en

kan uitdrukken,

Hij

het dorp een bekend gezicht.

in

sinds zijn achtste actiefin de paardensport. Erik

is

bij

stelling

is

alle

komende

fietspaden gestrooid worden.

dan ook:

gladheid ook gestrooid worden'

i

Stuur je reactie per e-mail naar: stelling@zandvoortsecourant.nl
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HAAR SCH AAMTE
Scheren,

en

harsen,

epileren

ontharingscremes

be-

horen tot het verleden. Het
ontharingssysteem
van
ELLIPSE

verwijdert

ongewenste haren
BOSPADDESTOELENSOEP

M

CRiSPY

DUCK

KLEINE CARPACCIO
OF

RIJSTTAFELISTIMEWA

GARNALEN COCKTAIL

RENDANG

HOLLANDSE GARNALEN MET

SMOOR DAGING

AVOCADO EN CALYPSOSAUS

AJAM PEDIS
KAMBING GULING
UDANG BAU
SATEMANIS
SATEAJAM
SATÉ KAMBING
TUMISBISTEK

GADO GADO
SG BOONTJES
BAMI GORENG/NASI DJAWA/WITTE RUST
ATJARKETIMOEN/SEROENDENG/TEMPE/KENTANG

M

KALFSENTRECOTE
MET EEN PUREE VAN ZOETE AARDAPPEL
PARMAHAM CHIPS, PARMAZAANSE KAAS,
RODE WIJN JUS EN GROENE ASPERGES

ca

uw

een
flits. Het ELLIPSE systeem
maakt gebruik van veilig,
zichtbaar licht dat uit een
flitslamp komt en waarmee
ongewenst haar overal op
het lichaam kan worden
behandeld.
Ellipse
I.P.L.
is

Oksels

-

bikinilijn

-

flitslicht

onderbenen voor

Dames

in

(geen laser)

slechts

€ 195,-

Heren

Bovenlip + Kin
Oksels
Bikinilijn brasil

On derbenen

Wenkbrauwen
Nek

€ 50,-

€45,€ 80,€ 135,-

Uitstekende resultaten

-

Borst

€15,€45,€100,-

Rug (tot taille)

€112,-

Vergoeding zorgverzekeraar

iyóoudoiW

Personal Styling

Achterweg 22 Zandvoort-Tel. 023-5736021 of 06-5464071

www.boudoir-personalstyling.n

Grand Café, Restaurant J%.
24 december (kerstavond)
Diner a la carte

Het avondvullend LIVE
optreden van de zanger

25 december

!!!

TJERK

(lste kerstdag)

Gesloten

26 december (2e kerstdag)
4 gangen kerstmenu

met avondvullend LIVE

!!!

optreden van zanger Eric Out

*

De enige SCHOENMAKER
van Zandvoort is
te vinden op:

ij

behandeling reiniging, nagels knippen,

;te

GROTE KROCHT 23

eelt

deren, likdoorns of eeltpitten verwijd»

afwerken met nat techniek € 22.50 gratis lakken
Diabetisch wordt vergoed door de zorgverzekering
AXXU'M Soak-offgellak €27.50
techniek op de natuurlijke nagel
ervan achteruit gaat.

ider dat de conditie

PIJNLOOS ONTHAREN MET

LHE LIGHT HEAT ENERGIE 25% korting

Tel:023-5735002- ma 13:00-18:00
dit/m vrij 9:00-18:00 za 9:00-17:00

op de hele behandeling, geldig tot 31 december 2010.
Bel voor een afspraak TEL.: 0650203097

n

f

i

n

a n

c

Uw

ï

i

Groenestein

&

i*Soii

Schouten

Groenestein

l^mvi

t

n

s

t

E

n

Verzekeringen

Schouten wenst u een gezellige sinterklaasavond!

onafhankelijk financieel dienstverlener, voor professioneel,

op het gebied van:

B
8

hypotheken
pensioenen

a

arbeidsongeschiktheid

ïf

sparen

3

levens- en schadeverzekeringen

/

vermogensvorming

na

igstijden. waar
Ilapparstraat

en

18

wanneer het
|

Tel

u

schikt.

023-5718731

öi;UÏI5

De peeling verbetert de algehele uitstraling van de huid;
de oude en vervuilde huidcellen worden op natuurlijke
wijze afgestoten en vervangen door
cellen.

nieuwe jonge

Daarnaast werkt de peeling ontstekingsremmend

en stimuleert het de huid van binnenuit, dus op celniveau

De
heeft

boeketten piet

De huid voelt na de behandeling niet alleen gezond aan,
maar oogt ook zo. Je huid is echt zichtbaar verbetert
en straalt. En dat is wat de vrouw van vandaag wil:

»yn best gedaan!

C
1

Haltestraat 6} Zanclvocrt
Sfiecifllisi

voor

fll

tel.:

OÏJ-J7 120 éo

wurbloemwerKen.

06-430 493 62
www.desalonzandvoort.nl

70S'<IMI-:7filTH
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voonklat van

ditgelstjstcc.m heeft u absoluut

meer aan de

cukyle beschadiging

mt]d uwAt

natuur'\i\k.e naqcl, de

niet meer

bevordert zelfs de [jnvi von de dijen

iji'Vijul.hei

'Het

dit tiisteem:
:]cc<;

product

is

naar

,_

•

nuijel,

dun, natuurlijk, stert^ duurzaam en

soepel. 11 heeft tjeai oin\i\k,en meer

f

,

«4

%

W
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Chocolade huls WHIemsen
IHrtntrwHJj

f

chocoladeletters
tri diverse maten
en soorten,

C
'V

HUlwJUmhwl

^^L

V-

maken de

Wij
"

nu ni&nv) hij boudoir 6y Sara!
Met

^C

CHOCOLADELETTERS

Het gezondste gelsysteem van 9{eder£and,

HU

«-Uan

1
.«
„ofc Ö*
i-taf* 1*" h

°

t

nagels tot zelfs 5 weken'. 'Direct droog en

99% vrij van

een blijvende glans.

allergie,

RESTAURANT ZUYDT

schimmel en nadelige gevolgen t
1
,

'Vele

prachtige kleuren eneen

k

nutnurtilke french manicure

lunch /diner

SLIPS

•

^^

\

9fyu.iusgie.ng?
'Betgerust naar

*

ASIAN SPECIALS

3+1 GRATIS

onze studio:

AFHAAL MENU:
NAS1TJAMPOER:
NASI KUNING:
NA5ITJAMPOERVECA:

'Boudoir bu $aia

Achterweg

LH

2042

la,

Zar.

NASI

€12,50
€12,50

CORENG DJAKARTA:

7 dagen per wcek\geopend van 09.00 tot 17.00

CADOCADOLONTONG:
UDANG BALI:
SAMBAL GORENG UDANG:

Tevens

SPARE

Tel.

023-573 29 00

's

avonds op afsprong

ZUVDT

RIJSTTAFIL

Uw

Gelnagels

voor een

ia

kunt u

al

geruime

tijd

Natascha en

collega's

Wendy

een cursus gevolgd voor het aanbrengen van een

ATJARKETIMOEN
PREKADEL
SAMBEL GORENG TELOR
SEROENDENG

AJAM

SAJOERLODEH

MODE

SATÉ AJAM:
SATÉ BABI;

(3

(3

NASI

GORENG EN WITTE

RIJST

€6,oo

STOKJES)

STOKJES)

SATÉ KAMBINGi
SOTO AJAM:

Haltestraat 55

(3

STOKJES)

Restaurant ZUYDT

2042 LL Zandvoort
Tel.

gezonder gelsysteem van Bio Sculpture Gel.

SATÉ

P.P.

GADO-GADO

SAMBEL GORENG UDANG

KfOOD
terecht

uitstekende nagelverzorging. Onlangs

hebben Sara en haar

€19,50

AJAMBALI
SMOOR DAGING

sloggi dealer

REN DAN G

bij

Boudoir by Sara
Aan de Achterweg

€13,50

RIBS:

Boulevard Paulus Loot 19

2042 AD Zandvoort

023-5739050 www.restaurantzuydt.nl
Ook afhalen is mogelijk - Dinsdag gesloten

Tel.

023 571 28 39

Ook zondags geopend
Zowel de nagels van de

handen
tig,

de voeten

als

worden en

blijven prach-

doordat er geen be-

van de gel eraf te

De

prijs

vijlen,

voor een totale

handverzorging bedraagt

€

35,

maar ook een French

schadigingen aan de na-

Manicure, die niet vergeelt,

tuurlijke nagels optreden.

is

Grote voordelen van

taalt

systeem, dat

in

dit

der meer: het

2010/2011

u€4o.

maarliefst

137 verschillende kleuren

verkrijgbaar

is,

is

on-

zijn

dun, na-

duurzaam

Voor de tussentijdse
zorging van

uw

ver-

nagels,

zoals nagelriemolie of de

(3-5

'executive base', dat zachte

weken geen verzorging
nodig), direct droog met

en verzwakte nagels weer

tuurlijken

De meest creatieve
ondernemer van

mogelijk. Hiervoor be-

een blijvende glans,

99%

gezond maakt, kunt
gelijks terecht bij

u da-

Boudoir

allergie- en schimmelvrij

by Sara. Telefoon 023-

en afweekbaar

5732900.

Voor het heerlijke avondje
met Sint op bezoek,
kom je voor iets lekkers
naar de Kaashoek

Met ingang van de maand december
hebben wij op de woensdagen:

Gezinsdag!
Kom samen met uw

kind(eren) en

ontvang 10% korting op de totaalprijs
Tevens krijgen de kinderen een leuke verrassing.
.

in

plaats

Deze weete

Ook zoeken

wij per januari 2011

een

ervaren nagelstyliste die graag zelfstandig

Heerlijke notenmixen,
huisgemaakte salades, patés
en diverse soepen.

wil

werken

.

2042 LN Zandvoort

Tel./Fax (023) 571 50 00

ons

in

de salon.

Openingstijden: dinsdag, woensdag, donderdag en
vrijdag 09.00 - 1730 uur Zaterdag: 08.30-1700 uur.
Zondag en maandag gesloten.
Dynamics Hair & Nails.Thorbeckestraat 15,
2042 GL Zandvoort. Tel.: 023-5732615
:

Haltestraat 38

bij

Bel voor info: 06-22997804 of kijk op:

WWW.DYNAMICS-HAIR-NAILS.NL
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Vitamine nu voordelig

Vitamine

clOOO time

2S0 tabletten
van € 19,95
Mg «gen «ileuertng van
odvBtnMta

•*,e fp

«

~enX?:r * *»
h

substanties. Ze

e

,

.effl,

™*

. ' 01
z°rgen voo,
* '
een n
natuu^'"
5 »evi nelc
vocn»b Q „
senv e

°**e

t,

,

kwaliteit!

Cranberry met Dma n n ose ™.i

«

'

released
amerikaanse

öe»

€ 14,95

ingenzi)n]0MrecretebQtt

d,--

w

m,-,,^

,

NU € 40,-

3 X 60 capsules

[

Woensdag

Elvitaal, elke

markt
«DT)«r in*(nrjv

cp.WiVr

speciaal voor U

op de

Zandvoort.

in

nr

pi.-tjj t

lie>

anxr HenJndP«3iliJn 031B-E34 L14

Refornij voetSinBssupplementiw, tweeen kruiden, specerijen

De informatie pagina van de sportraad
Sptortr aarJ

Zandvcan

www.spoiiinzandvoort.nl

Capoeira school nu ook in Zandvoort
De Haarlemse capoeiraschool Semente da Senzala heeft
de afgelopen

maand oktober met

met de Jeugd Vakantie Sportweek.
de

3

Er

Handbal

in

zala zijn zeer gevarieerd en

meegedaan

helpen kinderen (en volwasse-

was zoveel animo voor

nen) niet alleen aan een goede

groot succes

Capoeira lessen dat docente Lisette Spaargaren besloot

conditie

maar stimuleren ook

Handbal

is

een balsport die

is

nemarken. Daar werd
tie gesticht.

in

geen sport voor watjes

zijn

oorsprong heeft

in

De-

1904 de eerste handbalfedera-

Het was een heel ander soort spel waar nog

grote lijnen van

zijn

overgebleven. Tegenwoordig wordt

zelfvertrouwen. Naast de be-

wegingen en het capoeira
leren kinderen

op de grond. Lichaamscontact
is

toegestaan

bij

het verdedi-

gen, alle verdedigende acties

moeten frontaal worden

uit-

gevoerd en daar wil het nog

de balans, creativiteit en het
deze prachtige sport naar Zandvoort te brengen.

handbal gespeeld door 6 spelers en een keeper per team.

wel eens hard aan toegaan.

Geen sport voor watjes dus.

spel

ook de muziek

en de cultuur van de capoeira

De handballers van de Zand-

kennen.

voortse Sport Combinatie
spelen zowel zomers als

De 6 weekse cursus
voort

is

in

Zand-

de winter

elke dinsdag van af n ja-

voortse jeugd de mogelijkheid

geboden deze

uit Brazilië

nog veel meer. Het
in

een

tijd

van

is

ontstaan

slavernij.

afkomstige (sport) cultuurte

Afrika afkomstige slaven

kunnen beoefenen. Capoeira

zilië

is

een combinatie van bewe-

ging, cultuur, kunst, expressie,

De

uit

in

Bra-

speelt

de derde

klasse, het

damesteam een

camoufleerden hun

'ge-

Het spel gaat snel heen en

plaatsvinden

vingen (kan nog tot 17 decem-

weer en de

de grond

ber) kunt u terecht

wisselend verdedigers en

tel:

bij

Lisette

06-47950717.

aanvallers.

spelers zijn af-

De

bal

mag

ge-

in

maar men mag

het doelgebied en

de bijbehorende
niet aanraken,

lijnen (cirkel)

men mag

bij

de

in

de

zaal in

tweede

klasse daar-

onder en het meisjes B-team

komt

uit in

blijkt

dat er geen senioren he-

de 3e

klasse. Hieruit

ren handballen. Wellicht een

mooie gelegenheid om een
herenteam te gaan vormen

voldoende belangstelling

speeld worden met ieder

doelpogingen wel

zal er na

deze cursus wekelijks

deelvan het lichaam behalve

gebied springen of vallen en

de on derdrukker te misleiden.

capoeira

les

metde benen onderde knie.
Doelpogingen mogen vanaf

dat de bal de hand verlaten

informatie via http://zsc.club-

De

www.capoeirahaarlem.nl

iedere plaats op het veld

heeft voordat

men neerkomt

system.nl (dus zonderwww.).

vechtstraining' als dans

om

zo

verdedigingssport, dans,

acrobatiek, muziek, zang, vrij-

voortselaan 19a. Voor inschrij-

Spaargaren

in

de regio Midden

mesteam

de gymzaal van

in

het Gertenbach College, Zand-

Zodoende wordt de Zand- heidsdrang, levensstrategie en

in

Nederland. Het eerste da-

nuari t /mi 5 februari van 16.3 o
tot 17.30 uur

Bij

in

lessen van

Semente da Sen-

op dezelfde

locatie

Zandvoort worden gegeven.

men

in

het doel-

dient ervoor te zorgen

met een

stel

vrienden!

Meer

J5>

Gemeente Zandvoort
Swaluëstraat

2,

Postbus

2040

2,

AA Zandvoort

Om ge vingsverg unning

Gemeentelijke publicatie week 48 - 2010

isbïsthcudend materia

Zandvoort:

Vergadering college

De

-

van de collegevergadering van week 47 en
in week 47 door het college genomen besluiten
week 48 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij

besluitenlijst

Haarlemmerstraat

Balie

v.

3-VV-C

-

strandpaviljoen,

de Centrale

plaatsen

4,

nber:

24 n

de verdere
zijn in

Boulevard Paulus Loot

uitbreiding

3,

s

ingekomen 24 november 2010, 2010-VV-

ger,

ds beg

De hierboven genoemde aangevraagde vergu mngen

liggen

bij

11

de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien

tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat

en op de website.

uw

-

Zandvoortselaan 26, kappen van een boom, ingekomen 24

-

Prinsesseweg-Koningstaat-C.SIegersstraat-Louis Davids-

bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning worden

kappen van bomen, ingekomen 24 november 2010,

verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen

Begroting swijziging en

Op grond van

Let op.

u

zienswijze over deze aangevraagde plannen kenbaar

kunt maken. Deze publicatie betekent ook niet dat u een

artikel "92.

tweede

'otirigsvvi zigintjes"

,

.

lid,

van de Gemeentewet

lig-

an de agendapunten die op 14

december 2010 aan de gemeenteraad

ter vaststelling

straat.

worden

ü-VV-c

belanghebbenden bezwaar indienen.

131.

voorgelegd en die financiële consequenties tot gevolg hebben,

vanaf heden tot en met 14 december 2010 ter inzage
balie

bij

de

van het gemeentehuis.
Centraal

telefoonnummer

Collegelid spreken?

Commissie Welstand en Monumenten

Alle afdelingen zijn bereik::aai vis [02X1 57401 00.

Op

donderdag 8.30

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

-

17.00 uur en vrijdag 8.30

-

maandag t/m

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het
centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover

16.00 uur.

li

Bel

met de

het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u

Centrale Meldlijn (023] 574 02 oo, óf vul op de

website het digitale formulier

in

óf stuur een brief naar de

Vragen over een bouwplan?
Voor vragen over concrete of gewenste bouv .plannen

klachten coördinator.

Ingekomen vergunningenaanvragen

is

Openingstijden Centrale Balie

Maandagt/m woensdag:

de werkeenheid Vergunningverlening op

telefonisch bereikbaar tussen 08.30

emö.oo

w erkdagen
u

uur

08.30

-

Donderdag:

0830

-

20.00

uur

Op zoek naar werk

-Brederodestraat 44, aanvraag Horeca-exploit at ie voor pension

Vrijdag:

0830

-

1230

uur

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik var

JOB Housing, ingekomen 16 november 2010

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u

maar vooreen

www.werkeninzandvoort.com.

Horeca- expl oitatievergunning
Zandvoort:

16.00

beperkt aantal zaken te-echt. paspoorten en rijbewijzen

De hierboven genoemde aangevraagde vergunning

ligt bij

erstnaar

een vakafdeling verwezen wordt.

Melding of klacht?

of aanbieden van vacatu e?

Voor het vinden of aanbieden van banen

e.d.

in

Za dvoort.

de

Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inïïen tijdens openings-

Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van twee
weken na publicatie schriftelijk hun zienswi ze-/bede"ki 'gen
kenbaar maken bij Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvüo-'t

Openingstijden begraafplaats

tijden.

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de

,

j

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 -18.00 uur.

Gemeente Zandvoort
en zee, maar vooral dicht

Dichtbij strand

bij

mensen

BILJARTEN
Biljartteam
Vorige

week donderdag

heeft het eerste driebanden

Oomstee

bil-

jartteam van café Oomstee thuis niet weten te winnen

van Bremmetje. Vooral de hoge moyennes van de Zand-

kwamen
zijn

(!),

DestartvandeZandvoorters

maximum
ten en

niet echt overtuigend.

Import Zandvoorter Louis
den Dekker (moyenne 20)
had niet genoeg aan 25
beurten

om

zijn

der Rob Behage

tegenstan(14)

van de

Henk

aantal

won met
v.d.

niet tot

(16)

competitie. Bremmetje 4
moest met 13-7 buigen voor

onze

kon

Dekker ging wel zoals gepland.

De Belg herstelde zich

won

Zandvoorter moest

met

20-10.

leek

in

in

langzaam herstel na een
dramatische start van de

in zijn

partij in eerste in-

Ook

knap en

een

waarin

Ook

beide spelers tot een ge-

te herpakken,

had exact genoeg aan het

middelde van

nijn zat in

per beurt

in

16 beurten
V.d.

Linden

liefst

Lit

die

maar

uit vier 'klosballen'

wist te scoren. Toch wist
hij

uiteindelijk

mise

uit

knap een

re-

het vuurte slepen.

Oomstee

1

staat nu

2

pun-

ten achter Bremmetje op de
2e plaats.

eerste instantie zich

winst af te houden. Behage

1

komen en begint aan een

Flinkevleugel had het

gelukkige Van

vaak wisselvallig spelende
partij,

partij. Opnieuw kon hij niet
winnen van Bouterse, 13-10.

tweede

;

komen. In acht beurten
was de oud-profvoetballer
uit tegen Mal van Lit (6).
De tweede partij van Den

winst komen. De

uitstekende

kon

stantie moeilijk tegen een

beur-

19-14.

Linden

(7)

eerste ronde wel tot winst

9-12 verloren.

was

opgewassen tegen Bremmetje

laten. Frits

(10)

Flinkevleugel

werd met

voorters bleken dit keer tegen ze te werken, er

niet

de punten aan

tegenstander Ruben

Bouterse

maar het

ve-

de staart van de

Het tweede team van
Oomstee kon wel tot winst

plaats;

Zandvoortse Courant

BASKETBAL

Mooie overwinning basketbalsters
De dames van The

Lions

-NUMMER 48

hebben afgelopen zaterdag een

mooie overwinning geboekt op Akrides. Na een groot gedeelte achter gestaan te hebben

kwamen onze dorpsgeno-

Start

minder eenvoudig tot scoren

kwam. Tegelijkertijd

liep

onze aanval beter en was

met name Tessa de Boer met
punten erg goed op dreef.
"De behaalde voorsprong
kwam nog regelmatig in
gevaar maar omdat ertwee
speelsters van Akrides met

ten tot een prachtige 52-49 overwinning.

Lekker

'Ik

fit!?' in

Zandvoort

Deze week werden kinderen van Zandvoortse basisscholen
getrakteerd op een feestelijke start van

de Korver Sporthal kregen

zij

Lekker

'IK

fit!?'.

In

Zumba-les en demonstreervoetbalkun-

zijn

5

meteen nam aakappel. De

sten

start

van

'IK

Lekker

Zandvoort werd gecombineerd met de aftrap van
ker

fit!?' in

lesmethode ontwikkeld. De

gaan in de klas
met de leerkracht aan de
met lessen over geleerlingen

dat Lions op een over-

slag

zond eten, bewegen en het

we die
wonnen we

dus Kroder. Komende vrijdag

maken van gezonde keuzes.
Dankzij de samenwerking
met Zilveren Kruis Achmea
kunnen de scholen naast

staat de volgende wedstrijd

de uitvoering van de lesme-

uiteindelijk

uit

Umuiden

pro-

full

court

die

waren

ballen

onder het bord waar

Akrides wel de lay-ups maakte.

Het gevolg was een ach-

met

52-49", al-

op de agenda. Dan moeten
zij

om

21.

00 uur

in

Umuiden

terstand van 10 punten

was een vertraagde
aanval omdat er slechts met

rust, 23-33.

de grootste moeite op de

Coach Dave Kroderwas meer

zeker geen gemakkelijke op-

helft

van Akrides gespeeld

dan tevreden over de twee-

gave worden.

kon

worden. Zandvoort

miste daarbij ook nog eens

regelmatig de 'simpelste'

de tweede

thode ook gebruik maken
van extra activiteiten met
betrekking tot beweging en

voor de Zandvoortse dames

dat zeker niet gewend. Het

gevolg

bij

WethouderCertToonenging

Lekker fit!?' En waarschijnlijk

zij

za-

op een fïetsfruitblender de

ongelooflijk,

terdag van wonnen. Dat

zal

strijd

aan met de manager
Marketingvan Zilveren Kruis
Achmea, Jan de Bruijn. Door

jongere tegenstander.

aantreden tegen dereserves

van de ploeg waarvan

helft

Topscores Lions: Tessa de

heel hard te fietsen, produ-

ging onze verdediging beter

Boer 15 en Martine Loos en

ceerden ze stroom

werken, waardoor Akrides

WendyBluijs iederg punten.

de

helft: "In

waarmee

-heren

Gehavend

Lions in

problemen

in Akrides.

De wedstrijd ging met 69-81

verloren.

Ron

zijn

v.d.

won ook nog

van

zijn veel

leefstijl

benodigde 'handjes'

om

het

programma duurzaam weg

met

de ouders worden

precies de

sen of het realiseren van de

Kinderen bewust maken van

een gezonde

zond eten en dat

is

voeding, zoals extra gymles-

te zetten.

'IK Lekker fit!?'. De lesmethode die wordt gebruikt,

bedoelingvan het project'IK
Een gehavend herenteam van The Lions heeft zaterdag

maar Toonen

een blender aan het werk
werd gezet. Die pureerde
en yoghurt tot een
shake die nog smaakte ook.
Daarmee combineerden ze
lichaamsbeweging met ge-

fruit

BASKETBAL

vel. Daarom
Nederlandse
samen met

hun

Noordhoff Uitgevers, deze

persoonlijke fouten uitge-

voorsprong en

op Lions en

in

de

heeft

Hartstichting,

de provincie Noord-Holland.

samenspel behielden

press

lekkerder

'IK Lek-

winning afging. "Door goed

De gasten

der vaak ziek, kunnen zich

fit!?' in

schakeld waren, werd duidelijk

Kinderen die gezond eten en
genoeg bewegen zijn min-

beterconcentreren en zitten

de freestyle-voetballer Joshua Agteres

15

jecteerden een

-02 DECEMBER 2010

-dames

een positieve boodschap,
dat

is

de doelstelling achter

De Zandvoortse kinderen
hebben in de praktijk gezien
hoe je voeding en bewegen
kunt combineren.

het

lesprogramma betrokken.

kregen

mee: een namaakappelom te oefenen met hooghouden en een echte appel
pel

tje

bij

Zij

na de start allemaal een ap-

geschikt voor alle groe-

pen op de basisschool. Ook

is

om

lekkerop te eten!

meerdere moeten erkennen

Meij moest vroegtijdig het veld

ADVERTEERDERS

verlaten door een diskwalificerende fout.
Administratiekantoor

Trainer/coach Dave Kroder

Enkele Lions-spelers konden

was zaterdag een geplaagd
man. Zijn formatie moest
vanwege vakantie een drietal

zich niet

belangrijke spelers missen.

technische fout opliep. Lions

Marvin Martina, Robert ten
Pieriken Philip Prins

waren

af-

inhouden met com-

mentaar op de
door Ron

liet

door

zich

ledig van

arbiters,

waar-

Meij tegen een

v.d.

dit voorval vol-

dewijs brengen. Niet

we ook meer. Echter zag je dat
we door h et kleine aantal spelers

vermoeidheid vertoonden

en het samenspel

in

de aanval

zich.

Doordat Paul Wessels er

toch nog een hoop punten

kwam

Lions terug

lang na dit incident ontplofte

inschoot

Peter Sterker en U18 speler

de wedstrijd. V.d Meij bleef te-

tot 2

gen de arbiters ageren en

liep

maar toen was het op. Akrides

door constant opmerkingen

had wel nog de nodige ener-

v.d.

Meij

om

zijn

team

completeren. V.d Meij
talent van Lions en

is

is

voor

te

een
zijn

tegenstanders een plaag

in

maken tegen een

diskwalifi-

zovaak

al

Lions, weer stroef

in

gie en

onder aanvoering van

op.

oud Nederlands team-speler

"Wij waren daarna behoorlijk

getekend met 69-81. Topscores

cerendefout

verdedigend opzicht.

Het begon, zoals

punten verschil (67-69),

Niels Meijer

bij

de aanval

aangeslagen, maar besloten
er toch

een wedstrijd va

n

te

Lions: Paul

won

Akrides af-

Wessels 36 en Dave

Kroderi3 punten. Komende za-

en verdedigend werd er niet

maken. Rens Teeuwen deed

terdag speelt het herenteam

naar behoren gepresteerd,

verdedigend goed werk met

van Lions

waardoor de gasten

ondersteun ing van Martin

Fanny Blankers Koen

snel uitlie-

pen naareen 2-i2voorsprong.

v.d.

Aar en aanvallend scoorden

om

21.15

ujr n de

Het

Plein

Sinterklaasactie:

Hugoos

Bloemsierkunst

Mazzelmarkt

Algemene uitvaartbegeleiding

Ondernemers

Zandvoort

Jef& HenkBluijs
Boudoir bySara

Vereniging Zandvoort

Boudoir Personal Styling

Alltrust

P.van Kleeff

Café Koper

Autobedrijf Ka riMo

Phoenix beo

Chocoladehuis

Autobedrijf Za ndvoort

Piony's Haarwinkel

stagneerde", herinnert Kroder

wezig. Kroder vroeg veteraan

Jaap

K.Willemse
Albatros

Banana Moon

Pluspunt

Behind the Beach bike rentals

Pluspunt

Breeze byWalter

Sailfish

Oomstee

Willemsen
Corry's

Boomhut

Reclame

Kaashoek

De Salon

Dobey Zandvoort

Sea Optiek

Dynamics Hair&

Censeen van Lingen

TC Zandvoort

Filoxenia Greek Cuisine

Circus Zandvoort

Café

Nails

Trade-Ard

Grand Café Restaurant XL

ClubNautique

Uitvaartcentrum Haarlem

Groenestein

Dorsman Assurantiën

Van Aa eken
Glaszettersbed rijf

Elvitaal

Emotion by

Fin.

Esprit

Genootschap

Oud Zandvoort

VanderValk&Swart
&< Le

HAO

Catering

Henny's Pedicure Salon

Kroon

Notarissen

Van Vessem

Patichou

& Schouten

diensten

Mode
ZUYDT

Restaurant

i

Cocarde

Haltestraat winkeliers

V.o.f.

Harocamo

Zeemeermin, viskar

hal in

Hoofddorp tegen C ha Hen gers.

Shanna's Shoe
Repair

&

Leatherwear

^D

1

CENSE 13
LINGEN

van

Jhr. P.N.

Quarles van

WIST U DAT
Indien u een onroerende zaak erft u

successierecht

moet betalen over het
WOZ waarde en de

verschil tussen de

op het object rustende hypotheek.

Wanneer u als erfgenaam de WOZ waarde
te hoog acht kunt u, als nieuw belanghebbende, een

WOZ beschikking

vragen

aan de Gemeente. Tegen de hoogte van

de waardering (thans waardepeildatum
1/1/2009) kunt u

dan bezwaar maken.

uw bezwaar gegrond wordt

Indien

verklaard kan dit u belasting besparen.

Wilhelminaweg
en

stijlvol

met

Voor meer informatie

•

kunt u contact

•

opnemen met

•

De Favaugeplein 21/53

1

het groene hart van Zandvoort gelegen zeer charmante

In

oprit,

gerenoveerde vrijstaande

Woonkamer,
3

villa

(bouwjaar 1935}

t.v.-kamer,

Wonen op een geweldige
betreft een 2

•

woonkeuken, waskamer

•

Nagenoeg

•

Woonoppervlakte

•

Perceeloppervlakte

volledig

54m ! ) op

T etage,

geschikt voor

•

218 m'

472m ?

,

inhoud

in

1998

balkon en garage)

(excl.

Ook

geschikt voor verhuur of als 2' woning.

Complex met

verbouwd/gerenoveerd

ca.

Direct naast het strand gelegen

Appartement heeft een update nodig

ruime slaapkamers, design badkamer

Multifunctionele ruimte (ca.

extra slaapkamers of kantoorruimte

Jan van Lingen

locatie met super uitzicht! Het
kamer appartement op de 9 E etage van het

complex 'de Rotonde'.

garage en diverse sfeervolle vertrekken.

ca.

798

lift

•

Centrum en openbaar vervoer op steenworp afstand

•

Woonoppervlakte

ca.

40 m'

(excl.

balkon en berging)

m3
Vraagprijs:

€

fSeo^
179.000,-

BINNENKORT
BIJ ONS IN DE VERKOOP:
•

Halfvrijstaande

garage

in

woning met

het groene hart

woning met

•

Halfvrijstaande

•

3-kamer appartement in zuid

garage in zuid

Burg. van Alphenstraat 55/22

Poststraat11/7
In

het hart van het centrum van Zandvoort wordt "Residence

Pandora" gerealiseerd. Appartement A-7
laag, heeft 3 slaapkamers,
2 parkeerplaatsen

ligt

op de 4 dc woon-

in

de

kelder.

•

oude dorpskern met

Prijs inclusief

alle

• Geplande oplevering april 201

Vraagprijs:

met geweldig

vrij uitzicht.

•
•

•

voorzieningen

2 parkeerplaatsen

• Woonoppervlakte ca.

8" verdieping

appartement op de

•
• Luxe en comfortabel appartcient
• Nabij de

126m 2

€ 649.000,-

(excl.

balkon)

met zeezicht

Uitstekend onderhouden en modern voormalig 3 kamer-

een heerlijk balkon op het westen,

en een berging

Bovenste verdieping van
2 balkons (gelegen

op

dit

complex, super

NW en ZO)

U kunt

Doorzon woonkamer, moderne keuken

•

Moderne badkamer met

•

Geheel

v.v.

o.a.

douchecabine

•

Eigen parkeerterrein voor bewoners

•

Woonoppervlakte

Vraagprijs:

€

1

65

m;

ons aanmelden

dagelijks per e-mail

(zonder balkons)

89.000,-

zich bij

als

woningzoeker; wij houden u dan

dubbele beglazing en kunststof kozijnen

ca.

Garage nabij de noord boulevard

uitzicht!

op de hoogte

van het nieuwe aanbod

@-

6 e jaargang

•

week 49
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Courant

voor Zandvoort en Bentveld

www.zandvoortsecourant.nl

PORT

CTUEEL
mee

en steun het

Jonge karateka's
succesvol op

Thomashuis

landelijk toernooi

Duik

Hert gedood

I.
De ijsbaan op het Raadhuisplein wordt komende

Een damhert dat over het
schoolplein van

het

Gertenbach College

maandagmiddag

Wim

liep, is

doodge-

Het dier zorgde

schoten.

voor veel commotie op de
school, door

dag

geopend. Rond 14.00 uur

feestelijk

de

zal

zater-

officiële

handeling omlijst worden door een dansdemonstratie

van Studio

118

Gert Toonen,

van Conny Lodewijk. Wethouder Sport

zijn

Haarlemse collega Pieter Heiliegers en

Meer informatie

is

Scholen organiseren
verkiezingen

te vinden

op www.winterwonderland-

Een aantal Zandvoortse basisscholen heeft vorige week

zandvoort.nl

een verkiezing georganiseerd
lingenraad. Dit

Jeugd Sporten Cultuurfonds

bestuurders van het Jeugd Sport- en Cultuurfonds zullen

De opening

gezamenlijk de baan openen.

ficiële startsein

is

fenomeen

al

in

om

te

komen

tot een leer-

navolging van de Nicolaasschool die

dit

een paar jaar kent. Vorige week waren het

of-

de beide openbare scholen, de Duinroosschool en de Han-

van het Jeugd

nie Schaftschool, die voor de eerste keer zo een verkiezing

tevens het

Sport- en Cultuurfonds

mank heen en

I

H

open

ijsbaan Raadhuisplein zaterdag

II

op school

in

organiseerden. Andere scholen volgen

later.

Zandvoort. De gemeente

weer over het schoolplein

Zandvoort heeft geld

vrij

ge-

te lopen.

maakt voor de kinderen

uit

Het hert bleek een gebroken

achti_

kans:

linker

van een verkeersongeluk. Het

had geen overlevings-

kans en

is

zij

alle

kinderen de kans te ge-

ven

om

via sport of

turele activiteit, toch

een cul-

mee

te

kunnen doen. Zandvoort heeft

aan het eind van de

middag, toen

gezinnen woon-

Zandvoort. Via het

Jeugdsportfonds hopen

voorpoot te hebben,

waarschijnlijk het gevolg

dier

e

alle leerlingen

in

samenwerking met depro-

naar huis waren, afgescho-

vincie zich aangesloten

ten. Schooldirecteur Fred van

Jeugdsportfonds Haarlem.

Zanten meldt dat het hert
veel pijn had:
politie en

"We hebben de

dierenambulance

maar

gebeld,

uiteindelijk

is

een deskundige ingeschakeld die

wat over het beest

kon zeggen. Volgens

hem

Afgelopen maandag

is

aan

vrijwilligers.

In

de weekenden

Raadhuisplein gestart met

al

vanaf 10.00 uur open. De

de voorbereidingen
echte
ken.

met

ijsvloer

Van

12

om

een

mogelijkte ma-

december

tot en

2 januari kan er iedere

was het hert niet meer te
redden, waarop hij het dier

dag geschaatst worden op

heeft afgeschoten."

ter.

een ijsbaan van

De

ijsbaan

is

15 bij 15

me-

ruim drie we-

ken lang elke dag geopend,

in

principe van 14.00 tot 20.00

De Mannetjes

van de inzet van

de 'blinde muur' op het

uur

('s

avonds

verlicht),

maar

dat zal ook afhankelijk

zijn

entree bedraagt

€

is

de baan

3,50 en de

huurvan een paar schaatsen
is

slechts

€

wel

1,50. Er zijn

een aantal regels die

in

acht

genomen moeten worden. Zo
zijn

Noren, klapschaatsen,

(ijs)

Alle kinderen die g

ra

bij

het

agwillen

sporten of aan een culturele
activiteit willen

(muziekschool)

in

deelnemen
Zandvoort,

maar waarvan de ouders

te dragen.

waren voorzien van een
echt stemhokje en een echte

stembus
te

die door de

gemeen-

beschikbaarwaren gesteld.

bouw hadden tevens een

een intermediair een aan-

Göransson (VVD) en Willem

stempas

vraag indienen

bij

consulente

Babette van de Weg. Als

in-

genoemd

docenten, jeugd hulpverleners,

zijn verplicht

de

en de raadsleden Belinda

termediair worden

om handschoenen

in

op ze wacht.

kunnen betalen, kunnen

hockeysticks, sleden, stoelen

de baan niet toegestaan en

later

Alle leerlingen van de boven-

en andere hulpmiddelen op

de schaatsers

wereld die

Burgemeester Niek Meijer

niet
via

Het werd overigens een
groot succes dat de jeugd

wegwijs moet maken

het

huisartsen enzorgcoördinatoren.

Meer informatie vindt

u

opwww.jeugdsportfonds.nl.

Paap

(SZ)

waren op beide

scholen aanwezig

om

het

die ze

bij

het stem-

bureau voor een stembiljet

konden inwisselen.

democratische proces te
begeleiden en

om

vragen te

Waarschijnlijk

worden de

beantwoorden. Meijer bracht

nieuweleerlingenradenopi2

De Duinroosschool

januari aanstaande door de

zelf

bij

de eerste stem

uit.

De scho-

burgemeester geïnstalleerd.

Ijsbaan in

centrum

Kom
Ze

-;

;>
'Als

de herten maar

niet

op de koek-

en-zopie afkomen'

blijven

Auto Strijder
Zandvoort
www.autostrijder.nl

op 14 december!

voor

Sinterklaas spelen

1

Truffelschnitte

^'..
Ls22S? halve prijs
Kerststol

500 gram

naar de raadsvergadering

Bekijk de

agenda op pagina 22
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FAMILIEBERICHTEN

Wachtend op een wonder
hoop besefte

Ijdele

een dappere

scri

d

is

er

een einde

gekomen aan

Bedroefd, maar ook dankbaar dat haar een verdere pijn bespaard

waarin nog heel veel kon.

in 'n zomer,

Na

is

gebleven, laten wij u weten dat na een kortstondige ziekte

op 62-jarige

ik later,

leeftijd

is

overleden mijn lieve vrouw, moeder,

waarna de herfst begon.

het leven

van onze geliefde m oeder, schoonmoeder, grootmoeder en

Het stormde

overgrootmoeder

in

mijn hart

Marjon Haarman - Sjerps

en verdriet milde at mijn dromen.

Marie Beek

opnieuw de vraag

Steeds

wanneer

-Mies-

zal de winter

Nu heb

1987 weduwe van Frans Basart

sinds

en lente

26 december 1915

1

4

komen ?

1948

april

5

het zo kond

ik

lijkt

Jos

voorgoed verleden.

Maar, voorbij

is

Jap ie

Yvonne en René
Joeri, Gaby

december 2010
hebt genoeg geleden.

jij

Een vrouw met een sterk karakter ging heen
Toch nog onverwacht overleed in haar eigen
vertrouwde omgeving mijn lieve vrouw,

ConstanceenBonne

Ron en Kaysa
Martin en Kathleen

december 2010

Haarman

ook jouw pijn

Joke en

Tom

HansenHarmke
Mariene
Ingrid en

onze mama, mijn dochter en onze zus

René

Neven en nichten

Vincent en Ratika

DennisenSuparna

Guda Elisabeth van der VHet-van den Broek

Camilla en Jeroen

Mimi en Michiel
*

Krommenie

t Zandvoort

28 augustus 1958

Alexander

5

december 2010
Er zal gelegenheid zijn tot afscheid nemen en condoleren op
donderdag 9 december van 19.00 tot 19.30 uur in Uitvaartzorgcentrum Zandvoort, Tollensstraat 67 te Zandvoort.

Bob

Charlotte

Abel

Siizojnie en

bfa

Dei n iis

Pim, Tliimo, Jesper

De crematieplechtigheid zal

van denBroek-Keijzer
Bep en André
E.A.J.

Correspondentie;! d re

C.M.

Basart

Van Leeuwenhoekstraat 23
2041 VB Zandvoort

plaatsvinden op vrijdag

\

I

(

december

om

9.45 uur in crematorium Westerveld aan de Duin en
Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis (Velsen).

Grê en Johan

Da Costastraar h~A
1053ZE Amsterdan

Ben en Margreet

Mies is overgebracht naar Uitvaartcentrum Haarlem, Parkkan 36

Jan en Gerda

Na de

plechtigheid

is

er gelegenheid tot

condoleren

in

Martin en Nel
te

Haarlem, alwaar geen bezoek.

De crematiepleirhtigheidz.il plaatsvinden op vrijdag 10 december
om 13.45 uur in crematorium Westerveld aan de Duin en
Kruidbergerweg 2-6, 1 985

Na de

plechtigheid z

1

ei

HG

Marjon

hield

mm fleurige b

en neven en nichten

Driehuis (Veten).

gelegenheid zijn tot condoleren in de

CelsiusstraatS2

2041

TM Zandvoort

Iets te

Guda is in de rouwkamer van Westerveld,
Duin en Kruidbergerweg 2-6 in Driehuis.
Hier is gelegenheid

Y

In

phiiilt

irm

blvciticit

sr wX
'

''T

'Vöri'ii'iM

l\'ii

gift voorliet

KW1

Sinds 1992

Eeu kaart, een bloem, een zoen
alles kan zoveel voor je doen

~ Begeleiding voor nabestaanden ~

U en Uw

15.45

uur plaats in crematorium Westerveld. Na afloop
er gelegenheid tot samenzijn en condoleren.
is

dierbare ~

uw

Een boeket, een toespraak, zelfs een lied
het venverken van het intense verdriet

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~
~ Verzorging van overledene ~

~ Persoonlijke aandacht voor

een Zandkorrel

14.45 tot 15.30 uur.

De crematieplechtigheid vindt aansluitend om

Algemene Uitvaartbegeleiding Zandvoort

(ver)kopen?

Plaats

om afscheid te nemen

op vrijdag 10 december van

hij

uitvaartondernemer in Zandvoort.

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort
2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.

Tollensstraat 67,

Alle blijken

warme

van medeleven geven ons het

gevoel dat mijn zoon, broer, zwager en

oom

www.uzn-nederland.nl

Uitvaartcentrum Haarlem

Johannes Hoogeveen

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

nhaarlem.nl
zal voortleven in de harten

Evert H. Schweitzer
Voor een

stijlvolle en

verzorgde uitvaart

Dag en nacht bereikbaar

KW

Parklaan 36, 2011
Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.

hem heeft gekend.

die

A.

Hoogeveen

Uulke en Marja Sthme
Claudia Stüme

van iedereen

de

ZandvoortseCourant-

NOVEMBER

-
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Op naar

Aanpassing OZB hamerstuk

Geboren:

Kerst

Het gaat allemaal

Tom, zoon van: den Boer, Pieter en: de

Kuiper, Jessica

Anna

De aanpassing van de OZB -verorden ing voor 2011

zal in

de

Agatha.
Isa

Sophie, dochter van: Logmans, Emil en: Lefferts, Yvette

raadsvergadering van december
deld worden.

Annemarie.

als

een hamerstuk behan-

De commissie Planning

&

Control van vorige

ten de tongen opnieuw
Cees van Deursen ver-

los.

woordde wat

veel van zijn

maar net weg en de

ook voelden: "Ik
ben machteloos boos. Het

winkels en straten.
Kerstman.

collega's

nog

kerstin

Arme

Jasmijn Helena, dochtervan :Oudejans, AdrianusJohannes

week woensdag was daar unaniem

Anthonius en :van de Leur,Yvonne.

van de afzetcontainers, de krediet vergunningverlening en

weerstandsvermogen

handhaving Louis Davidscarrê en de BERAP 2010-2 worden

bijna nul en we weten niet Ik had graag met Sint meewat er nog aan gaat komen." gegaan naar Spanje. Maar
Bij de Ontwerpbegroting
ik was niet stout genoeg.
werd door het college Jammer hoor. Want Sint blijft

Dix Daniël, zoon van: Engelhard, Agnes Ouirien.

Loïc

Mary dochter

van: Ghorbani, Abdullah en: Bielak, Ewelina

dan

in.

Ook de vervanging

snel. Té

snel. Sint en Pieten zijn

versiering hangt alweer

hamerstuk behandeld.

als

Magdalena.

Ondertrouwd:
Roele, Ronald-Paul en: van

de

la

Court,

Denderen, Merel Elisabeth.

Romain Jeannot

Quee,Gilad en: de Bu

ijzer,

en:

Anick

Op den Camp, Tanja.
Eliza.

legde namelijk

uit

vraagd voor vervanging, helemaal terecht was. Toonen

Overleden:

zei:

Klaartje,

oud 93

van Buuringen, Olaf, oudjjgjaar.

Goo5sens,5usanna Maria, oud 89
Gnodde,

Er ie,

jaar.

oud 47 ja ar.

Gaus geb. van der

Pal,

Wijtske,

oud 89

pareren kost te veel."

Jacobus Gerhardus.oud

KERKDIENSTEN

ander

81 jaar.

niet

€9 6.289 en

mijn favoriet; zeker boven die

nep Claus.

één van de Zand-

In

dat werd op voorhand niet

door de commissie geac-

binnen komen! Afgeschaft.

zal

cepteerd. Een latervoorstel

"Die oudjes hebben er toch

de OZB gemiddeld een
paar euro tot wat centen
hoger uitkomen dan vorig
jaar. De wethouder heeft
beloofd om via de pers en
de gemeentelijke website
deze verhoging uit te leggen omdat de waarde van
de meeste huizen lager is
komen te liggen en de eigenaren toch vooreen verho-

haalde het wel. Voorgesteld

niks aan".

werd het bedrag voor het

zijn?

voor wordt toegepast

ging komen te staan.

met maar

liefst

komende

jaar wel te ac-

Of

Zou dat de reden
het de korting op

is

bejaardenzorg! Bezuinigen
1

op koekjes
luiers,

maaltijden, en nu ook nog op

het

Algemeen Bestuur

(AB)

de

bij

onze eigen

Oudere men-

Sint.

gevoerd moeten gaan wor-

vroeger

den. Het voorstel kan echter

derliedjes, sjoelen, knutselen,

op

zijn dol

alles

Muziek, kin-

ruikt.

hamerstuk behan- noem maar op. Mijn moeder
worden omdat het in genoot altijd mateloos van

niet als

De BERAP 2010-2 en de
Ontwerpbegroting 2011

alslidvan

haalde veel aan, maar wet-

van

dus nog het een en ander

houder Gert Toonen wist

Kennemerland(VRK) maak-

het 5interklaasbezoek

te doen.

is

een

hier nét

alles

voor

hotel. Ze

RK Parochie

Vorige
St.

Agatha

RK Parochie Antonius

week

is

op

71-jarige leeftijd

Hans Gaus was de oudste van
sterdamse slager en grossier

&

Hans Gaus overleden.

vier kinderen

in

van een Am-

vlees.

"7

7S

Paulus

10.30 uur Pastor G. Zaal

CARTOON

Ruma

nu een

over de 'commercialisering'.

de Kerkstraat,

Bali in

naam Harocamo

dat ook de

woord voor zakelijkOok Kerst gaat er aan

Moeilijk

heid?

kreeg. Menige Zandvoorter
weet niet dat die naam een
samenvoeging is van de na-

ten onder. Alles

men van de

gehaald. Misschien dat de

vier broers en

men' worden

sis

hoe goed
hebben.

zich uit tot 2 restaurants

Tja.

en 2

in

uit

de tuin centra
cri-

ons wat bewuster maakt

zussen Ga us: Hans, Rob, Carla
en Monique. Het 'imperium'

in

moet mooier

en groter. De duurste 'nepbo-

van de familie Gaus breidde

we

het (nog steeds)

Wij maakten, na de oorlog,

Amsterdam

van restjes kaars weer nieuwe

Spanje, een zeer on-

kaarsen. Hoe? Kaarsvet smel-

Zandvoort,

USDAAN ZflMDVOORT

zijn

Ze kijken op ons

neer en verbazen zich, denk
ik,

www.aap-parochies.nl

doen

ze dan trots.

je", zei

"sterretje".

www.kerkzandvoort.nl

10.30 uur Pastor D. Duijves

het

in

moetworden. Toonen heeft bejaardentehuis. Een centrum
hetABen het DB waarzevol lof over was. "Het

Memoriam: Hans Gaus

In

Mr. J.W. Verwijs

wat naar

sen

Onze mamma's
ds.

op

koffie,

douchebeurten, verse

en Dagelijks Bestuur (DB)

Protestantse gem. Zand voort

10.00 uur

eens

Sint zelfs niet

2013 en 2014 zal er toch

van de OZB-verordening

de Veiligheidsregio

mocht

een stevige discussie met

de raad formeel vastgesteld

deaan passing

voortse bejaardentehuizen

corderen maar voor 2012,

deld

zonder slag of

stoot. Vooral

-

de bijdra-

ge structureel te verhogen

een andere berekening

er

Uiteraard ging het een en

Loos,AagtjeJohanna,oud 88 jaar.

Bos, Cornelis

15 jaar gebrui-

Welnu, zo oud zijn ze
ook en we hebben die 15
jaar met hangen en wurgen gehaald. Opnieuw reken.

jaar.

Ve rs luis, Gerard us Thomas Maria, oud 69 jaar.
Terol geb.

"Deze containers kan je

maximaal

jaar.

van der Storm geb. Nink, GebinaTheclaAnna,oud83Jaar.

om

voorgesteld

De OZB zal trendmatig
worden verhoogd. Omdat

dat het

€35.700 dat zijn
collega Andor Sandbergen,
die hij verving, had aange-

Gerard en: Bodewus, Leoni Sophia Maria.

Vossen geb. Paap,

neuzen toch
dezelfde kant op te krijgen.
uiteindelijk de

krediet van

Gehuwd:
Klijn,

Met de afzetcontainers was
de commissie snel klaar.
Wethouder Gert Toonen

is

Weggedrukt door de

Sint!

in

i

dernemende familie dus.
ten in een pannetje. Dan in
Hans was een man met een een legejampot gieten. Lontje
groot aantal hobby's. Hij was erin en klaar was je nieuwe

R

g£

geïnteresseerd

)

<0^yf^:

LU

vissen.en

10-jarige leeftijd

het gezin

zD

——zrrr

"

\f^~^

--

SS
^H.

schaatsen,

heeft zelfs zijn

vliegbrevet gehaald. Ook

Op

in

nen waar
-"'""

hij

in

kwam

Zandvoortwozijn

vader een

annex broodjeszaak overnam die de naam
Harocamo kreeg. En dat
slagerij

heeft
uit

hij

geweten. Als Hans

school

kwam was

er al-

tijd

wel een bestelling te

bezorgen en was het geen
uitzondering dat

hij

voor

een half onsje rosbief op de
fiets

naar Bentveld moest.

Na lang

bij

zijn

ouders ge-

werkt te hebben, kochten
en

zijn

hij

vrouwTilly restaurant

ging

zijn

hart uit naar de

duivensport en was

op de

locatie

hij

veel

van Pleines te

Hans Gaus wordt donderdag

december

Westerveld
15.45 uur

kig niet te

in
in

crematorium
Driehuis

gecremeerd.

om

hoeven

we geluk-

gaan. Kaarsen

zijn

nog voldoende te koop inde

beretrots

in

je

J

vee!

spotje).

(zegt een

Het geeft

je

ieder geval een heel

lekker,

c
ra

zelf fabriceren.

Gewoon doen
TV

ik

op mijn zelfgemaak-

te kaars. Zo kun

dingen

vinden.

9

kaars. Zover

er

winkels.Maarals kind was

tevreden gevoel!

E
3

™
"c

3

J>

!

Bel

vrijdagmiddag

06-1139 1478

of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Kerst

^%3c^

e

Fees taanbieding
Originele echte geuren, nu

€

25,

fflibz

-

pi

JudQJT*

(zolang de voorraad strekt)

™

Kei-stbrWi

11.30- 13

4-$ongen kensTmenu

t
_--

lo

16.00 uur

va.

art* wn

Knelpgeschenk vanaf

C34,50 PP
Egyptian Ponder

*+ö.50>p.

voor-

A

kerstdu

2>

*

4-oano«n ktrïlmenu

J0^™«.

Bourjots make up

->

10.00 - 17.00 uur
18.00 uur

va.

€

Gratis kmdersclimink, popcorn en een

W.M

leuke attentie voor elk kind.
Haltestraat 17B Zandvoort

Haltestraat 27

•

•

in theater

(vis of vlees)

aanvang

2042 JE Zandvoort
9.00 tot 22.00

\C

uur

LI

È*

Bell 5712102
kijk VOOr meer info:
www.harocamo.nl

A WC LI

De Krocht'

zo. 00 uur, entree

€ 10

p.p.

/

Mevr. A.C. Dekker

Spreekuur: ma. t/m

Tel.

Loire

13.00

vr.

-

Lukkassen

-

14.00 uur

avond 19.00

-

20.00 uur

en volgens afspraak

06-21590520

Lijsterstraat

7

-

2042 CH Zandvoort

-

Tel.

(023)571 5847

7AMn\#AAD'T

MM

Kerst Brunch 2010

vr.

ma.- wo.-

Gepaste kleding verplicht
Ook voor niet leerlingen

Zaterdag 25 en Zondag 26 december van 12.00 uur tot 15.30 uur

Ontvangst met een sprankelend glas Cremant de

T 023-5730240

Dierenartsenpraktijk

~p

Gidde. vooraf reserveren

Ie kerstdag gesloten

-

www.blitzkickers.nl

&S&
Zaterdag 18 december

A ld earte ook mogelijk

14,

Zandvoort

Kerstbal

f^

2e kerstdag de hele dag geopend!
Drieg aii gen Kerst keuzemenu a € 29,50 p.p.

Geopend van

Zaterdag 18 december

€ 5,99

en nog vele andere leuke geschenken

HflROCAIÏiO

Kerkstraat

Wij zijn verhuisd en vieren feest

UOgn € 5,99 -t nu € 3,99

nu 3 artikelen voor

nor € 48,50 p.p.

Mazzelmarkt

Brasserie restaurant Haroca.no

€ 2,99

^

Kerstmenu
Zondag 2de Kerstdag 2010
Ontvangst meteen sprankelend glasCrémant de

Loire

e

Entree
Wilde bospaddenstoelensoep met een schuim van serranoham

*

of

Bisque van Canadese kreeft met schuim van dragon

Buffet
Proeverij van de zee

Garnalen kro ketjes

Krabsalade

Gamba's

in

mediteriaanse

olie

•

Pasta salade van zeevruchten en avocado

*
r

Cocktail van krab

*
Lamsham met cranberrycompote
Spoom van

Gerookte zalm met rode uien en kappertjes

Hele kalkoen gevuld met duxelle, seizoensgroenten,
salade van mandarijnen en gratin van aardappel

Proeverij van het land

Motadella

•

Hazenpeper «Jan-ion Sera no

Maasdammer

•

•

*

Salade Capresse

Vegetarische quiche

kaas

Sera

citrusvruchten

&

Carpaccio van gerookte heilbot metwassabi mayonaise

Wild paté met Cranberry compote

en asperges

*

t

m bied "boeren" eggs met

Bitterkoekjesbavarois

met kaneel en macadamia-ijs

bosuitjes

€ 42,50

Bospaddenstoelen met gesmolten provola kaas
Carpaccio met "O ld Amsterdam" en balsamicodressing
diverse soorten brood, toast, crostini's

Minimaal 6 personen,

gelieve tot 4

dagen vooraf te reserveren

Dessertbuffet
Kerststol, Vers fruit,

Chocoladesoezen,

Petit-fours en Ti ram isu van verse aardbeien

€ 26,50

*§

DE rUVENPl

VAN ZANDVOORT 10
Strandpaviljoen

9. tel.

023-5718888. www.dehaTenvanzamdtvoort.nl

Aanslag op Zandvoortse
In

de Haarlemse

klaarlichte

kille

om

ber zou het gaan
Schilder. Hij
vijf

Schaepmanstraat

Dr.

dag een

is

vrijdagmiddag

is

de Zandvoortse

full Hells

Dezelfde getuigen hebben

slag

mannen
weg zien

standige afdeling) van de

een

BMW

Hells Angels.

Volgens ano-

nieme getuigen werd
zeker

vijf

een

op te gaan

motorzaak in Umuiden.
Daar werd een 'inbreker'

Zandvoort kon zich

soms

dewerkers het ziekenhuis

opmaken voor een
winters weekend.

een landelijke kerstactie

deze zaak,

Echter wie zondag

positieve

die naar het zich laat aan-

de slee te voorschijn

oudere

door twee aanwezige me-

lopen en

in

zien wegrijden.

in

later in

geslagen.

de Papentorenstraat, nabij

zien niets

de Koepelgevangenis in
Haarlem, teruggevonden.
Van de daders ontbreekt
nog ieder spoor.

te

stierf ter plaatse.

in

aan Hells Angels gelieerde

er

De hulpdiensten, die snel
plaatse waren, konden niets meer voor hem
hij

onderzocht met de

keer gericht op

de Zandvoorter geschoten.
ter

doen,

link

na de aan-

De auto werd even

Maandag werd bekend

dat

In

niet strikt

met een inbraak
heeft maar een

maken

Een

personen

zijn

in

verzekerde be-

man

1

januari 2011

is

het weer zo ver. De 51e editie van de

de tweede duik van Nederland
14.00 uur starten

bij

zal

ook

dit jaar

ketjes rond

hij

het dier te

zakte daar-

Thomashuis

in

plaatse waren. Even later

en volgend jaar weer de

Zandvoort

feestje als bedankje voor

Om

15.000 bezoekers een

iets

goeds

kwam ook

de ambulance.
De man was echtertoen al
huis. Hij werd

vaste begeleidsters Aaltje

Vink en

politie

ingehaald en

kinderkunst

Stobbelaar.

Zandvoort en door middel

zijn

op temperatuur te komen.

van sponsoring van de stich-

Jonker. Het doel van deze

De hond werd voor onder-

ting 'Kunst op School' kan

feestelijke bijeenkomst

zoek naar de dierenarts

dit project

man werd

toch weer door-

verstevigen, het dan bijna

groepen

voorbije jaar door te ne-

en de Nicolaasschool

Sneeuwpret

creativiteit

8 van

de Duinroosin

het

Museum hun

Zandvoorts

kunnen uitleven

al

op de doekjes.

zich

melden.

die

Zaterdag was het wat

sneeuw
feest.

U bent van harte welkom op het wijkspreekuur donderdag 16
19 tot

20 uur

in

het Gemeenschapshuis, Louis

Vooraf aanmelden

is

niet nodig;

de

Een dik pak was

al vrij

zijn

locatie

de

is

aan de

feestelijk

vrijwilligers

tussen 16.00 en 18.00

uurvan harte uitgenodigd.

nieuwe

Gezocht

de biblio-

in

het

Museum

is

afdeling Zandvoort

op zoek naar een be-

zorger(st)er die, meestal

om
ca

de twee maanden,
20

AMBO magazine

cir-

en

en Juttersmu-ZEE-um.

de nieuwsbrieven zou willen

rondbrengen? Het gaat

Samen

om

de

met

betreft voor

me de Zandvoortse jeugd

De

de toekomst te

Flemingstraat
versierd en

ANBO

in

het centrum van

Zandvoort en

straatmeubilair of soortgelijke zaken?

17.

het

kijken.

in

worden

Zandvoorts

na

Davidsstraat

in

Er zijn

mooie kunst-

men en

jaar tentoongesteld

in

over de bestrating, straatverlichting, zwerfafval, speelplekken,

december van

veie

theek, veel etalages

meer weten over de inrichting
u vragen of opmerkingen

is

relaties te

gaan. Inmiddels hebben de

werken geproduceerd

u

Schuurman en

vrienden Siem en Cor

de onderlinge

afgezet.

nen geïnteresseerden

Centrum? Wilt

violist Louis

door de hermandad thuis

gebracht en de

Op de website www.nieuw-

u in het

het vele verrichte werk
wordt muzikaal opgeluisterd door de Zandvoortse

om weer

deken geholpen

jaarsduikzandvoort.nl kun-

Woont

in

Met hulp van de gemeente

op voorspraak van Bur-

van de openbare ruimte? Of heeft

klaar!

in

met medewerking van de

Emmy

van Pluspunt

17

warm houd-

alsnog meteen

december wijkspreekuur
Centrum en Zandvoort Schoon!?
1

Hilly

dit jaar

door de

op weg naar

vrijwilligers

Zandvoort kunnen vrijdag

Marianne Rebel en

16

MNBVOOfl

Zorgcentrum

miteit en kilte van een re-

doen voor hen die het
minder eenvoudig hebben.

Zandvoort

Bedankt

Vrijwilligers

Kinderkunstlijn
Jansen organiseren

gemeester Meijer naar
voren gekomen. In het
Thomashuis worden ver-

is

in

de Duinen. Een

in

beetje aandacht voor elkaar

december een dansje
wagen rond de kerstboom.
Want het jaarlijkse kerst-

leven

te

de orga-

Huis

op de slee, van fo-

tograaf Chris Schotanus,

brengen en ook

de Zandvoortse

Isis

bij finaal door het uiterst
onbetrouwbare ijs op het
meertje. Omstanders belden 112, waarna al snel de
brandweer en depolitieter

warm

mooi platform om uw beonder de aandacht te

dit jaar heeft

hondje

van de Nicolaasschool pak-

geboden zonder de anoni-

drijf

nisatie van

brengen op 14 december
vanaf 13.00 uur leerlingen

doet zoveel goed.

man om

en laat

weten dat eraan hen wordt
gedacht. Ook in Zandvoort

de foto's nog!"Zoa Is deze van

is

redden maar

opgevangen en wordt hen

circa

weer een goed doel
gekozen om een bijdrage aan te doneren. Het

kwam

bedrogen uit. Het
merendeel van de
sneeuw laag was door

aandacht aan de

medemens

zondag als sneeuw voor de
zon verdwenen. Jammer,
"maar gelukkig hebben we

dag door het ijs van het
Zwanen meertje gezakt. Het

een mooi bedrag voor het
Thomashuis te realiseren is
de organisatie nog steeds
op zoek naar sponsoren
die dit initiatief ondersteunen. De Zandvoortse
Nieuwjaarsduik is met

editie

dikke

De
met

zelfs vergeten.

Stichting geeft

Riki

maandagmid-

den,

guliere zorginstelling.

Ook

deren zich eenzaam en

de regen van de nacht naar

derzoeken lopen nog.

een normaal

Strandpaviljoen Take Five aan Zee.

hond van

die de

waring gesteld. Beide on-

standelijk gehandicapten

om

weer

van samenzijn, voelen ou-

als

vriendin wilde red-

lukte de

Zandvoortse Nieuwjaarsduik. Met zo'n 1500 deelnemers

het

nodigwas.

wilde halen,

drugs gerelateerde zaak
lijkt te zijn, zijn alle drie de

Sponsor de Nieuwjaarsduik 2011
Op

-09 DECEMBER 2010

het korps Kennemerland

kogels doorzeefd.

vier

OOR

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

maken zou hebben. Ook

een

zaak van de 'inbraak'

was een full memhet Haarlemse
Chapter (nagenoeg zelf-
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OOG

en
DE BADPLAATS DOOR

een mislukte drugsdeal te

vrijdagmiddag op klaarlichte dag met zeker

ber van

ZandvoortseCourant-

wordt door de recherche van

Angel Rob

Schilder

Met

de liquidatie mogelijk met

bij

aanslag gepleegd op een Hells An-

Volgens dagblad De Telegraaf van zaterdag 4 decem-

gel.

Angel

full Hells

sterk

tegen eenzaamheid

wijk: Tolweg,

Draijerstraat, Frans

sneeuw en kou zorgen

Willem

Zwaan-

vroeg gevallen en gaande

Us,

de dag werd dat alleen

ervoor dat veel ouderen

maar meer. De ANWB en
het KNMI gaven zelfs een

minder vaak naar buiten

dal'.

kunnen. Hierdoor raken

de ANBO lopen? Graag even

koffie staat

sneeuwalarm
schuwden om

uit

en waar-

niet

de

weg

nog meer
Vooral

in

met

ni

zij

een isolement.
Kerst, het feest

straat, Piet Leffertsstraat
enz.,

zeg maar het 'tranen-

Wie

bellen

wil dit rondje voor

met het

secretariaat

tel:023-5712215.

wü

A

[vrije
Vrijehuizenmarkt
tneer voof tiw huls!

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

Zéér royale, halfvrijstaande 50-er jaren eengezinswoning (type 2/1 kap) met

Cort van der Lindenstraat 42 Zandvoort

besloten voortuin op het zuidoosten, garage, oprit voor meerdere auto's en

een 12,5 meter diepe,

fraai

aangelegde achtertuin op het noordwesten.

Grenzend aan het beschermde natuurgebied de "Amsterdamse Waterleidingduinen"
in

Zandvoort Zuid;

Deze moderne hoekwoning beschikt

o.a.

over een royale

woonkamer aan de

uitbouw aan de achterzijde met moderne open keuken vzv

div.

duinzijde, riante

inbouwapp. en aangrenzende

eetkamer, moderne badkamer vzv ligbad, moderne dubbele wastafel en een design radiator,

separate moderne doucheruimte en

Een

in

maar

liefst

5 slaapkamers;

uitmuntende staat verkerend woonhuis, gesitueerd op een geliefd gedeelte

van de Cort van der Lindenstraat;

Woonoppervlakte

ca.

Vraagprijs:

1

75 m', perceel 326

mz

,

inhoud

ca.

500

mf

€ 629.000,- k.k.

H De Favaugeplein 21-76

nerhuis

(2

Zandvoort

woonlagen woon

.neten! slaapkamer);

a.glas-fn-loodranene

.inhoud

ca.

3Z0m

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een

rij:

•

De

•

Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook

•

Persoonlijke en pro-actieve karakter van onze dienstverlening;

leukste courtage van Nederland*;
's

avonds;

•

Etalage op A-1 lokatie aan de Grote Krocht in Zandvoort;

•

Optimale woning presentatie, fotografie en woning beschrijving;

•

Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij verkoop,
aankoop, verhuur en beheer;
No cure, no pay;
Gratis waardebepaling van uw woning*;
Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!
Uw woning wordt geplaatst op de volgende websites:

•
•
•
•

funda.nl, zah.nl, jaap.nl, huislijn.nl en natuurlijk Vrijehuizenmarkt.nl!

panedd

!
.

Vraagprijs
€ 279.000,

Vraagprijs:
€ 189.000,- k.k.

kh

BEL 023 - 5 731 999
Nick ten Broeke

2042 NT

Emmaweg 21
ZANDVOORT

R:

023 - 5 732 007

ML: 0655 - 13 03 65
E:

info@nicktenbroeke.nl

www.vrijehuizenmarkt.nl of
www.nicktenbroeke.nl
Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

NUMMER 49- 09 DECEMBER 2010

ZandvoortseCourant-

Jazz in Zandvoort

Zondag 19 december

•

De Krocht

&

Programma:
Concert TrioJohcm Clement

met Ronald Douglas

Warm- en koud
Concert

ij

Kerst bij

Club Nautique
1

-Aanvang

ca.

18.00 uut

Band - Aanvang

ca.

20.00 uui

buffet
Big

11

Kerstmarkt-

11

Zandvoort on ke-

12

Rommelmarkt-

023

-

W

Hoog

A. Concert Trio Johan Clement

€

30,00

Johan Clement

+ buffet + Gabanza Big Band

Hoog

uur

metThe

Oomstee

Jazz

Buscito's,

aanvang 21.00 uur

18

Sprookjeswandeling- Raadhuisplein,

A

Hoog

Laac

18 Kerstbal

T

E

R

DO

9

01.29

05.39

13.36

17.48

10

02.05

06.21

14.15

18.36

ZA

11

02.55

07.06

14.55

19.15

€15,00

+ Gabanza Big Band

Laac

VR

DEC

met Ronald Douglas

14. 00

17

kerkplein.

C. Concert Trio

opening van de

aan vang

Krocht, 10.00 tot

kerstsfeer!

-

Kersteditie

www.clubnautique.nl
Strandpaviljoen 23

B. Buffet

De
in

bel:

07

571 57

Officiële

in

16.00 uur. Geheel

Voor reserveringen

boeken:

Er zijn drie opties te

Pluspunt, 10.30 tot 14.30 uur

in

ijsbaan. Raadhuisplein,

kerstmenu
op pagina 18

Zie ons

-Aanvang 14.30 uur

(zang)

mans Gabanza

WATERSTANDEN

Kerstconcert

-

Aanvang

17.00 uur

van Dansschool Rob Dolderman.

De Krocht, aanvang 20.00 uur

ZO

12

03.17

07.45

15.24

20.03

MA

1!

03.35

08.36

16.10

21.05

Dl

14

04.30

09.15

17.06

22.00

Reserveren via Hans Reymers:

WO

15

05.30

10.13

17.54

22.55

hansreymers@online.nl of 06-53578496

DO

16

06.55

11.36

19.06

Mannenkoor

19 Kerkconcert- Westfries

in

Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur
19 Jazz in

Zandvoort- Kerstconcert: trio Johan

Clement met zanger Ronald Douglas, buffet en

Gabanza

Big Band.

De

Krocht,

aanvang 14.30 uur

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

1aBsacaa

Winterwandeling

Lifestyle Planningen,

Zondag

APK
Onderhoud en

nemerland, hopelijk

merken
en verkoop

reparatie alle

Occasions

-

in

Karim en

Mo

CD

F.

023-5733793

E.

Zandvoort

in

een

landschap, een

winterwandeling door de
Amsterdamse Waterleidingduinen. Tijdens deze wande-

massa's watervogels. Ook
is

er de velduil,

blauwe

T.

de IVN-gids over

ling vertelt

023-5733792

autobedrijfkarimo@planet.nl

wat

alles

Vooral
is

het

in
in

hij

tegenkomt.

je

kom

WOEKERPOUS

wel herten tegen! Vertrek

om

14.00 uur

bij

Spaart

strenge winters

de

AWD

druk met

1,5

uur.

Er

is

een alternatief!

een grote verzekeraar voor een aanvullend pensioen

u bij

I

uw pt

>p.En»

en

Toegangska art

i

maatschappelijke ophef geen geheim meer. Ui

aanzienlijk deel

op aan kosten. Hierdoor bouwt u

oen kapitaal op dan u verwacht. U kunt nog ingrijpen

Maak een

verplicht. Aanmelden vooraf
is

?

de kans groot dat u een woekerpolis heeft. Hoge kosten eten

de ingang

Oase aan de Vogelenzang-

seweg en de wandeling
duurt

Hypotheker

Herfinanciering, Kredieter

Pensioen en (echt)Scheidinger

kie-

ken dief en de ijsvogel te zien

en te horen. Misschien

alle

www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat 10, 2041

december orga-

12

niseert het IVN Zuid-Ken-

winters

vrijblijvende afspraak 06-193

Hemman

niet nodig.

3i S

74

UNIEKE KERSTKANS!
^^^
VRAAGPRIJS:

€

„._„

|

fat

399.000,= K.K.

Deze uitermate royale woning

p

van

liefst

ca.

J

te bieden! Het

De opruiming
Damesschoenen en

Herenschoenen
M.u.v.

nieuwe

begonnen!

-laarzen*

20 /o

-

£0 *0

$0 A>

l«J

Phoenix

een royale zolderruimte, een

JBll^B ÜWiflin

Wootioppervlakteca.
.

perceel grootte 151

bladgoud verguld

m

175 m',

!
;

Parkerenopeigengrondmogelijk:

opschrift

Renovatie van veroud
Crafaccessoires, zoals

monu

Zie digitale plattegronden

op onze web

r

complete grafbed

2042

Respectvol, perst onlijk en geheel c

LS

Zandvoort

Telefoon: 023-57 39 2J4
•

Tel.

5714410

Voor een

ite.

nenl en beplanting

Louis Davidsstraat 15

Shoes

garagebox.

Studio op de begane grond:
4 slaapkamers:

!

Opnieuw inlakken/m

een zelfstandige studio op de

begane grond, 4 slaapkamers.

Royalewoningmetgarage;
•

;

...]..:-IK,r,lW: h-''
•

iLl

M

achtertuin en een vrijstaande

WL—

Begraafplaatsen- en crematoria-ondersteuning

collectie

<-

.

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

Persoonlijk advies vo

Kerkstraat ia

aantrekkelijk

van het stranden beschikt over

•Verzorging van

Bibi for

is

gelegen op slechts 150 meter

is

•

*

rjsm' verdeeld

over 4 woonlagen heeft veel

vrijblijve nde offerte of

.lil

—

www.greevenmakelaardij.nl

a telefoonnummer 06-397 56 604
1

/£& GREËVEN

K

ïHi

.-,

liTXEfc

M
^>

Maak
-feest

deze Kerst een echt
voor je trouwe maatje

va"n

Dobey heeft

om

alles

ze extra te

verwennen, zelfs
looie cadeaus voor
onder de boom.

dus snel langs

^

4

De meest creatieve
ondernemer van

2010/2011
Het gezondste gekysteem van 9{gder!and,

mi niemü bij 'Boudoir Sy Sara!
'Pc voordelen

van

dit

systeem:

'Met dit gelsusteem heep u absoluut geen enkele beschadiging

De kaashoek maakt
mooie kerstpakketten!

meer aan denatumli\ky nngci. de nagel zoor dt niet meer
ifi'T'ijiiMu'r

bevordert zei\< de qioei vnn de eiqen mnjd.

'Met product

is

dun., natuurlijk, sterHj

soepel. 11 heeft qcen omKijkcii meer

duurzaam en

naar uu

nagels tot zelfs 5 weken'. 'Direct droog en

Komt u even langs,
dan helpen wij U graag
met het uitzoeken van
een origineel kerstcadeau.

Opende glans. 99%

'1

Wii

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28

2042 LX Zandvoort
I023-5719345

Haltestraat 38

•

2042 LN Zandvoort

Tel. /Fax (023) 571

1

**'

50 00

van

al

prachtige Kiemen en een

natuurlijke french manicure

v >

9{iewiüsgiertfl?
'3cl

I

vrij

schimmel en nudeliqe qevotiien! t

qa ust naar onze

(Boudoir èy

Sam

Achterweg

la,

Vel.
7

studio:

2042 £31 Zandvoort

023-573 29 00

dagen per weekgeopend van 09.00

Tevens

's

avonds op afspraak^

{

^
*

,

«

**Ë
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Informatieve en gezellige bijeenkomst
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Derde Sprookjeswandeling

voor vrijwilligers van ZorgContact
Op zaterdag 18 decemberwordterin het
Ongeveer 70

vrijwilligers

van het Huis

in

de Duinen, A.C.

Bodaan en Meerleven hebben, mede door een financiële
bijdrage van Holland Casino Zandvoort, genoten van een

woordelijke
in

informatieve en gezellige middag, gevolgd door een heerlijk

Indonesisch buffet.

mensen van Huis

gezellige

centrum

van Zandvoort voor de derde keer de Sprookjeswandeling

om

dit zeer

genomen en

daar-

om

deze middag opgezet

meer feedback

te krijgen en

een kerstmarktje beginnen. Tevens
Kerkplein, dankzij de

vende

zal er

dan ook op het

medewerking van Sunparks, een

le-

met een informatief gedeelgroepjes van ongeveer

werd ervan

Raadhuisplein en het Kerkplein.

Zo komt Sneeuwwitje

met een hapje en
Men was erg blij
bijdrage van

Peter Pan en Kapitein

Haak

wandelen rond en nog een

gehouden onder de
ligers

taurant of

bij

de klaverjas mid-

in

maakt

zij

vrijwil-

kwam

o.a.

bij

graag meer

de werkwijze. De verant-

Decemberloterij

naam

Prijs

R.Bol

Cadeaubon van €

-

i

e

met

zijn

Kerk.

Zij

de Protestante

zingen dan bekende

kerstliedjes.

zal

Voor de kinderen die aan

het kinderkoor 'Kinderen

de Sprookjeswandeling wil-

van de Kust' een kerstmu-

len

een

is

In

de Protestantse Kerk

liefst

zaterdag

18

geniet

foto.

deelnemen

is

er voor

C.

van der Reijden

Lemmens

bewegingsmaterialen.

In

stunt uit in Laurel

gewaardeerd werd.

&

Een van de deelnemende teams aan de Bar Battle heeft vo-

door:

Bruna Balkenende

rige

week donderdag voor een geweldige

Het

NVD RacingTeam FRABOS

lide

naar binnen weten te krijgen

stunt gezorgd.

had een echte
bij

Laurel

BMW racebo-

&

Hardy.

het

unieke

evenement voor jon gen oud.
Kijk

voor meer informatie op

Hardy
Hardy. Het

team had

niet

voorde

race-

alleen gezorgd

auto en hun coureurs maar

had tevens twee 'pitpoe-

Bon

gevonden om

nauwelijks verhullende

kleding het dorstige publiek

De Kaashoek

€

dit

www.sprookjeswandeling.nl.

zen' bereid

Blokker

15

mee van

Bar Battle raceteam haalt

ie-

der geval een geste die zeer

C'est

Cadeaubon van €
Zuivel mandje

heel

om

Kom dus

verkleed, op

december en

bakken en andere spel- en

in
E.

wat het

boekje te kopen.
allemaal,

Zoals de aanschaf van sjoel-

Aangeboden

Notenpakket

is

in

aan bewoners activiteit en.

trekking

25

Singers

gedeeltevan hetgeld besteed

aangeboden. Verder

zijn.

een enquête

ondersteuning willen krijgen

bewoners wegbrengen/

D.van der Meije

er

naar voren, dat

dagen, of door vrijwilligers

OVZ

is

en daarbij

Verder zitten er diverse kor-

aantrekkelijk

mogen met hem op de

Onlangs

tekeningen kan verzamelen.

tingsbonnen

van Toko Bintang worden

op kantoorwerkzaarn

wordt de

19.45

met muzikale mede-

zelfs

het res-

Om

Sprookjeswandeling afge-

vinden.

sloten

gezin aanwezig. Kinderen

in

te vinden zijn en

werking van The Beach Pop

tastisch Indonesisch buffet

bijvoorbeeld helpen

een plattegrond

erin,

waarmee je hun hand-

heleboel andere figuren uit

bij

roepskrachten een helpende

van de op-

alle tijden

waar deze

de sprookjeswereld.

Ook de Kerstman

hand goed gebruiken. De

staan

tredens

plaatjes van de sprookjesfi-

want daarmee kon een fan-

steund door vrijwilligers die

de muziektent op het

guren

naar activiteiten. Bovendien

zorgcentra worden onder-

in

Raadhuisplein zullen diverse

om

de technische dienst en

meerdere keren een leuke

poppenkastvoorstelling ge-

muzikale optredens plaats-

7

Holland Casino Zandvoort,

bezuinigingen kunnen de be-

zal

ven,

dwergen, maar

informeel

vrijwilligers die

sprookjes oliebol. Tevens

met haar

een drankje.

ook

In

een betoverde appel en een

ook Roodkapje en de wolf.

stukken. Daarna werd het

zijn er

Raadhuisplein te vinden.

en het pop-

pentheatervan de Rekreade

sical uitvoeren

bepaalde stellingen en vraag-

begeleiden naar de kerk en

Zeker door de

vanaf 17.00 uur op het

gedachten gewisseld over

was men met de

die

zul-

ruim 45 sprookjesfiguren rondwandelen op het

len

elke instelling of vereni-

vrijwilligers.

In

Bruna

bij

de Gelaarsde Kat.

bij

Zij is

bonnen voor chocolademelk,

tien vrijwilligers,

ging draait het vaak

een boekje te koop.

zelf

het boekje zitten waarde-

kerststal te zien zijn.

Van 17.00 tot 20.00 uur

De middag werd begonnen

Bij

3

de voorverkoop

georganiseerd. Al vanaf 12.00 uur zal er op het Kerkplein

te geven.

te. In

€

Balkenende en op de dag

de Duinen, A.G. Bodaan en

Meerleven hebben
ter harte

van de nodige drankjes te

Gall&Gall

M.Gerrits

Rode of witte wijn van

Fam. van

Slagerij

L.van den Bos

Cadeaudoos Noa Pearle (Cac larel)
Fondue/gou rmetschotel voo 4p.
Doos perssinaasappels

M.Zeilstra

Dames

Shanna's shoerepair

P.Koehler Koper

Doosje bonbons
Waardebon Vichy van €20
Verwenbon van € 15
Cadeaubon van € 15
Cadeaubon van € io
Bloemencadeaubon van € 15
Cadeaubon van € 15

BloemsierkunstJ.&H.BIuijs

cing Fame, vanavond vanaf

Versteege's Ijzerhandel

20.00

Chocolade geschenk

Chocoladehuis Willemsen

in

Gils

J.van Eeden

V.Soenderhuizen
A.

Heemskerk

W.Kuijken
I.Rijnders

C.J.Sandbergen

FE.Brune

Fam.Longayroux
Fam. de Vries

io

of heren hakken

H. v/d Sluis

van Smaaq naar
Hamburgermenu

Fam. Molenaar

Cadeaubon van € 20

Fam. Jonker

Kunstkerstboom
Bloemencadeau van

T.Sidar
S.H.
A.

Wisse

Bakker

W.Kuijken

Kilo kaas

Marcel Horneman

25

mee gaat dingen naar de
uiteindelijke overwinning.

De eerstkomende Bar Battle

Bonbonniere

is

Zandvoortse Apotheek
Koffie

ze

die als

'Vrouwen met

aangaan

uur.

Hun

in

ballen'

bardan-

'battle' staat

het teken van strijden te-

gen borstkanker, dus zorg
dat je erbij bent. De entree

Plein

Hema Zandvoort

Het was de BMW waarin
Zandvoorter Peter Furth

de organisatie gezorgd voor

Bloemenhuis W.BIuijs

en

een goede afvoervan de

Vreeburg

van de dames van de

destrijd

KaashuisTromp
Snackbar Het

die

Zandvoortsche Hockeyclub

Club Zandvoort

Kwekerij Van Kleeff
Walk of Fame

zijn co-rijder

Peter Fon-

mee deelnemen aan

men

hoort. Gelukkig had

uit-

is

gratis.

Zaterdagavond had Laurel

Hardy opnieuw

&

Rollade naar keuze

Slagerij

2 kaartjes voor bioscoop

Circus Zandvoort

de Winter Endurance Kam-

in

opgekomen

dan anders. Toen werd het

Sea Optiek

pioenschap op Circuit Park

publiek het knap moeilijk

Sinterklaasfeest voor vol-

Ketting voor

bril

naar keuze

5.

Vos

Lunch

P.

Wa n rooy

Cadeaubon van €

Lissen berg

MG

S.

ke

La

Opnieuw een ge-

slaagde Bar Battle die zeker

Daniël Groenteen Fruit

Music Store

€

voorzien.

Parfumerie Moerenburg

t.w.v.

10
25

usb stick Kingston

Alle winnaars krijgen persoonlijk bericht.

lijn

BMW M3 GTR

Grand café XL

Zandvoort. De

Emotion by

werd ook nog eens'even'ge-

Esprit

Beachnet Internet

start en

in

ruimte weet

zo een kleine

men

niet

wat

laatgassen anders zou het
grote getal en

wassenen

hebben gehad.

iets

gevierd.

anders

Ook dat

werd een spetterend feest
Het was trouwens toch een

mooie avond

in

Laurel

&

bij

de aimabele uitbaters Ron en

Gerda Brouwer.

J>

Zaterdag

Behang- en schildersbedrijf

december

11

Tel/Fax 571

31

.

aan 3Üeefj

gereed

zal zijn.

ijs

Voor het volledige december programma

zie

opening op zondag

insteekmaterialen

Circurt

Kerststukken

Kerstkransen

Zandvoort

Tot Kerstmis

ook op dinsdag geopend

BlokkerZandvoort

VAN AACKEN

.

!=!=

Parfumerie Drogisterij Moerenburg

Kooy

Rabobank Haarlem

NU OOK:
&

strati e

jli

keraar. Bel

via

zorgverze-

je in via

voor een afspraak

Te huur per direct, voor wer-

kend

Flemingsstraat 55 (Pluspunt)

Zandvoort Promotie

Stiel'

VlugFashion

Ondernemers Vereniging Zandvoort

Op voorhand danken wij
a.s.

alle vrijwilligers die

zaterdag aanwezig zullen

zijn.

vanaf

Zonder hen

is

dit

absoluut onmogelijk.

Helma Hoogland

installateur helpt

Kamer te huur voor 2 personen met balkon. Ca. 501712,

bij alle

aanleg (draadloos) netwerk.

Met ZandvoortPas
Particuliere zandkorrel €7,50

tuin voor jong
stel. Bellen

Te huur: luxe appartement

vlotte vutter/pensionaris

p.m.+

Ierse
?

monique@nihot.pro

Gratis

2

fice

We willen

3

Geen onroerend goed of auto's
Geen goederen met een waarde boven

Caico Goede

bedanken voor het

4

niet

5

(exd.BTW)

2)

In

De

ge-: lot; n ;-"v--!o|.>

gered

6

Pen

111

et

="l

;p."--"t

Bruna Balkenende, Grote Krocht

uit

het

webcam en
bij

de-

of-

PC met

hoogte verstelbaar

in

breedbeeldscherm,

senbord. Te koop voor

€

zwanenmeer!

259. Bel 06-23127561

Administratiekantoor

9
:

contsn:

cfi\c.'.

C53HEÜH3

afgeven

bij:

redactie van de krant, Kleine Krocht 2

levering vóór

G/W/L/

06-53344660

7
8

ki

zakelijke Zandkorrel plaatse

1)

borg.

draadloze muis en toet-

heldhaftig Ar te hebben
i

voorwaarden

Info:

software

ig inch

nadenken en meteen

de €500,-

11

mnd

1

cember.

Rookvrij huis graag. Mailen:

€5,-

ZAKELIJKE ZANDKORREL €12,50
Met ZandvoortPas €10,-

Dez; bon

in.

TV+internet. Alles incl.€ 750

tijdens schoolvak's

1

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst
onderde volgende voorwaarden:

particulie re

centrum. Boven disco-

in

theek Chin Ch

(m/v) zou het leuk vinden

tegen betaling onze

werkend

tussen 17.00 en

19.00 uur. 06-51616497

Welke

Setter Scoobs te verzorgen

huun appartement met

Te

garantie en KvK.

Lieve oppas gezocht.

om

korting op een zandkorrel

vlakbij detrein.Tel. 5713975

Ook avonden/weekend.
voor computergebruikers.
023-5719666 of 06-44696001.

Met

ZANDKORRELS INVULBON

appartement

NSstation-centrum.
p.m. Tel. 06-26830912

Kabel-internet/adsl

Rep-it, totaal service

Stichting Winterwonderland Zandvoort: Gert van Kuijk,

Leo Miezenbeek, Ingrid Muller en

stel: fraai

nabij

€800

World
•;;

A.B.

www.abnails.nl

of bel 023-5245005.

thuis:o6-5i8i536o.

maandag 9.00-12.30

HBR Assurantiën

Huppelschoten Accountants

t

bij

Nailsin Haarlem. Schrijf

PC-PROBLEMEN. Advies en

schilderwerk.

vrijblijvende offerte!

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

Met ZandvoortPas

introductie avond

Inloopspreekuur:

Zandvoort

Nederlof Repro

Dobey Dierenspeciaalzaak

lee

styliste begint

PRODUCTEN VOOR

kantoor Janssen en
bij u

Koffie:
e.o.

Marcel Horneman

Plein Fastfood

worden??
De opleiding tot nagelmet de gratis

Nagelstyliste

Paap medische hulpmid-

vergoeding

Acimin

Het

vernieuwen kozijnen

Salpacino bewaking

Van der Valk en Swart notarissen

Kapsalon Headsigns

Radio Stiphout

023-5715921.

voet worden vergoed

door zorgverzekeringen.

SLECHTZIENDEN idm

Bruna Balkenende

Slagerij

/

en ons aanbod op

www.autoverkoper.nu

delen

DTPSailfish

Store

06-52461796

Diabetische en reumatische

06-55383624

L.

Secretariaat

voet- en nagelcorrectie

Bilderdijkstraat 22, Zandvoort.

!!!

radio

'5têêge'5 IJzerhandel

Ed Keur

1V1

een professional

Tel.

of bel Patrick van Kessel

De Bode

,'e

VVV Zandvoort

,

of verkopen

voor meer informatie

W.CJ.Timmers Verlichting

Fotografie Johan Lagarde

Lood giete rs bed rijf S polde rs

Pole Position

levering en plaatsing alle glassoorten.

Bon specialiteiten

Ke j r e n Zoo n

Mus ie

GLASZETTERSBEDRIJF

DO Accountants

B

C'est

Hema

ZFM

diabetischeen reumatische

I

.

de

in

en schimmel diagnostiek.

De Zandraortse Apotheek

Hotel Zuiderbad

Gespecialiseerd

/ 06-53498304
www.tra d e-a rd n

via

Grand Café XL

Hotel Hoogland

57 170 93

p.m.

115,-

06-53256274

Pedicure Beata Visser

en NAP.

5730519

Kijk

Holland Casino

Zandvoort

Garage te huur

Planckstraat 44,

Uw auto kopen

Confet'ti

Kaashuis Tromp

1 - Tel.

BOVAG

Max

IJzerhandel Zantvoort

DeKaashoek

behoedt

gejuich van

Van Galenstraat €
Tel.:

tel.

Sita Recycling

Gemeente Zandvoort

Strijder

met

Autobedrijf Trade Ard.

WillemsenChocoladehms

Bank NV

AlbertHeijn

Auto

in

behang-, wit- en

www.arnoldnijkamp.nl

Lid

Circus Zandvoort

de nood en om-

schilderswerkzaam heden

evenement zou niet mogelijk geweest zijn
zonderde bijdragen van de volgende sponsoren:
ABNAmro

ik veilig, u

mij

bevrijding.— Psalmen 32:7

december

12

14.00 uur door wet houder Gert Toonen.

Dit

Insteekgroen en

Van Stolbergweg

uw

Vooral

www.winterwonderlandzandvoort.nl
Officiële

om

u ben

ringt mij

72

Mobiel 06-54264259

Kerstbomen
Kerstbomen in pot

Bij

Arnold Nijkamp

gaat de ijsbaan open!!
Wij verwachten dat aan het eind van de ochtend het

SVP

Elk

Uw

[bedrijfsnaam

cijfer,

leesteken en elke letter of'spatie

18

maandag 11.00 uur betel. ent

pl";1 T:ing-.iezel"fde

week.

WIJ kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade

in

een apartvokje plaatsen

Administratie en
belastingaangiften
voor particulieren en ondernemers kleinbedrijf

Uw Zandvoortpas n

r.

van welke aard dan ook. ontstaan door verkeerde of onjuiste Inhoud
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.
Witte Veld 56, 2041

T 023 573 92 72 M 06 45 30 45

Q.

GB

te

31

Ekirtywillemse@planet.nl

Zandvoort.

Kerst

Keuzemenu

ZARAS

A€ 31,50

professioneel auto's wassen, poetsen & polijsten
krassen en nare luchtjes verwijderen
verrassen door onze vrijblijvende prijsopgave

laat u

gratis haal-

Voorgerechten:
Carpaccio le grec
Keftedes met lekkere tomaten saus en kaas
Feta van de grill

en breng service

www.mobie le-poets-ee nt r» e. n
nfaSmobiale-poirts-ce n t ra le.nl
Tel.023-8880275 of 06^2452535 Potgleterstraat 13, Zandvoort
I

I

i

Hoofdgerechten:
Gegrilde kalkoenfilet met mosterdsaus

Dorado Royal

Financiële Planning

Hypotheken

t-bone steak
Geserveerd met Griekse salade,
rijst, frites of aardappelen

Groenestein

Nagerechten:

A la carte
Halte straat

7,

-f

De scherpste hypotheekdeal met gunstige voorwaarden

't

Volledige aansluiting

"f

Hypotheekadvies door Erkend Hypothecair Planner

Grand Café, Restaurant
26 december 2e kerstdag

Kerstmenu
Herten carpaccio
of

Zalmbonbon gevuld met rivierkreeftjes,
Parmezaanse kaas en pijnboompitten
•%•

Boullion van bospaddenstoelen
-<y

Spoom

v
Tournedos Rossini en groene asperges
of
Coquilles op een bedje van pasta
-%-

Grand
18.00 uur

;

dessert

met

live

XL

optreden van Eric Out

Reserveren: 06-46133622 ofgrandcafe.xl.zandvoort@gmail.com

(Graag

mi'

keuze

uit

het

menu

uiterlijk

een week vooraf doorgeve

Grand Café Hotd Restaurant XL
Kerkplein 8,

tel.

57122Ï2

|

op uw

situatie

Waar vind

je de leukste babywinkel
van Zandvoort}

en wensen

Natuurlijk in Jupiter Plaza
bij

ook mogelijk
2042 LJ Zandvooet

Voor reserveringen: 023-5716631, www.zaras.ni

Aanvang

Pensioenen

Onafhankelijk en duidelijk hypotheekadvies!

Griekse yoghurt met honing en nootjes

Dame Blanche
Galactobureco

Schouten

*f

06-53344660 grandcafe.xl.zïiidvoort@gmail.
|

Dreams

é>

Daytime

Voor

alle

ZandvoortPashouders de aan

Voor Pashouders:
1

^ïrt^^y^™ ^ffih

0% korting op alle ritten

(behalve actierïtten)
|

023-86855»»

Hele MAAND DECEMBER voor Pashoudeks:

Alle dagverse stamppotten
2e kilo halve prijs
kijk

ook eens op onze website:

1

www.slagerijhorneman.nl

Officiële Pasfoto's

div.

Aanbieding voor de maand december:
Karpetten deze maand 10% korting op

kleuren.

wW\

Buitenkant 100% wol,

binnenkant fleecev.a
1.

€ 65,-

T (Vouw)gordijnen

alle

merken.

Pasfoto's

T Tapijt
T Vinyl

Vitrages

\f*n

.1 ft

Laminaat

Luxaflex

T Zonwering

de-bode. nl

Pashouders 5S6 korting

Bestel

een 2e set
"Leuk Lachende"

Medina Woninginrichters

DE BODE*
capuchon, m/v,

nu de ZandvoortPas

Halve

2011

Achternaam + voorletter(s)
BetreffcO Nieuwe ZandvoortPas (€

7.50)

O Verlenging ZandvoortPas (esooj -Pasnr
Woonadres+huisnr
Postcode

Telefoon.

(Handtekening)
Betaling

Doe deze

CONTANT

volledig ingevulde

bon

ir

een gesinter

Deze pas

envelop, voeg het bedrag (contant) toe en gee

met

31

Uw

op

s

geldig anaf jan ariiontote

d cember
rstel

net e
bij

Betaling PER

BANK

uthu

i

f Z

mdvoortPa

nw

Ikomstkad

bezorgd.

Met de aangeh chte t«B edbon voc
een Zan dkorrel. kunt

gewen*
e
iitcrliik

pas wordt

(mini-ad

szs

grat

een door

LI

s

ee

n

Zandkorr

)pl»

.1/12/2010 tocaïzonje:!

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

MjA

Week 49
idijvie

special:

Siamppc

met een gehaktbal €12,50

Week 50

special: Schnilzel
iel

ZANDKORREL

t ndd<ii p*rsjDCfi

voor d»

T Parket

THE

en salade €12,50

The Links
Dtüntjesveldweg 3, 2041 TZ Zandvoort
023-573Ö440. www.opengolfzandvooit.nl

prijs!

biedingen van deze

week

~\
Koene Oeaninq Servies
10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!
Met ZandvoortPas 10%
op de gehele

korting

[www.koenecleaning.nl

collectie,

»

06-14 32 44 44

m.u.v. afgeprijsde artikelen

Lijst
(in

van deelnemende bedrijven

alfabetische volgorde)

Algemeen:
Autobedrijf Zandvoort

-

K.

Taxicentrale Fred Spronk

Psychologiepraktijk

-

Onnesstraat
023--

Abvan

der Neut-

06-31393790
l

Boterham worst +

\ Gebraden gehakt +
Ac

UH6AIn

m

at

ii

ï

e rh s

€3 25
'

Winkeliers:

in

jfi

Bruna Balkenende

Grote Krocht

-

5G-T. 023-5712451

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote
rfe Krocht
Kaashuis Tromp

Oö 11 -M i* 39

—

Jtofii

WWW

«H .Til

Tf fc U'

DE UITVERKOOP
IS BEGONNEN.
|

:

£E£

Beeldschermbril

compleet voor €
Haltestraat 5,T 5712174, vrijdag

30% KORTING

ZANDVOORT

150,-

023 57 12705

koopavond

(Uitgezonderd

feestcollectie)

I

Horneman - Grote

Slagerij

Vreeburg

Menno

Foto

Gorter

Rosa

bij

Bibi for

uw vaste

Sea Optiek

Walk

of

Enkele voordelen voor

u op een

rijtje:

-

-

-

-

Haltestraat

Kerkstraat

Haitestraat ijB
-

Burg. Engeibertsstraat 94b

Haitestraat

Fame

-

Bakkerstraat 2A

en onderhoud:
-

Kerkstraat

zijn in

uw aanbieding
zelf

Grote Krocht

De Bode woonaccessoires

het bezit van een zandvoortpas
de Zandvoortse Courant in full colour
u doet voor Pashouders
u als deelnemer
Extra: alle aanbiedingen staan ook gratis opwww.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas
Veel promotie ZandvoortPas door middel van publicaties in o.a. de Zandvoortse
CouTant, maar ook buiten Zandvoort: iedereen kan een ZandvoortPas aanschaffen,
dus ook niet-Zandvoorters (en er zijn er al een aantal...)
Ter ondersteuning zijn gratis toonbankstan daards en/of raamschildjes verkrijgbaar,
waarop u zelf uw ZandvoortPas aanbiedingen kenbaar kunt maken
Vraag naar de zeer voordelige tarieven en de uitgebreide mogelijkheden
Wekelijks

U bepaalt helemaal

-

klantenkring

Wonen
Ruim 1000 huishoudens

Kosterstraat

Kinderkleding

Shoes

Image Zandvoort

Ondernemers opgelet:
Meedoen aan de ZandvoortPas

Grote Krocht

-

-

trends:

Blitzkickers

vergroot

tijd:

www.massagebijrosa.nl

-

Piony's Haarwinkel

Toerkoop Reisbureau

Mode en

Krocht

Haitestraat

-

Verzorging en vrije

Belli E Ribelli

H^ANDVOORT

Grote Krocht

Slagerij

Massage

WINTERCOLLECTIE:

Tijdens de

maand december

-

in

welke aanbieding

Koene Cleaning Service - 06-1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat

Gratis redactionele aandacht in de krant voor

Rep-it

-

023-5719666/06-44696001

Versteege's IJzerhandel

Harocamo

-

Letty van
Gillis

Kok:

den Brand: tel. 06-4342 9783
tel. 06-460 460 26

Pakveidstraat

Kerkstraat

Mollie&Co Restaurant

Uw ZandvoortPas contactpersonen:

-

Horeca:

-

Verlengde Haitestraat

The Links - Duintjesveidweg
Za ras, Café Restaurant -Haitestraat

ZandvoortseCourant

•
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N
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HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

Dorpsgenoten
Mandy
dorpsgenoot Mandy Schoorl

Bij

gaandeweg. Sinds enkele maanden
en columns

zier interviews

in

ontstond schrijven

(1971)

schrijft ze

met

veel ple-

de Zandvoortse Courant op de

Happening' pagina, maar dat

om

haar eerste eigen gedichten voorin het ku n statelier 'Th e Flying

(Zwembad

daar

blijft

het niet

bij,

Sonneveld). En

want Mandy presenteerde op

7

december

jongstleden onder grote belangstelling haar eerste dicht bun-

Zo te zien en te horen zullen

del 'Egoblosjes'.

derd jaar

als

dat niet lukt

de biologische ouders

bij

een nieuw vast pleeggezin. Een dankbare,

in

ook moei

I

ke taak

ij

omdat

kans geven

om te

aarden

om

de wereld

in

wil

het

een

ik

nog

er

veel

meer

Heeft

Mandy

altijd

geschreven?

zo'n duizend. Toen

ik a

ben een type die voor

"Ja, ik

was

u-pa ir
ik

ik

hield

schitterende voorwerpen uit verre

al

een dagboek

ik

die zo te horen ambitieus
wil.

is

berichten dus

en

bij

schrijven

in

De vraag

lijkt

rijst

in

De nachtvorst verdwijnt

wor-

te

delijk,

blijft

gepropageerde verhaal van

de donkere

in

blijft

het

droog tot en met het week-

bevonden kan en

end, hoewel een verdwaalde

mag worden. Meer en meer

(winterse) Noordzeebui

tegengeluiden doemen op

wel kan binnenlekken, vooral

aanname (klakkeloos)
van de opwarming lijkt niet

rond donderdag.

bij

fictie' bij

Script+

passie. Eigenlijk

is

en de

stem.

mijn ge-

In

dichtenbundel 'Egoblosjes'

be-

meerzo vanzelfsprekend

Een vooruitblik

als

nog

richting

aanvankelijk werd gepredikt.

volgende week

Na een koude start van deze

winterweer voorschotelen.

leert dat

de weerkaarten ons weer

contact komen met

je innerlijke

bestaan

uren. Meestentijds

de opwarming wel unaniem
als juist

tij-

hoewel de kans op op-

vriezing (koude grond) wel

steeds va-

maar weer

ker of het steeds

komende dagen.

veel zon de

al-

waarin het alleen

tijd

waar-

mijn pleegkin-

al

Een cursus schrijven 'Tussen

voedde mijn

een jonge

Haar motto

meer zo gruwelijk koud

hun belevenissen

ook een dagboek

autobiografie en

pratend versterkt

Mandy Schoorl

en weet wat ze

ik

dagelijks over

schrijf.

landen op. Het schept meteen een

goede band die

vrouw

die jaren beslist

in al

voor mijn werk veel werven de en

deren houd

niet

geweest begin december.

lemaal en dat nota bene

een

hen heen."

iedere aangelegenheid kaartjes verstuurde,

vroeger schreef

wordt.

was het daar

maar warmer

haar sfeervolle huis

in

we

1993 en

meer dan hon-

in

Engeland was het nog kouder en na de

tijd. In

IJstijd

IJselijke

den.

vallen direct de vele boeddha's en

is

Mandy

Weer doorgaan

uitnodigende teksten. Voor

binnenkomst

Kleine

het een 24-uurssit natie

zeven dagen per week, een jaar lang! Maar zoals

mooi verwoordt: "Deze kinderen met een rugzakje

penvruchten van haar volgen.

Bij

slot sinds

beleefden de ijzigste decemberstart

de plek waar ze jaren geleden met knikkende

is

knieën haar eerste zwemlessen kreeg

tijdelijk zacht(er)

I

het kind na het aanleren van de nodige basisnormen en

-waarden teruggeplaatst te krijgen
en

is,

Gallery. Dat

„

Schoorl

beslist niet alles.

is

oktober 2010 droeg ze tijdens Kunstkrachtuvan BKZand voort

In

het weekend

In

m

November kende het koudste

iaar beslist

'Wliat's

„

,

week

zijn

We

we nu begon-

zien

opnieuw winter-

|

in

haar leven

is

'op

doorgaan'. Laten

hoe ze aan

dit

pakken en weer

we gaan

motto

is

van bezin

schrijf ik observaties

ningsmomenten.

kijken

gekomen.

Ik

schrijf ove:

de zee, uitdagingen, liefde vooi
mijn ouders, de duinen, zwoele

Oppakken

momenten met

NadeJosinavandeEndeschoolende
heeft, spreidt

Mandy haar vleugels
,.

der en schoonvaderen de

.

het

ECABO te

Beverwijk te kiezen.

In

1991 besluit

au-pair naar Amerika te vertrekken.

aangenomen

nog AWV] waar
zij

functies

P&O

bij

bij
zij

Bij

werkgeversvereniging

tot

2006

bleef werken.

zij

om eenjaar
(toentertijd

die tijd bekleedde

de afdelingen Internationale Zaken, Ledenzaken,

en DIV. Tevens volgde

zij

daar

cursussen

allerlei

in

com-

municat ie, onderhandelen en computerapplicaties. Nai4Jaar
dienstverband besloot ze niet naar Den Haag

mee

te verhui-

zen en kiest vooreen geheel andere richting: ze wordt

opvoedouder

bij

Stichting de Bascule uit

deze nieuwe baan behaalt

HBO Projectmanagement. Sa men met
Zwaan, waar ze volgend jaar februari
is,

haar

al 12, 5

uit

onhoudbare

sche ouders thuis vandaan

zijn

2007

man Peter van der
mee getrouwd

jaar

begeleidt en voedt zeeën kind (soms twee] op

gedragsproblemen die

in

Amsterdam. Naast

de avonduren haar diploma

zij in

situaties

met
bij

ernstige

de biologi-

gekomen. De ouders worden

door haar werkgever begeleid en hetkindtussende^en7Jaar
blijft

een jaar

bij

Mandyen

Peter

in

huis

vriendelijke ontwikkelingen

gepresenteerd worden. De

Ierland geeft

vanafvandaag

bodemloze put waar

druk boven Noord-Europa
stijgt

dige noordwestenwind, het

weekend

wederom en de kans

op een herhaling van (koude) zetten

incluis.

is

tamelijk groot

te noemen.

vervuld, het verdriet

jeuit kunt komen. Gedachten op pa pier zetten

terugkomst wordt

AWVN

In

nen aan een zachtere fase.
Een hogedrukgebied nabij

een doorstaande, aanlan-

De Noordzee
flink

weliswaar

is

Een herintrede van Koning

afgekoeld na de kou van

,

na haar diploma voor administratief medewerker B op

als

is

overdeongeneeslijkeziektevan mijn moe-

uitengaatin 19 8 4 naarhetECLteHaarlemom

zij

maar

ook over het intense verdriet dat onze

kinderwens niet

Beatrixschool.waarze leuke herinnerin-

genaan

mijn geliefde,

wonen, met

als

doel

mij een creatieve

manier van verwerking", zegt

haar Peter heeft ze

veel verre reizen

al

ze.

is

voor

Samen met

gemaakt, leder bezocht

met
Want fotograferen is één van haaranhaarwanden hangen, ingelijst, schitterende

de afgelopen periode, maar
het zeewater

is

nog steeds

met

relatief mild

Dat

bijbehorend reisverslag!

ten middagtemperaturen

Zandvoort richting en

dichters kring

foto's.

Daarnaast gaat ze maandelijks naar de

De Nieuwe

Eglantier

in

Haarlem waar ze samen

met mededichters eigen ingebrachte gedichten bespreekt en
bijschaaft. "Stel", vraag

ik

tot slot, "als je

met

niets of

niemand

ken ing hoeft te houden, wat zou je dan gaan doen?" Het
stil

maardan gaan haar ogen

"Dan zou
opvang,
kroelen."

ik

bij

naar Afrika gaan

is

re-

even

glinsteren en zegt ze glimlachend:

om te werken

de jonkies natuurlijk met wie

in

ik

in

zijn

is

zeer wel mogelijk

de nieuwe week en tevens

neemt

8 graden.

ook de te verwach-

land herleeft ze via een groot digitaal fotoboek, uiteraard

dere passies. Aan

zelfgemaakte

Winter

toe.

later

Zouden

de sneeuwkans

we

nu opnieuw

in

gaan afstevenen op de zo

het

vurig gewenste witte Kerst,

weekend. Mogelijk wordt
het zelfs een middagje af-

net zoals een jaar geleden?

gerond

8,5

graden

beschutte tuin

als

in

in

Het zou zomaar kunnen.
Meerweerinfoiseropwww.

een

de zon

weerprimeur.nl

ook nog wat zou meewerken. Overigens

is

T PüttO

er niet heel

een luipaarden-

nog

liefdevol kan

Hoewel Stimpiede poes geen luipaardbaby

is,

vraagt

miauwend aandachten krijgt van Mandy spontaan een dikke
knuffel. De telefoon gaat met het verzoek om op 12 decem-

ze

ber uit eigen dichtwerk voor te dragen tijdens een expositie

Amstelveen. Geweldig, een bekende Zandvoortse

is

in

geboren!

Temperal jur
6

Lekker tafelen tijdens de feestdagen?
Sporten houdt je in balans!
Kijk

op www.sportinzandvoort.nl

Sportraad Zand voort

Min

Neerslag

Wind

8

8
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Kerstconcert van

pluspunt

Jazz in Zandvoort
Op zondag 19 december is vanaf 14.30 uur het

Pluspunt Zand voort

van Jazz

Flemingstraat 55

Filmprogramma
09 r/m 15 December

023.574 03 30
www.pluspuntzandvoort.nl
Peuters

Beweg in g

in

Woensdag 9:30-

t/m 4

2

jaar

10:30 2 februari t/m 13

2

1

in

De Krocht. Voor u

1

1

6:45 uur

1

Donderdag 15:30-

Woensdag 16:00-

vanaf 8 jaar

tend het buffet

17:00 uur 2 febi

-i

t/m 29

ji

t/m 29

rr

€

IBjanu

20

r

i

jar

iri

t/m 3

De Gabanza
I4januarit/m 13

12:00 uur

Big

Band speelt

hoofdzakelijkjazzklassiekers

hoogst 'dansbaar',

en die

14:30 -15:30 uur

Aan het concert en

Intuïtief

tekenen en schilderen

Glas

in

19:30

28

13 januari t/m

- 21:30 uur

april

19:30

of

zijn

aanslui-

Bridge beginners

5 januari t/m

uw

90

liefhebbers. U kunt

plaatsen reserveren via

hansreymers@online.nl of
tel.

06-53578496.

Pluspunt Zandvoort loopt op dit

moment een

cursus

ja

De dames

krijgen in een tijdsbestek

van 6 cursusdagen een aantal onderwerpen of reparaties

Dinsdagavond

19:30

22:00 uur

-

voorgeschoteld die

t/m 8 maart

-it/m

i

voor

slechts plaats

2maart
In

Bridg e gevorderden Maandagavond
3i

voor

is

Klussen voor vrouwen
- 22:00 uur

donderdagavond 19:30 -22:00 uur 27

klussen voor vrouwen.

4 januari

kiest

u

€ 30. De toegang
evenementen is

2 maart t/m 30 maai

Lood

Boetseren en Beeldhouwen
Maandag

u

beperkt, er

Donderdag

Woensdag

45. Indien

tot beide

I

Houding en Conditie op muziek 55 plu

Woensdag

en

het buffet en de big band,
betaalt

—

:00

8,

het optreden van Douglas,

Hatha Yog a
ï

voor studenten €

en de big band, tezamen met

8 jaar. Inclusief leen materiaal.

20:00-2

I

15,

voor het aansluitende buffet

16:45 uur 4 maart t/m 14 april

Donderdag 20:00 -

Vrijdag

wel kos-

voor het concert bedraagt

€

6 februari

1

zijn

ten verbonden. De entree

januari t/m 15 april.

3 januari t/m

Yo g Actief
Dinsdag

Johan

Trio

Cabanza Big Band.

Website bouwen voor kinderen

Schermen vanaf

kerstconcert

optreden Ro-

serveerd, gevolgd door een concert van de 17-mans band

fotobewerking voor kinderen

Di gitale

Donderdag 5:30 -

zal

worden door het

Clement. Na het concert wordt een warm/koud buffet ge-

april.

T ypevaardigheid voor Kinderen
Vrijdag 16:00- I7:!5 uur

Zandvoort

in

nald Douglas die begeleid zal

19:30

-22:00 u

zij

gemakkelijk zelf thuis zouden kun-

nen uitvoeren.

II

Mozaïek
Woensdag

19:00

-22:00 uur

19 jar

Klussen voor vrouwen
4ma;

Vrijdag 15:30- 17:00 uur

Spaans Beginners

II

Woensdag 19:00-20:30

Spaans Beginners
Woensdag

20:30

-

12

22:00

1

Franse Conversatie
Donderdag 16:45-

- 27

jar

en IV

III

(licht

april

gevorderd)

2 januari t/m 27 april

I

13 januari t/m 31

17:15

maart

En gelse Conversatie

zonder moeilijke spellingsreg els
Donderdag 13:00-

14:30 uur

13 januari

t/m 28 april

Website bouwen en onderhouden
Maandag 20:00 -22:00

10 januari t/m

Woensdag

20:00 -22:00

Di gitale

fotobewerking

Donderdag
donderdag

Word

3 januari t/m

1

7 februari

lOmaartt/m 14

april

14 februari Extra

Cursus

13 april 2011.

-

12:00 uur 28 januari

ook

in

hanteren van een hamer of

bied van elektra, water, bo-

zaag wordt

Denk niet dat
twee linkerhanden hebt,
want in deze cursus kunt

af op 9 april daaropvolgend.

ren en zagen.
u

-

22:00 uur of

ook

u leren

20:00

-

22:00 uur

sen

in

en

hoe

om

u kleine klus-

het huis kunt

doen. De kennis van het ge-

29

april

genoeg aanvragen kan deze cursus
de avond gegeven worden

voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pIuspuntzandvoort.nl

O.

De thema's liggen op het ge-

20:00

/ Excel

Vrijdag 10:00
Bij

1

9maartt/m

bruik van het juiste gereed-

schap
rijk,

is

vooral heel belang-

u krijgt

veel handigetips.

u

uitgelegd.

nieuwe cursus

start

maart volgend jaar en

De

op 4
sluit

De cursusdagen zijn de vrijdag en wel tussen 13.30 en
15.00 uur. De kosten bedragen € 90 en het maximale
aantal cursisten is 12. U kunt
via

www.pluspuntzandmeer informatie

Niet alleen over het gebruik

voort.nl

van bijvoorbeeld elektrisch

vinden en

gereedschap maar ook het

inschrijven.

u

eventueel ook

ZandvoortseCourant-
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f
was

Dit jaar

het voor mij geen Sinterklaasavond

maar

Sinterklaasweekend. Maar goedgezind, of liever gezegd

The best of both worlds

goedgeSint, was de goed hei ligman
Ik

In

Durban, Zuid-Afrika heeft Mirjana Petrovic zich de afgelopen

gezet

als vrijwilliger

straatkinderen,

voor het project 'Umthombo'. Hier werkte

maanden

2

dagelijks

zij

met

momenten

heeft

zij

iedere drie

in

het

zit

werd

ik

opeen

getrakteerd

op

trots

ben

ik

hier

Umthombo

bij

mee geweest op After

4weken

Care, een pro-

dat kinderen die naar huis willen, naar huis brengt

en contact onderhoudt met de familie. Zo werd jongetje

naar huis gebracht, waarna
bij zijn

familie opzocht.

ik

hem twee weken

Hij leek zijn

ben en zag er gelukkig

uit.

Echter

draai
hij

is

gevonden

hierbij

wel dat de ouders vaak overleden

en de kinderen worden opgevangen door

allerlei

familieleden. Het positieve ervan vind

dat

Umthombo

gekomen, waardoor

is

een organisatie die

bij

te hebbij

van devrijheid en

dan blijkbaar groter dan dewilomthuiste

is

is

5.

later thuis

deze week weer

Umthombo teruggekomen. De verleiding
het straatleven

wonen. Bedenk

hem

eerder

wat

natuurlijk geweldig

ik

een huisbezoek

ik

bij zijn

stiefzusjes.

zitten

tegenstelling tot het

hij in

S.

zijn

verschillende

wel weer naar

ieder geval

in

beeld

Het meest heftige huisbezoek was dat van meisje

bij

zij

woonde

bij

V.

oom

situatie gewerkt,

ik

zocht haar afgelopen

haar

oom

wat erg goed

Na

blijft

week

AA.

schipperen

om

familie. Zijn ouders zijn overleden, zijn

genomen

en

hij

bleef achter

Na een goed gesprek besloot

De

hij

stelling

met

te willen

acht weken

is

in

armoede en geweld tegenover
Het
ik

blijft

als dit.

de nummeri4

Prorail, die

We

hebben immers

alle

+

"veel

—

"het

is

Ik

kon weer de auto pakken en

als

zoveel liefde, passie en talent.

sneeuw

bij

Dank

in

de ArenA was er ook

belachelijk dat die fiets pa den niet gestrooid

mensen
is

zijn

Ma*/*i

december

worden. Ikzagmetdiesneeuwdagendefïetsersaan

te krijgen

naar huis

te

om

naast

alle

anno 2010

is

om

het best mogelijk

deze mensen

kanshebbers. Entree

€

fietspaden te strooien. Dat gaat ten kosten van de

is

weer terug naar Spanje en de kerstman

De tijd

is

aangebroken

We beschouwen
familie. Zijn

te

doen,

groepen,

zie

Houdt

van sprankelende shows? Laat u dan verrassen tijdens de fonkel-

u

www.patronaat.nl

nieuwe familieshow Energia van Holidav on

Deze week weer een nieuwe
Sint

Patronaat Haarlem.

Haarlem en omstre-

verwerven en potentieel

Achtergrondinformatie over de deelnemende

5.

dit als

allen

tijd

om

staat te trappelen

om alles weer te versieren

de mooiste

we met z'n

van 'Energia'

stelling:

is

Energia o.a.

en de koelkast te bevoorraden.

traditie of zien

we

uit

in

reis

door het

een gigantische planeet met daar omheen

spectaculair verlichte sterren en planeten

de RAI

te

in

een dampkring van

ijs. tl

bezoekt

Amsterdam, www.holidayonice.nl

Zondag 12 december

van het jaar en wie aan Kerst denkt, denkt ook aan

wel zo blij met deze

Een magische

het imposante en prijswinnende decor. Dit driedimensionaal

bewegende universum bestaat

het over te nemen.

Ice!

en fonkelende planeten. De grote blikvanger

heelal langs stralende sterren

De

Ie

gaan met een goed gevuld prijzenpakket. Met Tales of Dead Men,

3 t/m 12 december

wegen ook de

het belangrijkst."

zijn

in

uit

deelnemers de kans podiumervaring op

van professionals, bekendheid

The Breakfast Club, Spottswoode The RED17, Mondegreen, en The Soundabout
als

afhankelijk van de fiets dus

een popconcours voor veelbelovende muzikanten

ken. De competitie biedt de

feedback

weg te voorzien."

niette doen

ingrediënt

geen winst voor mijn

al

u Sinterklaasje!

De tweede voorronde van de Rob Acda Award 2010-2011

gladheid ook gestrooid worden'

kanten wegglibberen."

normale wegen en die

maken met

1

de dooi zou verdwijnen. En na 90 minuten

in

blauwbekken
club.

wist dus dat

ik

,

de reacties:

van een schone

het stadion.

te

mooie woorden spreekt ineen peper-

Vrijdag 10

"het

in

geen treinen naar Amsterdam met die sneeuw.

dure reclame op tv maar vergeet de beloftes waar te maken.

een combinatie van prachtige en trieste momenten,

had het voor geen goud willen missen.

geschonken

dat even een deceptie! Tot mijn grote verbazing reden

er weer eens

Dit is

+

Kerst.

de competitie, winst gegarandeerd en geen

in

risicowedstrijd dus er werd bier

Was

Zoveel verdriet,

81% voor 19% tegen
uit

deze

van vorige week luidde:

'De fietspaden moeten

Een greep

die waarschijnlijk de kont

aan de speculaasen marsepein maar

zit

Hoe kan het ook anders?

een artikel

man

heerlijk dessert ziet

een avondje voetbal. Twee belangrijke ingrediënten waren

zo ongelooflijk veel gebeurd dat het

tijd is er

niet ziet

aanwezig vooreen mooie pre-Sinterklaasavond:Ajax tegen

kin-

niet lukt.

moeilijk te beschrijven

imagopro-

Heerlijk, zo'n

avondje brak uiteindelijk 4 december aan.

Kikkerland

dit

onze trots

mee geweest op

wel moeten willen.

deze jongen ging lekker met een vriend naar de ArenA voor

op. Ze

deren naar huis te kunnen brengen, maar wie niets probeert

weet zeker dat het

z'n allen

een

als

dit heerlijk

Heel

en tante en er wordt aan de

is.Het

leen een

miljoen landgenoten ongelijk hebben en

12

met

van Blatter

en

gesloten wordt binnen je eigen gezin? Na een lang gesprek

bij

al

dat feestje voor de bobo's hier te houden, vindt

het

dit huis-

komen en haar nichtjes en neefje niet mocht knuffelen. De
familie was bang voor besmetting, waardoor ze geen vinger
uit mocht steken. Hoe alleen zou je je voelen als je zo buiten
besloot ze te blijven en

we

goedgelovige, dictatoriale

Haar ou-

haar

wie ze was weggelopen. Ze vertelde tijdens

bezoek dat ze door haar Hiv-besmetting nergens aan mocht

woont nog steeds

om

Been dat deze

ders waren beiden overleden en

tante

een pers-

de MAFIFA een

is

bleem en ondanks dat 76% van de Nederlanders het

Als een kind die keuze zelf

kan helpen.

deze week met jongen

stiefvader heeft de benen

twee

is.

blijft, in

5.

dat

In

Daarnaast ben

genoemde jongetje

ben er dan ook ontzettend

aan meegewerkt te hebben. De laatste

een aantal keren

gramma

Ik

in

Wat een humor

FIFA.

het Bid zou krijgen,

betrouwbare organisatie met enkel en
blijven,

mijn tijd als vrijwilliger

zit

maar.

dat weer. Zo zou, volgens Been, B latte r niet van tevoren

geweten hebben wie

maaktisde kans groter dat het
Na acht weken

erop. Wat een geweldig project.

altijd

staaltje goedgelovig-

en over het 'imagoprobleem' van de

was

Holland.

door Mirjana Petrovic

echt voor mij.

dan

ik

conferentie hebben over het niet verkrijgen van hetWK-Bid

in

ook Mirjana met warme chocolademelk op de bank

met sneeuw overgoten

dit jaar niet

niet verdiend hebben, zeg

heid van de eerste orde. Harry Been ging het

weken met ons

gedeeld op deze pagina. Vandaag vertelt ze ons haar laatste belevenissen

Durban, want inmiddels

wel

Allereerst

waaraan vele verdrietige verhalen kleefden. Haar avontuur, er-

varingen, leuke en minder leuke

zal het

in-

Verschillende liefhebbers hebben zich

de kerstdagen

al

aangemeld

om

hun talent te tonen op

het open podium van Ganpati Spirit, georganiseerd door Adri 'Ganpati' van

meer als verplichting? De

stelling

van deze week

luidt:

den Bos.

Alles

daarbij aan

'Kerst

is

voor mij meereen verplichting dan oprechte gezelligheid'
Stuur je reactie per e-mail naar: stelling@zandvoortsecourant.nl

i

wat spiritueel

is,

mag op

en verrassend geheel

te

met het

Amsierdam. Aanvang 15.00 uur

je

eigen instrument mee) of

publiek! Het belooft

worden. Een ding

gezongen en gedanst worden. Locatie
in

het podium voorgedragen worden, denk

dromen, voornemens, muziek (breng

cabaret. Deel je idee ol gevoel

is

is

een afwisselend

zeker: er kan gelachen, gehuild,

Grand café Bright City op de Zuidas

^^^^^^^^

JU

©

Club Kautique
Kerstmenu
Kerstavond en eerste Kerstdag
Tweede kerstdag geopend tot

Terrine van

ij.00

uur

gemarineerde Schotse zalm, Hollandse garnalen
en chips van rode biet

Sint jacobssc help

of

met maïspuree en een kreeftenschuim

CarpaCClO Van Wildzwijn

ham salade van paddenstoelen met truffeldressing

Gerolde dunne lende carpaccio met truffeljus

Cappucino Van OSSenstaart

Hoofdgerecht

madeira schuim

Lasagne van tong met gamba's en groene asperges

Gebakken

Spoom

heilbotfilet gestoofde

zeekraal, venkel beurre hlanc

"f

Eenden borst met morielje paddenstoelen,

se

Carré Van hert

horsene ren puree en een

ratatouille en vlierbessenjus

rode port jus.

Winterse kazen Van 1'amuse

Dessert

Ananas met een Pinacolada panna

cotta en

aux

truffes, Stichelton

Proeverij van zoetigheid

ijs.

6-gangen

€

65,- p.p.

Koffie

Wijnarrangement

Charotais d'argolay, brie

Limoen espuma.

Chocolademousse met sponscake en mango

met friandises

€ 2g,- p.p. BOB wijnarrangement € 15,- p.p.
-

Gelieve vooraf te reserveren.
(24

DECEMBER GESLOTEN)

Voor reserveringen bel 023

-

577 57

oj

www.clubnautique.nl

Burgemeester Enge Ibertsst raat 72,Zandvoort.Alle dagen geopend
behalve dinsdag. Reserveren? Bel vanaf 16.00 uur: 023-5733433

Donderdag 16 december
openen de deuren van

MMX

restaurant
Specialiteiten

uit

de authentieke

Italiaanse

keuken
Wij

wensen

MMX, voor

u

een warm welkom

heerlijke Italiaanse koffie,

een

een avond

drankje, lunch, of

gezellig dineren...

MMX

06

-

LUNCH

-

-

24 48 02 03

menu en

nieuws check

onze website

RESTAURANT

ITALIAN
DRINKS

Voor reserveringen bellen

voor

www.mmx-zandvoort.nl
2de Kerstdag geopend
eten a la Carte

DINER

Italiaans

-|
|

Haltestraat 13

O.

,

2042

U
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ZandvoortWi/s
door Edwin

Gitsels

K^TTO/fOAWCb

Kopen via internet nekt ook Zandvoortse winkeliers
"Je moet met je tijd meegaan en niet zeuren"

Toen

ik

op zaterdagochtend de

gordijnen opendeed, werd

December

een belangrijke maand voor winkeliers. Met

is

de feestdagen moet een

van de jaaromzet bin-

flink deel

nengehaald worden. Maar het gaat niet goed

in

de

wen

waren huizen op

als

de paniek niet

zal

omdat ze het
sche

crisis

meer winkeleigenaren doen de deur op

niet

meer kunnen

rooien. Naast

Ook

in

pen. Ikdoe dit

samen met mijn

schoonzusje. De eerste drie

want

ver-

zij

jaar ging het heel goed,

maar

slot

leggen een deel van hun fo-

toen de

de economi-

cus naar verkoop via het web.

was

Een garantievoorsucces isdat

de concurrentie van internet

echter niet. The Music Store

natuurlijk niet,

speelt het almaar groeiende marktaandeel van
rol.

mee stop-

januari aanstaande

Zandvoort...

heeft het niet gered en ging

oktober

Groep

in

De Hermans

failliet.

uit

Hoorn narn de boel

crisis

echt doorpakte,

het over. En dan helpt

nee."Wat nog

of internet

crisis

Zandvoorters

als

is

"Ik

van Kuijkvan The Music 5tore

gewerkt, en dan met

de Kerkstraat verwacht

heb jarenlang

Jupiter

bij

de

in

mode

meer

iets in

gen staat

hij

tot aan zijn ok-

sels in het

witte goedje en

bestaat, althans niet

deze vorm.

naar

Hij wijst

met

Haarlem of Heemstede

hadden gekocht en het dan

in

en die moeten ook met-

een de deur

uit,

want mensen

van De Bode

is

er

hebben naast hun sfeervolle

Koerswijziging
Winkelketens

als

denkt dat het allemaal zo'n

dvd's en

games

nog heb houden
kopen

via

De klanten

ternet.

hebben een rijk opgetuigde
webshop die je kunt beschou-

mij mijn omzet.
niet

houden.

Er

gels

meer

is

kwakkelendeJamin

is

om

al

het

staat

nog

niet
in

in

ver-

de win-

enorm

in

de winkel draagt

bij

aan het genot

beaamt

Lida

Koper van

Krocht,"mensen komen
een bankof stoel

kopen hier graag

zovaakworden

hetvoorjaarde paas-

straks

in

enzovoort. Dat heb je

met een webwinkel

niet.

Het

de

maar net

Nu hebben we de
sfeer,

in

winkel uitproberen of
het lekker

fysieke winkelen, het gezellig

is

Cane & Co op de Grote
als ze

zit,

spullen

vanuit een lekkere luie
stoel

op internet ge-

kocht. Het

is

niet voor

niets dat wij hier

doet

ij

op

is

z'n

na-

een krabpaal slaan en

in

een moeilijk te beschrijven

op

ik

het

niet hier

hadden gekocht, zei-

den ze:ikwasdaartoevallig,ik
liep

ertegenaan. Nou,
iets

ik

pen

vind

wat

makkelijk even onder je

van het uitzoeken en kopen.
kerstsfeer,

kwamen ruilen. Als
dan vroeg waarom ze het

Zandvoort

een sjoelbak niet

over.

Uitstervend beroep
een grote concurrent"

willen blijven winkelen.

h

tafereel, waarbij het enige dat

nam

pakken." Eerder dit jaar

van deze rubriek.

eens even lekker krabben. Dat

ook

de Hermans Groep ook

binnenwag-

2 de keuken

kont gaan zitten,

z'n

"Absoluut, internet

sfeer

Tommy,

etensbak

Die staat nog niet op

Het eerste wat

via internet, of ze

gunnen

is.

lezers

bij

ik

van

kaar kunnen bestaan: "Zeker,

omzetten. Mensen zullen

is

concert niet

zijn

gelen: Macavity, reeds bekend

in-

die

niet

de verkoop

De

verwach-

blijde

hij zal zijn

staken voordat

het totaal anders aan te gaan

de Bruna,

de Hema, Blokker en Kruidvat

kel

in

de oudste van onze drie kat-

helemaal niet

twijfeld grootse plannen

ook een webshop. Carmen

houding tot wat wij

de keuken,

ting van zijn ontbijt,

ten. En

dit

je

arm

z'n plaats blijft die

twee

touwwerk geslagen

pootjes

zijn,

terwijl

de

in

voor-

rest als

een slang heen en weer kronkelt. Als
hij

dat klaar

op de etende
neus

is,

stevent

Tommy af en

weet

hij

Onderdetuintafel
plek,

waar

hij

de tuin

uitval

gaat

hem

Het

een beetje te

zijn

is

te ver vandaag.

hadden

zitten bekijken

veilige hoogtes.

weer aan op de
dis.

hebben met dat men denkt
dat het
is? "Ja,

in

Zandvoort duurder

dat zou goed kunnen.
zo.

Maar

al

die

winkelketens kost het overal
hetzelfde. Enfin, wij
er

maar mee

houden

op. Lekker

met

de VUT. Zeg nooit nooit, maar

voor nu ben
klaar

ik

er

we! even

mee. Misschien

is

het

wel een uitstervend beroep."

in.

Tot

mus-

spreeuwen, kauwen en
mezen, die het gedoe wat
argwanend en meewarig
sen,

diens anus.

tegenwoordig met

veel, zelfs

warmte

grote opluchting van de

sorry voor deze on verwach-

Vroeger was dat ook

leuk,

schreden terug naar bin-

nen, de droge

wat on smakelijke gang van

in

is

maar het

voor hem. Macavity keert op

Ja,

zijn

heldhaf-

een nieuwe

in,

te,

steekt

hij

naar de vallende sneeuw

keer toe doet

loopt."

maken kunnen

in

uit.

nog een

gaat zitten kijken. Dat

als je er 'toevallig'

te

is

vallende sneeuw! Tot drie

meepakt

iets

weer

er ook

Aaah, koud aan je voeten!

tegenaan
Zou het

nog? Dus

u

twee spron-

dezelfde anderhalve seconde

springt

droge

zijn,

om

Zo niet Macavity. Die vindt

In

trap afdendert naar

tig

woonwinkel

maar het

mijn

ook sneeuw.

nieuwe eigenaar heeft onge-

altijd

gauw

zo

alles leuk,

Maar lang is dit

el-

die,

wend de

ik

mer

slag.

check

bestel-

gedaan

doe de

vrouwof ikopstaan.luid miau-

heb

de grond, of daar komt num-

Ik

Ik

huiskamer.

mensen

verandering op komst: de

via internet groeit,

De eerste

warme

hoe vaak

vol te

twee vormen prima naast

richting

meer
mensen kopen hun cd's,

onder.

dag de

keer per

hettijdvoor

is

op de sneeuwbui en

dat

niet zeuren."

vaart niet zal lopen en dat de

blik

niet

moet metjetijd meegaan en

de Kerkstraat

één

weet

hoort erbij tegenwoordig. Je

in

Na hetontbijt

een frisse neus.

achterdeur open, Tom werpt

draait zich gedecideerd

voorover.

te boksen. Steeds

d'r

lingen dievia internet

op met dat

meegemaakt

willen het snel hebben. Het

Frits

ze er graag

zich er

maken. Pas

te

hij

ik

klappen vallen.

Carmen en

sneeuw heen wroeten
hun ontbijtte bereiken,

maar dat hadden

houdt

over een aantal jaren niet

en de woonartikelen gaan

Sfeer in de winkel

laag

om

om

zijn

te druk

om

Whiskas

zo.

Tommy

met wat
is

Macavityzijn eigen eten

moet

ook op internet aan de

Schouders

maar

impertinente gedrag.

gevuld

het goed wilt doen, dan

opgedoekt. Vooral

heeft,

name

op de speelgoedafdeling, en

zijn

als

meer tegen Bol.com op

twee

is

echt druk

pinda's,

als je

je

van de huidige winkels

met

met mussen,

Maar

Nederland op ongeveer io%.

helft

de achtertuin

boterhammen en doorgesne-

weer

aldus de experts. De verwach-

2020 de

In

spreeuwen en mezen, diezich
op het koud buffet van

altijd

blijven bestaan.

gewoon

is

al-tijd.

hij

achterlijf,

rondsnuffelen, dat zal

Maar de groeispurt is nog
maar nauwelijks begonnen,
ting luidt dat vóór

Dat doet

reageert daarop

draaibewegingen van

dat een winkel als de zijne

in

in

maar het

zaken,

het druk

de vlokken.

was

den appels stortten. Ze moes-

de sneeuwstorm buiten

van aankopen via internet

was één

ten zich weliswaar door een

geven. Bedrijfsleider Marcel

is

en zegt: "Zeker
het aandeel

lucht

is

zoeken

iets

of nodig hebben, ze eerst bui-

ten het dorp gaan winkelen.

in

ligt

De

dwarrelende dans van vallen-

dat

een veel groter probleem

dan

van plan 102 van de

120 winkels een doorstart te

over en

Momenteel

ik

getrakteerd op een spierwitte wereld.

detail-

snel uitbreken,

handel. Steeds

webwinkels een grote

inter-

de hoofdkantoren van

net. In

deze ketens

3

Ur.

Koud aan je voeten!

De

kust

is

Nu
rijk

vanaf

vallen ze

gevulde

weer veilig.

• • •

ONS MAGAZIJN MOET LEEG

IN SLECHTS 2

DAGEN!

• • •

FABRIEKSVERKOOPÜ
KORTINGEN

tot

50%, 70%

LAATSTE KANS! Alleen op ton dag 12

Bewegen in Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl

»

"'"''

& 80% *£„£,,»,

& zondag 19 december!

Rijnland

€25,**

flw

Bekendmaking

nu €15,^"
nu £275,-"*'

Watervergunning
schrift, ;le

nu €2,*"

Nr. V.51

1

58

•j:i;'T

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op

29 november 2010 een vergunning verleend aan

vanaf€3/'

Tijn Akersloot B.V. te
periode van

vanaftlO,^

1

Haarlem voor het

december 2010

tot

de

in

februari

1

Voorzieningen rechter vragen een voor-

voorzie

ing

:e

: r

e

"

f

e-

J richt

t

at v? zo e-

aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank
's-Cravenhage (sector Bestuursrechtspraak),
postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

2011

ook
"Tjn Akeif!

worden verzocht

i, t.p.v.

PaulusLool "E :?Za-

bij

digitaal

genoemde rechtbank

via

http: //loket, rechtspraak nl/bestuursrecht

var>af€9Q0,*"

Daarvoor moet u wet beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de

AtettfniigUty

nu €50,*"

tJBff
*Jfl

genoemde

1000 artfhtfcii Ofl

site

voor de precieze voorwaarden.

Voor informatie over de vergunning kunt u contact

opnemen met de heerTh. van Urk van de

VERF:

belanghebbende bent kunt u

LAAGSTE
1

Gyroscoopweg

tijdens

afdeling

Plantoetsing en Vergunningverlening, telefoon
071-3063489.

zagetermijn schriftelijk een gemotiveerd
'aarschrift indienen.

U

richt

dat aan dijkgraaf

jogheemraden van het hoogheemraadschap
ïijnland, postbus 156. 2300 AD Leider. Na het

6,

BtlKKCN

VOOR

l\

Amsterdam i,j-»-s:

Droge voeten, schoon water

Café Oomstee

OOMSTI

Vrijdag 17 dec: Aanvang: 21:00 uur.

iKerstJazz met
Lils Mackintosh

-

-"êng

Clous van Mechelen -sax
Ronald van Driel B3 Hammond
-

Menno Veenendaal

-

drums

:

P>
W

Café Oomstee wenst u
JfZ&
prettige feestdagen en een .v-j

ï

KLEINE CARPACCIO

RIJSTTAFELISTIMEWA

GARNALEN COCKTAIL

RENDANC

HOLLANDSE GARNALEN MET
AVOCADO EN CALYPSOSAUS

SMOOR DACINC
AJAM PEDIS
KAMBINC CUUNC
UDANGBALl

KALFSENTRECOTE
METEEN PUREE VAN ZOETE AARDAPPEL
PARMAHAM CHIPS, PA RMAZAANSE KAAS,

SATEMANIS
SATEAJAM

RODE WIJN JUS EN GROENE ASPERGES

SATÉ KAMBINC

TUM1SBISTEK

CADO CADO
SC BOONTJES
BAMI CORENG/NASIDJAWA/WITTE RUST
ATJARKETIMOEN/SEROENDENG/TEMPE/KENTANG

U kunt ook uw rijsttafei bij ons bestellen
om mee te nemen, wilt u informatie
hierover neem dan contact met ons op.

ca
CHOCOLADE
PETTT

„_ -*»** oÜ^jSl***" £*** ^_

II..

O.

*?0

Ht iM . Tb .

'™™
L

Restaurant

PASSIE

GRAND DESSERT

ZUYDT

Boulevard Paulus Loot 19

Ook afhalen

is

mogelijk

-

2042

AD Zandvoort

Dinsdag gesloten

-Tel.

023-5739050

•

w ww.restau

antzuydt.nl
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Brandveiligheid,

KORTs IJZERHANDEL
It

ook tijdens de feestdagen
GHOOISH

S2K1EES

wG

Kerstmis

SCHAATSEN

is

vaak met

Helaas

z'n allen gezellig bij elkaar zijn.

kan brand de gezelligheid wreed verstoren. Onveilige kerstversieringen blijken

maaraltevaakde oorzaak van menige

decemberbrand. De regionale brandweer geeft enkele eenvoudige tips die

:

IJsclub

De

Zandvoort

(1937)

Zandvoort

kwam

IJsclub

—^

Moeilijk brandbaar versie-

'oud hout' hebben,

ringsmateriaal

circa drie

overal

30 nov. bijeen

de lunchroom

in

vrijwel

is

de reguliere handel

in

verkrijgbaar.

Vraag hieraltijd

van den heer Rinkel. De vergadering was niet druk bezocht,

expliciet

wat de Voorzitter, de heer Jou stra nog eens onderstreepte.

gen van de versieringen

De penningmeester kon nog op een
heeren Attema en

D. Vader

werden

De

batig saldo wijzen.

om.

het ophan-

Bij

het

is

belangrijk dat het materiaal

herkozen.

als bestuurslid

kunt en eigenlijk moet toepassen.

u thuis

niet in

aanraking komt met

vrijdagavond 29 november 1935

heer FJoustra, deelde

geveer

vijftig

mede

is

de oprichtingsverga-

dat het aantal leden thans on-

bedraagt, waaruit

blijkt,

dat de ijssport

in

de

badplaatseen goede toekomst tegemoet gaat. De bedoeling
is,

gebruik te maken van de prachtige natuurlijke IJsbaan

Plan-Noord
te red.)

(in

in

1936 werd de vijver gehuurd van de gemeen-

De goedkeuring

is

reeds van hoogerhand verkregen.

Besloten werd voor ijslooze winters

40

p et reductie

lidmaatschap te ver leenen. Tot vreugde van

aanvaardde burgemeester

H.

alle

op het

aanwezigen

van Alphen het beschermheer-

schapvan de vereen iging, waarvoor de heer Joust ra hem dank
zegde. Tot bestuursleden werden gekozen de heeren FJoustra,
voorzitter, H.

van Ekeren,secreta ris, S.Attema, penningmeester

dat er

boom met

ijsspret

Het

is

was

Plan-Noord

in

de vijver

gebouwd

is.

snel voorbij (1937)

sterk afgeraden.

ons opgevallen, dat, wan neer de IJsclub "Zandvoort"
ijslief hebbers

haar poorten voor de

Kaarsen

opent, de dooi spoe-

Zaterdagmiddag toen voorde

-

Zet kaarsen

eerste en tevens laatste maal de ijsbaan van „Zandvoort" I

brandbare

geopend werd.

een

dig zijn intrede doet. Zo ook

Er

stond nog een strakke en koude oosten-

wind, zodat het aantal liefhebbers niet zo groot was. Het
ijs

verkeerde voorts

was

is

na mei ijk zeer brandgevaarlijk.

in

een

te begrijpen, daar de

slechte conditie, doch dit

vrij

wind het water steeds omhoog

stuwde. Het plan was echter het
bleek niet nodig te

zijn,

ijs

te bewerken,

daar dezelfde middag

De dooi zette des avonds

snel

in,

al

maar

regen

het
viel.

zodat de ijspret weer spoe-

dig voorbij was. Het bestuur van

de voetbalvereniging "De

Zeemeeuwen" hadVrijdagavond

het kleine bijterrein langs

de Potgieterstraat onderwater laten spuiten

komen. Het

en tot commissarissen de heeren Van Pagee, K.van der Mij e,

tot een ijsbaan te

LJ. Rinkel en D. Vader.

dooi maakte van het veld een modderpoel.

om zodoende

spel ging niet door,

want de

in

stevige niet

houders op
vlakke ondergrond.

Brandende kaarsen
gevaarlijk

in

zijn altijd

de nabijheid van

huisdieren en kleine kinde-

waar

Wedstrijden op den Vijver in Plan-Noord (1941)
De IJsclub Zandvoort, welke een zeer actief bestuur bezit,

dagavond

organiseerde Zaterdag wedstrijden op de korte baan

IJsclub

Zandvoort (1936)
in

lunchroom Carels een jaarvergadering van de

Zandvoort plaats. De hoop werd uitgesproken, dat

het een goede winter voor de ijsclub zou worden. Uit het jaar
vers lag van

den secretarisbleek.dat het ledental momenteel

76 bed raagt, terwijl

uit

het verslag van den penningmeester

vernomen werd, dat de

IJsclub over

een batig saldo de be-

schikking heeft. Inde kascommissie werden gekozen de heren

Schoenmaker en Jou stra. De heerJ.A.
algemene stemmen
tenslotte
in

januari

bij

als

FJ.van

Pagee werd met

bestuurslid herkozen. Besloten

eventueel ijsweer tijdens het

a.s.

werd

huwelijksfeest

medewerking te verlenen aan de festiviteiten.

nadelig voor

rijk
in

minimaalvijf cen-

altijd

om

te

een pot

staat.

in

kluit

is

gekweekt.

in

een kerstboom hoort

Gebruik alleen elektrische
verlichting

met het KEMA-

Controleer ieder jaar

keur.

opnieuw de bedrading van

ze

de elektrische kerstboomver-

kunt zien en niet te dicht

bij

lichting

kaarsen

andere brandbare materialen

geen

zoals gordijnen. Plaats

kaarsen binnen een afstand

van

metervan enigdeelvan

2

op beschadigingen.

Probeer de installatie eerst
uit

door de lampjes voor het

ophangen

korte

branden. Gaat

tijd

Een 'echte' kerstboom

erg

is

brandbaar. Kies daarom

bij

Zeepvat.

2. J.

Hennis.

3. J. v.d.

Bos. 4. C. Steijne.

H. van Alphen.

Zij

IJsclub

De

o.a. bij-

stonden

Zandvoort

was verder voornemens wedstrijden te hou den over langen
afstand. Door de dooi konden

Mogelijk zullen

weer

in

orde

is.

zij

zij

geen voortgang vinden.

thans gehouden worden nu de baan

kunststof welke niet makkelijk in

brand gaat. Gebruikt u

toch een 'echte' kerstboom,

koop dan een

'verse'

Het belangrijkste

is

boom.
dat de

naalden genoeg vocht
gen,

water staan. Omdat

bomen zonder

kluit

ook

gaat slapen. Haal daar-

voor

altijd

de stekker

stopcontact. Als

lampje losd

leg

altijd

uit het

u alleen

ra ait blijft

een

de kans

Rol kabel-

helemaal af en

de kabe! zo neer dat nie-

mand
Zet de

er over kan struikelen.

boom met

elektrische

verlichting niette dicht

bij

de

gordijnen.

krij-

daarom moet de boom

altijd in

uit,

als u

haspels

I

te laten

weg, doe

u

dan de verlichting

de kerstboom.

op brand bestaan.

Ingeschreven was door zestien inwoners. De eind-uitslag

dat

dan geldt ook,
het water zet-

In

natuurlijk kerstverlichting.

stof kerstboom van het type

luidde:

een

niet het geval,

voorkeur voor een kunst-

onder leidingvan den heer van Pagee. De

Is

afzagen en
ten.

om

gewoond door burgemeester

Bij

het belang-

is

weten of de boom

hooge geldprijzen. Hiervoor bestond groote belangstelling.

wedstrijden hadden een vlot verloop en werden

af,

stam

de houder

in
is

de wateropname. Zorg ervoor

u

ren. Plaats

Kerstboom
Onder voorzitterschap van den heer FJoustra had donder-

IJsclub

beter

timeterwater

in

verlichtingen andere appara-

het

Uitgedroogd dennengroen

Op

het afschuinen van de

om hem

boom wordt

De

dering gehouden van de IJsclub Zandvoort. De voorzitter, de

Zaag de stam recht

zet.

te laten passen

bruik van 'echt' dennen groen/

lid zijn, is

u

de

u

een waterreservoir

ten die warm worden. Het ge-

die reeds

om de contributie voor 1937-1938 te

over de brug, die

Zandvoort (1935)

in

werd besloten aan het Gemeentebestuurte adresseeren

voorstel,

IJsclub

boom

aangenomen
halveeren. Nog

Van belangvoor hen,

moet

centimeter van de

stam afzagen voordat

aan de

onderkant van de stam

al

Meer tips vindt u op www.
brandweerkennemerland.
nl.

Een

vrolijk

en vooral veilig

Kerstmis toegewenst!

JS>

1

Gemeente Zandvoort
Swaluëstraat

Postbus

2,

Gemeentelijke publicatie week 49

-

2,

2040

AA Zandvoort

2010

De agenda kan na het verschijnen

Verleende ontheffing 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening

deze krant nog gewijzigd

var-,

De meest recente agenda vindt

zijn.

u

op de website.
Zandvoort:

Vergadering college

De

besluitenlijst

de verdere

in

week 49

zijn In

de Centrale

van de collegevergadering van week 48 en

week 48 door

het college

De

vastgesteld.

Balie

genomen

besluitenlijst

besluiten

in te zien bij

is

en op de website.

deze commissie kunnen burgers het woord voeren. Dit kan

In

zowel over onderwerpen op de agenda

De gemeenteraad vergadert dinsdag 14 december 2010. Op
staat:

Loting

Ingekomen stukken en mededelingen

-Vaststellen

met een toelichting op een aparte bijlage. Deze
ng mag n et te u tgebreid zijn en liefst worden afgeslo-

met een concrete

regel
rij

Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen

a.

gelden extra

(Bestuur

te vragen
live

bij

vraag, oproep of ets dergelijks. Naast deze

Deze

regels.

zijn te lezen

Raadscommissies

>

de

griffie

>

op www.zandvoort.

Inbreng en meepraten) of op

De commissievergadering

is

op internet

Commissie Welstand en Monumenten

Op

Begrotings rapportage 2010-2

numenten. De vergadering begint omstreeks 15.00 uur

OZB verordening

besluiten liggen

te parkeren op eigen

16

Belanghebbenden kunnen ge-

inzien tijdens openingstijden.

making

is

de verzenddatum van de vergunning. Indien het

geen vergunning betreft

is

dit

de publicatiedatum. U

bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar"

bovenhoek van uw

brief

en Wethouders, Postbus
schorst
het

is

in

in

uw

richt

de rechter-

aan het college van Burgemeester
2,

2040 AA Zandvoort. Het bezwaar

beginsel niet de werking van het besluit waartegen

gericht. In geval

van spoed kunt u een verzoek
bij

om

een

de voorzien ingenrechter

2003 BR Haarlem. Een dergel ijk verzoek dient vergezeld te gaan

december vergadert de Commissie Welstand en Mo-

commissiekamer. De exacte begintijd

2011

Krediet vergunningverlening en handhaving Louis Qavids-

is

tel.

in

van een afschr

f:

van het bezwaarschrift.

de

afhankelijk van de

agenda. U kunt hiervoor het beste even contact

de werkeenheid Bouwen,

opnemen met
Centraal

(023)5740100.

telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00,

Uitnodiging openbare vergadering

-

Parkeerverorden ng en p.nikeerbe '.^dngverordening

-

Evaluatie

-

Bestuursrapportage 2010-2 Veiligheidsregio Kennemerland

Op

Gemeente Belastingen Kennemerland Zuid

13

Wmo-raad

december vergadert de Wmo-raad over

Ontwerpbegroting 2011 Veiligheidsregio Kennemerland +

De vergadering vindt
en begint

begeleidend schrijven

om

plaats

in

bij

te

Gebouw De

t/m donderdag 8.30-17.00 uuren

welziji

die van belang zijn voor alle burgers. Iedereen

uitgenodigd de openbare bijeenkomst

en incidenteel tekort
-

erf.

de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze

bij

van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621

Erfgoedverordening Zandvoort

Vervanging afzetcontainers

e.

g.

om

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen

voodopige voorziening indienen

te volgen via de gemeentelijke website.

b.Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Centrum
c.

d.

f.

verzonden 01 december 2010, ontheffing

durende een termijn van zes weken na bekendmaking een

ten

november 2010

Hamerstukken:

5,

gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-

:oeli::it

agenda

-Vaststellen notulen 9 en 10

Wilhelminaweg

Bezwaarschriften

zand voort.nl. Afgeven aan de bal ie van het raadhuis kan ook. Op

het onderwerp

-

-

-

aanmelden. Dit kanookpere-mail. De aanmelding

uiterlijk

de aanmelding moet staan: naam, adres, telefoonnummer en

-Opening

-

voor het gebruik van de gronden

maand agoch:end om 10.00 uur binnen zijn voor
een veigadering die de woensdagavond daarop word: gehouden. De aanmelding kunt u zenden aan Gemeente Zandvoort,
t.av. de griffie. Postbus 2, 2040 AA Zandvoort of per mail g ffie@
moet

de agenda

over eeneigen onder-

werp. Degene die overeen eigen onderwerp wil spreken, moet
dit schriftelijk

Ra adverga dering

als

is

r.-r

.^1-

e

maandag

vrijdag 8.30 -16.00 uur.

1

van harte

wonen.

Melding of klacht?
Bel

Krocht, kleine zaal,

met de Centrale Meldlijn

(023) 574 02 00, óf vul

website het digitale formulier

in

op de

óf stuur een brief naar de

klachtencoördinator.

19.30 uur.

-Sluiting

Openingstijden Centrale Balie

Ingekomen vergunningenaanvragen
De veiy.ideiing begint o

vet

aan

,,

-a\.

il.

Raad^uisp

De

e -

de., ren

gaan

om

De entre
19.30

liü-

Aanvraag kapvergunning

Maandag t/m woensdag: 08.30

-

Donderdag:

08.30

-

20.00

uur

Vrijdag:

08 30

-

12.30

uur

16.00

uur

open. De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen.

-

U vindt de meest recente agenda op de website. Van de de-

een belemmering voor de gemeentebomen, zaaknummer

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u

Z2010-006239

beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunning(en)
ig:ggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze men
tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een
termijnvan zes weken na publicatie hun zienswijzen schrifteIjk ke" baar maken bij het college van de gemeente Zandvoort,
Postbus 2,2040 AA Zandvoort.

Openingstijden begraafplaats

finitieve

agenda

zijn

tijdens de vergadering ook exemplaren

Kostverlorenstraat

91, 3

coniferen, te groot voor de tuin en

maar voor een
e.d.

beschikbaar. Agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten

den? cpem-'gst:

liggen

t

en

tevens tegen betaling algemeen beschikbaar. De raad-

zijn

;ren te- <-zïq.ï

vergadering wordt tussen 20.00 uuren

uitgezonden door

ZFM

(kabel

FM

bij

de Ce-tiale

uiterlijk

104.5, ether

ï.^lie

00.00 uur

FM

106,9) en

Internet via de gemeentelijke website.

live

°P

;

Commissie Projecten en Th ei
De Commissie Projecten
;

i

:.

om

n

19.30 uu

1.

Op de agenda

De entre

Impuls brede scholer

Presentatie Nationa;

brug Zandvoortselaan
-

Rondvraag

-Sluiting

aan het Raadhi

uur.

Een afspraak

maken met een collegelid doet
Het kan

zijn

u

u via het centrale

aan waarover u het collegelid

dat u eerst naar een vakafdeling

verwezen wordt.

Omg evingsvergunning
Vragen over een bouwplan?
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen

Bentveld:
-

van 6 oktober

tiefunctionaris')

open tussen 08.00-18.00

Collegelid spreken?

wilt spreken.

Verzonden besluiten

izaa:

agenda

Besluitenlijst

Vaste agendapunten

-

opdoi

de raadzaal. De deur.

/indt u

Opening
Vaststellen

Tollensstraat zijn dagelijks

telefoonnummer. Daarbij geeft
ei" a's vergadert

.re.

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de

Parnassialaan

17,

plaatsen aanbouw, vernieuwen erkerkozijn,

gedeeltelijk slopen berging/garage,

verzonden 29 november

bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur.

Op zoek naar werk

port e

-

Gasthuisstraat

9,

het uitbreiden van de woning, verzonden

-

iZ, oprichten permanent
december 2010, 2010-204RV.

Strandafgang

www.we rke n

paviljoen,

verzonden

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand

i

n za

nd voo rt.com

Voor het vinden of aanbieden

29 november 2010, 2010-146RV.

01

of aanbieden van vacature?

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van

Zandvoort:

en zee, maar vooral dicht

bij

is

de

werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch

2O1O.2010-VV-003.

mensen

.

var.

-anen

in

Zandvoort.

ZandvoortseCourant-

Zandvoortse karatetalenten
vallen landelijk

in

Tweede ronde bridgecompetitie afgesloten

de prijzen
De woensdagavond gaf

Vijf

Zandvoortse jeugdkarateka's

pen

in

tot en

de prijzen gevallen.

met

Zij

zijn tijdens

namen

de afgelopen Nederlandse Kampioenschap-

Zoeterm eer deel aan de jeugdkampioenschappen

in

De Zandvoortse deelnemers waren goed voor

13 jaar.

die 23 karateka's afstuurde,

gewonnen

5

van de 9 door Kenamju,

medailles!

de

in

ouds,

haast

A-lijn,
Ti

als

van-

&

Wirn

ny Molenaar

als winnend koppel
maar op een zeer verdienstelijke tweede plaats

in

v.d.

Moolen met

verschil.

Maar

kwamen

&

slechts

liefst vier

in

de

B-lijn

Margreet van Kuik

Kees Blaas, Ada Lips

Veldhuizen,

Fini

&

& Wim

van der

Meulen StJapSweijen en het

nieuwgevormde koppel Joke
van Deursen
Vanuit de

&

Bart Overzien

C-lijn

mogen

drie

paren het een treetje hoger

gaan proberen, namelijk
tetalent

in

Zandvoort want

sterke partij toch de derde
plaats.

sinds kort tra int een behoorlijk

contigent Zandvoortse jeugd,

maar

liefst

acht kinderen,

bij

de select ie van Karate Kenamju
in

Haarlem. Overigens

zijn

Thomas van de Meijden
moest
in

(12):

staande houden

zich

een hele grote categorie

jongens tot en met

Na één

13 jaar,

on-

partij in

de

deze Zandvoortse medail-

der 42

lewinnaars allemaal met ka-

voorronde verloren te hebben,

rate

begonnen

Zandvoort.

We

Kenamju

bij

beschrijven de

werd

kilo.

hij

met

stalen

zenuwen

mooi derde.

genoten (van
op de

links

naar rechts

van Dinther

(13):

lands Kampioen, nu

zij

de Meijden

(9 jaar):

werd overtuigend derde

in

klasse tot en

der 48

met

13

werd

in

Haar toernooi be-

kilo.

stond

met gjaar over

nende wedstrijden waarin
liet

Iman Elkabary
finale nipt

(13):

moest de

aan zich voorbij

gaan maar won

laten

in

een

uit

de

jaar on-

de categorie meisjes 8 tot en
33 kg.

kwam

Marcel van Rhee

bij

haarjudo-

nog goed van

won

zij

pas.

(12),

De

Elly Keizer
Lilian

stuk voor stuk spanzij

uitgeroepen tot Karateka van
2010!

Omdat

De

aanvallende
de keeper van

in

in

definale haar

in

tweede

Spaarndam kwam

af-

de Korverhal. De Spaarn-

ZSC'04, dat

Stal '81 bleek duidelijk

het

zusje Kitty onderdoet.

presteerde het

keer Nederlands

Kampioen

worden, nu

de catego-

te
rie

in

met

meisjes tot en

onder 42

kilo.

13

slimheid en beheerst karate

maakten dat

haar poule

zij

met gemak overheerste!

Bij

de gasten

aan het eind van

goed

meer. De scheidsrechter

Marianne de

Grebber en Frieda Koper

de

in

B-lijn

C-lijn direct

naarde hoogste

&

Nijsen.De belangstelling

Els

om

gepromoveerd!

zijn

lijn

's

middags

te bridgen

is

knap,

opnieuw voor Dick

malen groter dan op
de woensdagavond, waardoor er zelfs 16 paren in de
D-lijn zitten. De best pres-

Polak

&

terende koppels, die zich nu

vele

De eerste

plaats

in

de

A-lijn

op de donderdag was, heel
Martin Vergeest,

nipt voor Lavina Bosschert

&

Bart Overzier. Helaas de-

gradeerden vier paren en

zij

worden dus vervangen door
Maartje de Wit & Geert
Veldhuisen,
Keizer

&

genoemde

Elly

Kitty Melchers, Eef

in

de

van hun beste

C-lijn

kant gaan laten zien,

Antonia Gramberg

&

zijn:

Truus

Teuwen.EllyPijtak&Jeffde
Rooy,

Doke van der Graaf

&

LeoSteegman en Wanda van
den Bos&

Rita Kok.

hebben het

alternatief!

ADVERTEERDERS
Administratiekantoor

K.Willemse

in

de middenmoot

een maatje te groot.

trakteerde één van de speIers

ir et dit

sdi tierende resultaat!

helft
In

goed

de tweede

helft

rug.

Onderlinge

irritaties bij

Dynamics Hair&

BlitzKickers

Seven For

Filoxenia

Oomstee

Life

in

Zandvoort

Club Nautique

Uitvaartcentrum

Fin.

HAO

Haarlem
Van Aa eken

Dansschool Rob Dolderman

Restaurant XL

Groenestein

Stox

Circus Zandvoort

Glaszettersbedrijf

&

Kroon

Mode

Van Vessem

Vrijehuizenmarkt.nl

Restaurant

Dorsman Assurantiën

Wapen van

Rosa rita

zag verdwij-

nen. ZSC'04 hield daardoor

uiteindelijk

met

3-6 van het

toch wel sterkere De Stal

Harocamo

Le Patichou

Zandvoort,

eten en drinken...

Hoogheemraadschap
van Rijnland

MMX Italiaans

Bloemsierkunst
Restaurant

Mobiele Poets Centrale

Jef& HenkBluijs

ZUYDT

Shanna's Shoe
Repair

Kerstactie:

Mazzelmarkt

& Schouten

diensten

Catering

Henny's Pedicure Salon

Dierenarts Dekker

kwamen er

Nails

Greek Cuisine

Grand Café

StichtingJazz

De Haven van Zandvoort

kansen roken. Die

de schade beperkt en verloor

stand.

Kaashoek

Dobey Zandvoort

Richeaan Zee

de Spaar n dammers zorgden

numerieke voordeel liepen
de eerste

Willemsen
Corry's

Bibifor Shoes

ervoor dat de Zandvoorters

man meer
Ondanks het
in

Chocoladehuis

Ouinty Fashion

Censeen van Lingen

kwamen

onze plaatsgenoten goed te-

ook, waarbij de Spa arn da mse

naar een 0-3 rust-

Boudoir Personal Styling

Autobedrijf Ka riMo
rant van harte gefeliciteerd

de bezoekers
helft uit

Boudoir bySara

P.van Kleeff

Phoenix beo
Pluspunt

Strijder

Namens de Zandvoortse Cou-

kaart, waar-

op een gele

Ondernemers
Vereniging Zandvoort

Algemene uitvaartbegeleiding
Zandvoort

bal achter zich

helft niet zo

Lies Kool, Jolien

&

Grootkerk

de

via

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Auto

keeper een aantal malen de

mee.

&

Jaarsveld

ginnende

jaar

Trefzekerheid,

situatie kreeg.

zich

Piller

Peter Scholz, Cor van

in

door ZSC'04 een

met

&

op de donderdagmiddag, be-

Wij

Ook

om

komt, bracht veel risico

de eerste

Roos

promoveren even-

C-lijn

eens vier paren: Thea Greve

Dure Zorgverzekering?

4-1!

van Dinther

ZSC'04 vaak naar voren

verliep het

Bosma & Erna Meijer

Kinderschoenen

Stal '81 uit

spel waarbij

zij

de

die niet echt voor haar

Café

staat.

Kitty Melchers,

Breeze byWalter

ZSC'04 alleen

dammers traden aan tegen

&

finale

overtuigend met

Tot slot Loekie

zien dat ze niet voor niets

door Karate Kenamju werd

gelopen vrijdag even op bezoek

Vooral

mer drie hadden, maar dat

&

Eijkelboom

en Jos en Joke Ovaa. Vanuit

van Kenamju Zandvoort haar

ZAALVOETBAL
Het gerenommeerde De

Mickey

Melchers

60% op num-

Zoetermeer voor de tweede
Kitty

voor de tweede keer Neder-

foto):

wilde vegen
training

zij

verrichtingen van onze plaats-

Amy van

tegenstander haar steeds

&

een voorsprong

liefst

aanmerking voor promo-

tie:

er veel kara-

het dat Keizer

niet alleen

paren

is

is

van maar

eindigden Nellie Castien

&

en Margreet Blom

Wagner. Vermeldenswaard

Brandse

te zien,

Ab
7%

Klaarblijkelijk
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&

Woonkado

Leatherwear
Discovery

Dreams& Daytime
Za ras, Café Restaurant

'81.

^D

1

Archief Genootschap

RN. Quarles van Uffordlaan 2

Jhr.

2042 PR Zandvoort

Tel:

023

-

5 71 5 71 5

WSEEk
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(verjkoop, (ver)huur, beheer, tdxatie

Ons woningaanbod:
Adres

Vraagprijs

€

Garage Trompstraat
Garage Van

Ki

lisbergen straat

De Schelp

81

De Favaugeplein

21/18

21.500,-

VERKOCHT
VERKOCHT
€

137.500,-

VERKOCHT
VERKOCHT

Adres

Vraagprijs

Oranjestraat

12/4

Marisstraat

41

Van Lennepweg

155

€

319.000,-

VERKOCHT

2/37

Hogeweg

22/23

€
€
€
€

329.000,-

Van Speijkstraat

24

€

349.000,

76/5

€

349.000,

Vondellaan

30/3

339.000,

Burg. van Alphenstraat

57/20

Burg. van Alphenstraat

55/20

Tjerk Hiddesstraat

113

De Favaugeplein

21/5

Van Galenstraat

204

€

179.000,-

Swaluestraat

31B

€

375.000,

123

€

179.000,-

Van Speijkstraat

2/45

€

375.000,

Wilhelminaweg

42

€

385.000,

Kromboomsveld

40

€

389.000,

Dr. J.

G Mezgerstraat

€

175.000,-

VERKOCHT

De Favaugeplein

21/53 VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

Spoorbuurtstraat

10

Burg. van Alphenstraat

55/22

Tjerk Hiddesstraat

8/3

Burg. van Fenemaplein

10/11

Potgieterstraat

30

JacVan Heemskerckstraat

17

L'Amistraat

2

Trompstraat

13/1

Thorbeckestraat
Pretoriaplein,
Dr. J.

Haarlem

G Mezgerstraat

Burg. van Fenemaplein
Karel

Doormanstraat

70

4

VERKOCHT
€

189.000,-

VERKOCHT
€

199.000,-

/ERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

VERKOCHT
VERKOCHT
€

219.000,-

€

219.000,-

VERKOCHT

Zwaan straat

Frans

Hogeweg

Hogeweg

30A-7

Van Speijkstraat

25

M. Molenaarstraat

26

Oosterparkstraat

26

425.000,-

een heerlijk balkon op het westen, 2 parkeerplaatsen

Celsiusstraat

195

€

435.000,-

en een berging

439.000,- v.o.n

Hogeweg
Dr.

Kuy perstraat

145

206
5/7

Burg. van Fenemaplein

19/13

Hogeweg

62/12

Trompstraat

3/2

Burg. van Alphenstraat

61/14

Leeuwerikenstraat

14/2

Tjerk Hiddesstraat

4/1

€

€

480.000,-

8

€

489.000,-

225.000,-

Mr. Troelstrastraat

48

VERKOCHT

229.000,-

/ERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

€

VERKOCHT

30A-10
71

VERKOCHT
€

229.000,-

VERKOCHT

).

G Mezgerstraat

Dr. J.G.

Max

Mezgerstraat

133
70

24

vanaf

€

15

€

71A-4

€

510.000,

Regentesseweg

3

€

515.000,

Brederodestraat

8E

€

525.000,

Zandvoortselaan

12

525.000,

575.000,

Tjerk Hiddesstraat

4/2

Dr de Visserstraat

3

Trompstraat

5/2

€

237.500,-

Swaluestraat

11

€

Verzetsplein

20

239.000,-

Zeestraat

71A-2

€

235.000,-

VERKOCHT

61/36

239.000,-

Zeestraat

71A-3

9rd

€

239.000,-

Grote Krocht

14

€
€

Gasthuisplein

8

€

240.000,-

Stationsplein

15/16

€

595.000,

De Ruyterstraat

6/6

€

249.000,-

Marisstraat

54

€

600.000,

VERKOCHT

28
143

€

264.500,-

Prof.

Burg. van Alphenstraat

61/37

€

269.000,-

Poststraat

Van Loghemstraat, Haarlem

1

Swaluestraat

29A

Sara -^jssiraat

52

Trompstraat

17/2

Stationsplein

"iprstiaat.Lisse

15/12
11

VERKOCHT

Zeestraat

Jhr.

Q.

Zeemanstraat

van Uffordlaan

619.000,
649.000,

11/7

€

649.000,

27

269.000,-

Haariemmerstraat

41

Kostverlo'er straat

45

Kostverlo'erstraat

109

Zandvoortselaan

43

VERKOCHT
€
€

F

1

.

<l idersstraat

In

•
•

Wilhelmmaweg

1

Kostverlo'erstraat

94

Koitverio'erstraat

98

€

299.000,-

€

299.000,299.000,-

Zonnebloemlaan, Aerdenhout

1

299.000,-

Boulevard Paulus Loot

93

€

1.295.000,-

Hogeweg

92

€

1.295.000,-

Boulevard Paulus Loot

65

€

1.395.000,-

B

€

€

Mr. Troelstrastraat

23

Saxenrodeweg, Bentveld

118

Hogeweg

26

VERKOCHT
VERKOCHT
€

319.000,-

€

€

uit

8

de 50-er jaren met een besloten achtertuin

15 mtr. diep) op het zuiden.

Uitgebouwde woonkamer met visgraat parketvloer en haard
4 slaapkamers op de leverdieping

845.000,-

€

15/5

6111

balkon)

het geliefde groene hart staat deze uitgebouwde

hoekwoning
{ca.

11/11

Paradijsweg
Valkenburgerplein, Heemstede

(excl.

€ 649.000,-

Emmaweg

750.000,
769.000,

VERKOCHT
VERKOCHT

•
i

Stationsplein

voorzieningen

201

26m 2

580.000,

€

€

269.000,-

1

595.000,

60F

€

Vraagprijs:

april

ca.

580.000,

57

€

VERKOCHT
VERKOCHT
VERKOCHT

Woonappervlakte

529.000,

Burg. van Alphenstraat

Koninginneweg

Sara Roosstraat

•

499.000,-

€
€

Van Lennepweg

Prijs inclusief

Geplande oplevering

v.o.n.

alle

2 parkeerplaatsen

•
•

490.000,-

Zeestraat

Euwestraat

oude dorpskern met

VERKOCHT
VERKOCHT

€
€

€

470.000,-

Emmaweg

Dr.

kelder.

Nabij de

Hogeweg

Burg. Engelbertsstraat

de

•

465.000,-

Zeestraat, Villa aan Zee

225.000-

woonlaag, heeft 3 slaapkamers,

€
€

225.000,-

VERKOCHT

'

in

Luxe en comfortabel appartement

46/B

Van Galenstraat

tk

•

Hogeweg

Trompstraat

4

VERKOCHT

220.000,-

Van Lennepweg

op de

€

€

€
€

ligt

30A-6
22

4/5

VERKOCHT
VERKOCHT

het hart van het centrum van Zandvoort wordt

"Residence Pandora" gerealiseerd. Appartement
A-7

€

5B

13/4

In

419.000,-

VERKOCHT

Prinsenhofstraat

10/5

Poststraat11/7

398.000,-

2

116

219.000,-

216

€
€

Orchideeènlaan, Heemstede

€

Burg. van Fenemaplein

VERKOCHT
VERKOCHT

Kostverlorenstraat

41

Van Galenstraat

349.000,
349.000,

Ruime bergzolder van

ca.

m2

23

980.000,•
1.175.000,-

VERKOCHT

Garage voorzien van water en elektra

•

Modernisering gewenst

•

Woan oppervlakte

•

Perceeloppervlakte 322

Vraagprijs:

ca.

108

rn

2

(excl.

bergzolder en garage)

m2

€ 489.000,-

&>

6 e jaargang
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Courant

voor Zandvoort en Bentveld

www.zandvoortsecourant.nl

IJsbaan officieel
Het kan u niet ontgaan
Chnstnias Party

bij

Claus

Hfrw Yeans Party

bij

ftithe

ijsbaan

zijn.

op het Raadhuisplein

door zeer

fraai

geopend

ZRB steunt goede doel

Afgelopen zondag werd de

belangstelling door Toonen

De Zandvoortse Reddingsbrigade (ZRB) vaart op 20 en

geopend. Gezegend

geopend en werd de aan-

december mee

onder gebonden

wezige Zandvoortse jeugd

steuning van Serious Request 2010.

officieel

weer konden de

ijzers

worden en maakten de eerste schaatsers aarzelend de

hem

door

uitgenodigd

om

21

tijdens de Serious Rescue actie ter onderIn

de aanloop naar

en tijdens deze vaartocht proberen de Nederlandse red-

de schaatsen onder te bin-

WWW.SWINGSTEE53LM.nl
eerste slagen op de schitterende piste die door een viertal

Zandvoortse ijsmeester

in

topconditie wordt gehouden.

was tevens

den. De opening

het startsein van het Jeugd
Sport- en Cultuurfonds

waar

dingsbrigades op diverse manieren geld

voor het Serious Request met

weeskinderen door

als

doel

in

in te

zamelen

2010: Steun voor

aids.

de gemeente Zandvoort aan
deel gaat

nemen.

Zondag 19 december 2010

De Serious Rescue
De

ijsbaan

met

tot en
tie:

Protestantse kerk,

vlein

i ts

s-knv.'iv;?,: i

nog geopend

is

2 januari,

meestal

van af 15.30 uuren op zaterdag

Zandvoort

enzondagvanafio.oo

5.00 uur

(kerk open: 14.30 uur)

uur.

De

exacte openings- en sluitings-

ang; gratis

tijden vindt u

ww.classicconcerts.nl

op www.w inter-

Eerst

werden de

wethouder Wilfred

officiële gas-

Tates en

wethouder Gert Toonen

sponsoren en het comité

ze bedankten voor

hun

die

gulle

ren

19 tot
zij

2i

actie

is

van Reddings-

december

van Bergen op

va-

Zoom

naar het Glazen Huis

in

Eindhoven. Gedurende deze

Destrandwachten proberen
de korte tijd voor de tocht

in

op zoveel mogelijk plekken
en rond Zandvoort te

in

komen om aandacht voor
deze actie te vragen, net

hun collega-redders

in

u

ruim 160 kilometer lange

dere delen van het land.

tocht sluiten ruim 30 red-

dinsdagavond

waar

dat voor de baan instaat op

initiatief

brigade Bergen op Zoom.

ook de precieze voorwaarden

wonderland. nl. daar kunt

ten,

een

Van

u

aan moet voldoen

le-

zen. Deorganisatie heeft voor
alle

schaatsliefhebbers een

touw

leuke actie op

het raadhuis ontvangen door

bijdragen en werk. Daarna

aan koop van een

burgemeester Niek Meijer,

werd de baan onder grote

krijgt

men een

dingsboten aan
delijk als
lint

om

uitein-

een groot oranje

het Glazen huis te be-

21

als

an-

Op

december

zullen de reddingsbrigades

hun gezamenlijkeopbrengst
het Glazen Huis overhan-

bij

bij

zoeken. Zandvoort geeft

digen. Het exacte tijdstip

5-ritten kaart

ookactedeprécense.Vanuit

wordt nog met 3FM over-

6e

gezet:

rit

gratis.

onze badplaats zullen zestien

SEA OPTIEK

strandwachten met

drie

legd.

Meer informatie over

de actie en mogelijkheden

boten en een logistiek voer-

om

tuig de actie ondersteunen.

u

deze te sponsoren vindt

op www.seriousrescue.nl.

zichtbaar beter
De provincie Noord-Holland
altestraat
Tel.:

5,

2042

023 -57

LJ

wil een ecoduct aanleggen

Zandvoort

123

74

Vrijdag koopavond

over de Zeeweg. Daarmee worden delen van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland

weer verbonden. Volgens

nemerland wordt doorsneden door de Zeeweg
NS-spoor. Dit

zijn

barrières

voor de dieren en planten
de provincie zorgt dat voor aaneengesloten natuur en
die zeer moeilijk te

helpt het de kans dat dieren uitsterven te verkleinen.

Voor het ecoduct hebben Gedeputeerde Staten (GS) 3 mil-

2e

ecoduct

oneren

gaan functi-

samenhang met

moeten
nog wel buigen over
Gedeputeerde

tenrijkdom." Het ecoduct

het

komt onderandereten goe-

over de Zandvoortselaan

de aan reeën, boommarters,

komt te

Bart Heller ziet het ecoduct

konijnen, zandhagedissen,

euro

Provinciale Staten

onze kant op komen!'

zullen
in

dit besluit.

zich

'Nog meer herten die

gen over het spoor en de

Zeeweg

joen euro uitgetrokken.

nemen

De natuurverbindin-

zijn.

beoogde recroduct dat

is

liggen. Drie miljoen

niet

genoeg voor de

graag gerealiseerd: "Deze

de rugstreeppad en diverse

aanleg van een ecoduct.

nieuwe natuurverbinding is
een goede stap in de strijd
tegen het verlies van soor-

vlindersoorten.

Alleen als andere partijen

ook bijdragen komt er volNationaal Park Zuid-Ken-

doende geld

voor.

Vanavond om 20.00 uur commissievergadering Projecten en Thema's.
Kijk voor

de agenda op www.zandvoort.nl
Gemeente Zandvoort

m

w

FAMILIEBERICHTEN
even

h

WATERSTANDEN
Zo Hef en warm

ben niets tekort gekomen"

"Ik

Ni een ang

vrij

is

onze

zo mooi en dapper

Intens verdrietig, maar dankbaar voor

Jan van den Bos

Herinneringen

w cdi» •naar van Suus van
5 septen iber

1916

den Bos

-

Zandvoort

van onze

Kooijma

9

decemb

r

Kerst bij

Herinner Haar zoafs ze was
Heelgewoon, maar zo Heet bijzonder

upa en overgrootvader

lieve vader,

plotseling van ons heengegaan

ijei

en

v.i;

alle

Club Nautique
mooie

kennis van het overlijden

lieve moeder,

op pagina 6

schoonmoeder en oma

Voor reserveringen

2010

9daai^e JAntje (Parée-Visser

023

-

571 57

bel:

07

www.clubnautique.nl
weduwe van JïntHon

Sietske

Trederik\.<Parée

Strandpaviljoen 23

Iwan en Liza

Boyeen

Mireille

Leeuwarden. 4 maart 1937

W

Hoofddorp, 10 decanhir 2010

Hoog

Laag

Hoog

DO

16

-

06.55

11.36

19.06

VR

17

00.05

08.05

12.24

19.54

ZA

18

01.05

09.16

13.22

21.04

zo

19

MA

DEC

Emile en 'Wil

jOtnere;

Hedde en Lïanne

lim

A

Hoog

Laag

T

R

E

Hester en Christian

Suzanne en Christiaan

Zandvoort: .knja en Ed'ain

Mare
Er isgelegenh id tot afscheid nemen en condoleren op w oensdag
15 december van 19.00 uur tot 19.30 uuren op dor derdag
16 decembe van 13.45 uur tot 14.15 uur in Uitva amorgcentrum Zan dvoort, Tollensstraat 67 te Zandvoort.

Zandvoort: Micfiefen
<Britt,

9\

r

aomi

<BodHi

en verdere familieleden

Aanslui end zal

gehoud

om

14.30 uur de begrafenisplechrigheid

rden in de aula van Je A gemene lur^i.iafplaats
1

Naafloo pon tmoeeen
lic^r.'i.iij'

laats.

S.vand

D B.

wij elkaar in de

Co rrespo ndetmeadies:
17
2041 5V# Zandvoort

in Het
1

22.15

14.46

23.16

11.25

15.25

23.44

03.55

11.54

16.05

DO

23

-

00.36

04.37

12.35

16.47

Algemene Uitvaartbegeleiding Zandvoort

'Er is gelegenduid om afscheid te nemen op
donderdag 16 december van 19.00 uur tot 20.00 uur

Nico laas Beetslaan

14.06

10.50

03.11

ontvangkame vande

nde ntie-adres:
s,

10.05

02.36

21

22

Jlofdrjkjtraat

a de teiurJebestellin E zal plaatsvinden.

aldaar,

01.49

20

Dl

WO

2041

0,

NN

Zaj dvoort

te

'Uitvaartcentrum aan de 'lollensstraat

67

Zandvoort.

<De crematieplechtigheid cal phuirsruiden irijdag

17 december om 15.15 uur in

Het crematorium

WesterveCd, <Duin en %ruidbergerweg 2-6

- Regelen eu uitvoeren

van de uitvaart ~

~ Verzorging van overledene's^B
- Begeleiding voor nabestaanden ~
~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare

-

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

te (Driekuis.

Evert H. Schweitzer
afloop

\\\

is

Voor een

er gelegenheid tor coi/doferen in één

stijlvolle

en verzorgde uitvaart

Dag en nacht bereikbaar

van de ontvangstkamers.
&/jr<£ntfr£

:t(tftF i.T/<tJrfrsi[.sjvr*r /itfi

Sifft'ir

»i\f»vr tVS £

Htffj

-Jij"

rinjjf

Sinds 1992

uw

uitvaartondernemer in Zandvoort.

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort
2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.

Phoenix

Tollensstraat 67,

Begraafplaatsen- en cremato na-ondersteuning
www.uzn-nederland.nl
/r< .ri-jV.wA-.'- c-irr

ZdsJtveft.

Jó. fkf

-Ttrifcwxtff,

Dt-armtti^öa^im

ft*t
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ƒ ót~r
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Uitvaartcentrum Haarlem
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/,'

fcrrA-f

1
'u'iM(jr . ."/. -\>Ji />/

KW

Parklaan 36, 2011
Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.

Phoenix beo biedt ondersteunende diensten aan
nabestaanden op het gebied van:
iliilvolle

gralbeplannng en aanvullen van de grindlaa

Dpnieuw inlakkeiv me; hl-d^i-d vergulden van

hel

t

jpschrift

www.uitvaartcentrumhaarlem.nl
\jJï

rii~'
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Voor een vrij blij ven de offerte of advies kim! n contact
met ons opnemen via telefoonnummer 06-397 56 604.

Zandvoortse Courant

Politiek verslag

BURGERLIJKE STAND

•

NUMMER

50

DECEMBER 2010

16

lag raads vergadering d.d. 14-12

4 DECEMBER - 10 DECEMBER 2010

Volgens

Snelle raadsvergadering

mij...

Geboren:
is

Romêe, dochtervan: Bloem, Dobias Marco

en: Kok,

Vanessa

Johanna.

Slechts 7 kwartier had de

nodig

gemeenteraad afgelopen dinsdag

de agenda af te werken, dat

wel eens anders

is

geweest. Daarop stonden onder andere de Parkeerveror-

Overleden:
Koelemij,

om

Anna Johanna, oud

94 jaar.
Scheepbouwer, Jacques, oud 46 jaar.
Ga us, Hans Robert, oud 71 jaar.
Haar man geb.

Sjerps,

groting van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK).

Werktijden

in

halen, sterk

verordening opgemerkt die

ment kreeg

niet

te

(ver)kopen?

gaan opletten hoeveel mensen mijn post bezorgen. De

menwerkingsverband

post van

Be-

Kennemerland Zuid

(GBKZ) maakte ookdetongen

was om welke tijd

in

2013

en 2014.de periodewaarin het

bezuinigingen

zelf a! grote

kerstkaarten

de regio zelf

in

rond moeten brengen.

ben de laatste

Ik

eens

tijd

TNT wordt meestal

gebracht door een jonge

dame

die altijd zingend haar

er

voorziet, het dubbele bedrag

werk doet. Handig want zo

moeten gaan bezuinigen.

weet

en wie dat zou moeten doen.

Burgemeester Niek Meijer,

de mat

eerste instant ie was de ter-

wethouder van onder andere

postbezorger met een hond.

Openbare orde en

Hij

los. Vraag

bewonersparkeervergunning

In

onderwerp van discussie tus-

mijn op

name GBZ en Willem
SZ.

Zij zijn

van me-

overige bewoners

5

jaar gesteld

daar werden
die

in

maar

de gemeenten

aan deze samenwerking

deelnemen grote vraagtekens
bij

gezet.

Ook het inhuren van

van het centrum, bijvoorbeeld

een duur extern bureau, dat

de bewoners van de apparte-

al

menten boven deABN/AMRO,

zorgd,

in

aanmerking

komen. 5andbergen

memo-

reerde dat de raad zelf

in

voor een evaluatie had

werd

ge-

be-

loofde regel matig voortgangs-

2007

rapportages en

om de drie jaa.

had besloten dat de nieuwe

een evaluatie.

Mede omdat

bewoners van

de raden van Bloemendaal

het

Louis

Davids Carré ondergronds

en

wees dat

Veiligheid,

voorstel resoluut

van de baan met de mededeling dat

erdan

6 miljoen euro

bezuinigd zou moeten worden. Dat

is

de ogen van de

in

Heemstede

al

naar drie

ik

zicht.

Dan

is

er ook een

Onlangs kreeg

bekeuring omdat
aangelijnd moest
zijn

maar
een

hij

hond

zijn

zijn.

Dat

natuurlijk regels

maar

hond loopt

altijd

Om

ook nog andere mannen die

braaf
21.45 UL,r sloot

de voor-

de laatste raadsver-

zitter

gadering van 2010. De eerst-

volgende keer dat de raad

komt

bijeen

is

op dinsdag 25

met de man mee. Er zijn

doorweeren wind

brieven en

pakjes rond brengen. Zoetjes

aan

zijn

het bekende figuren

geworden

alleen

weet

ik

nooit

voorwelk'huismerk'zij lopen.

januari 2011.

door de privatisering

Er zijn

bij

ligt.

loopt niet mijn wijk

vind het een geweldig ge-

ach, deze

ff
kerstpakketten

precies of er post op

ik

portefeuillehouder niet reëel.

niet getolereerd

Wethouder Gert Toonen

veel kapers

op de

kust. Ooit

wisten de postbodes precies

waar iedereen woonde en

ouderen

vervulden een sociale

rol.

Ze

waren de wandelende vraagbij

baken van Zandvoort en wis-

ouderen

in o.a.

Huis

in

de Duinen. De prachtige pakketten, beshikbaar gesteld door de

Stichting, zijn een opsteker voor de

PROEFNIEUYi'JAAR5DUIK

maar wel
mijn eigen

Robbert de Vries zou het sa-

Gemeente

groting van de

Dinsdagmiddag hebben scholieren van de Nicolaasschool kerstpakketten rondgebracht

CARTOON

gaan staken.

zal

geëvalueerd dient te worden

dat bewoners van

ziepagir

Plaats een Zandkorrel

Ik

VRK 2011 was
met name voor D66 onderwerp van discussie. Volgens

De ontwerpbe-

Scholieren bezorgen

Iets te

na me lijk naar

dat de postmedewerkers

Zeer begrijpelijk
vervelend.

in

h et feit

het Louis Davids Carré niet

omdat de

haltestraat 25,

2042 lk zandvoort

van

aanmerking komen voor een

ning daterongelijkheid komt

Reacties voorzien van cv. naar:
cafeneuf@cafeneul.nl

2011

in

ter beschik-

genoeg stem-

De evaluatie van de gemeen-

lastingen

€ 96.000

king stellen.

schappelijke

herziening toezegde.

fourneren bedrag

Het amende-

na de eerste termijn direct

wel daarvoor

1

af.

weg

houder Andor Sandbergen

Paap van

overleg.

ziet er

den met de arkeerbelasting-

sen met

bij voorkeur in bezit
van Sociale Hygiëne.

Het

blik?
uit

vlak voor kerst

Daaraan voorafgaande was

Functie eisen:
gastvrij en service gericht.

kon

is,

ruim

ook

BEDIENING.

feit

gulle gever een vooruitziende

de raad alleen maar schoor-

een

GRAND CAFÉ & RESTAURANT

de VRK

voetend het eenmalig extra te

die ongelijkheid

den kunnen hebben dat wet-

ZOEKT PER DIRECT
ERVAREN MEDEWERKER/STER

een voldongen

bij

om

Ast ridv.d. Veld,

dermate grote gevolgen zou-

eT L Ntu r

het tekort

moeten gaan parkeren en
raadde het amendement, dat
GBZ en SZ hadden ingediend

monde van

uit

of daar lag Merry Christmas

op de mat. Misschien had de

Omdat
al

jaar.

hetagendapunt van de

Parkeerverordening had GBZ,
bij

52 jaar.

Koper geb. Nolt ing, Johanna Wilhelmina, oud 63

S

ons besneeuwd kikkerlandje

het raadsbesluit

een aantal tegenstrijdighe-

Tijdens

Marjon Maria Anna, oud 62 jaar.

oud

was amper vertrokken

meeen werd

dening, de Parkeerbelastingverordening en de ontwerpbe-

Basart geb. Beek, Marie, oud

mijn eerste kerskaartje erg

vroeg bezorgd. Sinterklaas

Zandvoortse raad ook daarin

unaniem aangenomen.
84jaar.

van derVliet geb. van den Broek, Guda Elisabeth.oudszjaar.

Schilders, Robbert,

waren gegaan ging de

jaar

Riki

ouderen die zich vaak rond de feestdagen eenzaam voelen.

ten van
is

alles.

Overeen poosje

postbode een uitstervend

beroep. Leve de vooruitgang,

Maar

liefst

27

scholie-

groep 8 van de

ren, heel

weg met

het postkantoor.

Langzaam maar zeker gaan

Nicolaasschool, zorgden

we weer

ervoor dat de kerstpakket-

eeuw. Toen was er ook geen

ten overal

in

het Huis wer-

terug naar de 19e

postkantoor

in

Zandvoort, de

den verspreid en natuurlijk

enige persoon die zich over

wensten

de post ontfermde was de

zij

alle

ontvangers

van het pakket zeer pret-

brievenvergaarder Siem van

Ook de
Zonnebloem Zandvoort was
actief met het uitdelen van

der Mije die, heel toepasse-

tige feestdagen toe.

de kerstpakketten
ren

in

bij

oude-

lijk,

in

de Poststraat woonde.

Veel later

terend

kwam

er een schit-

postkantoor,

e

Zandvoort en Bentveld.

Zoals gezegd, terug

g

welkom geschenk

naar de postduif, zin-

"ï

Stichting die zich

gende postbezorgers

_

straksverledentijd.

z

Een zeer
van de

Riki

landelijk inzet voor ouderen.

zijn

J>

OS

C«i

KERKDIENSTEN

APK
Onderhoud en

Zaterdag 18 december

merken

reparatie alle

Occasions

in -

en verkoop

Karim en

Mo

www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat 10, 2041
F.

023-5733793

E.

CD

Zandvoort

T.

023-5733792

autobedrijfkarimo@planet.nl

in theater

ds. B.J.

*

zo. 00 uur, entree

€ 10

1030 uurViering

Tomaten

in

&

Paulus

Agathakerk

HUGOOS
restaurant - café
BY CHRIS KUIN

Vrijdag 17

Boulevard Paulus Loot, pav.5

december

info@tfaz.nl

muziek tijdens diner met

Live

ook mogelijk

MENU:

Agatha

RK Parochie Antonius

Take Five
/

St.

10.30 uur Pastor D. Duijves en C. van Polvliet

Beachclub

A la carte bestellen op dese dagen

Driehuis

www.aap-parochies.nl

06-21590520

023-5716119

uit

www.kerkzandvoort.nl

p.p.

Gepaste kleding verplicht
Ook voor niet leerlingen
Tel.

Stobbelaar

De Krocht'
RK Parochie

aanvang

Schnitzelhuis
ONS KERSTMENU GELDT
VAN SS T/M 89 DEC!!
is

-

Protestantse gem. Zandvoort

10.00 uur

Grooving Dutch

Eerste Kerstda

of champignonsoep

Kerstdiner aanvang 19. 30 uur

***
Schnitzel of kabeljauwfilet

***
Dame Manche

of wafel

met ijs en slagroom

Tweede Kerstdao
Kerstlunch, aanvang 13.00 uur

***
Koffie of thee

€ 14,50
Reserveren gewenst tel :0S3-B718732
Passage 38-30 - S042 KV Zandvoort

Dinsdag gesloten

www

.

beachclubtakefive

31-12-2010

itr.lraal

ïl

W» tafel uierdt compleet met

PARTY

Heerlijke^ Leimida& bonbons,
een kerstmantaart, tulband
af een kerststaaf man Tummer&.

ET

EDITION

oo.aoh

-

023-5736680
www.restauranthugoos.nl

Zandvoort Optiek

ZANDVOORT

NEW YEARSEVE

1

Zeestraat 36, 2042 LC Zandvoort

nl

Banbonnière^
Ki

NYE

I

.

La
'

*

is aan te raden
Ook voor feesten en partijen

Reserveren

Voor meer informatie zie website:

ZIEKTEKOSTEN
VERZEKERING 2010

os.ooti

kerkplein 8 /..ik:v:.u:

%amt n geritst binnen imer

grand café XL

mis genele assortiment.

with dj's Robin S
D-Markie and many more

entrance - free
ag6 =19+

tmk

maandag 20 december geopend.
"Bestel tijdig, besteüijsten

Letkülfkins

><&<

PROFITEER NU NOG VAN DE

MAXIMALE VERGOEDING
"Wij zijn

liggen mi in de winkel.

VOOR

BRIL OF

CONTACTLENZEN

Zandvoortse Courant

"Dagjuf Anneke"

Met

Met een groot spandoek voor de ramen van de peuterzaal

treffend de kwaliteiten van

namen

Anneke

peuters, ouders en het schoolteam van de Maria-

Anneke

school afscheid van

Polak, beter

bekend

als 'Juf

en toewijding heeft ze bijna 30 jaar

liefde

heel veel Zandvoortse peuters

bagage meegegeven

om

de

het vaandel

in

van juf Anneke stonden.

memoreerde

Jong van geest

organiseren, zoals die van de
collectie geluidsdragers

Hij

van

alleen

niet

Jelle

haar bevlogenheid voor de

Zandvoort

kinderen maar wist ook te

het net.

Attema. Maar
dus achter

vist

Tevens vertelde
siast over

hij

Licht in

enthou-

Dit

Het schoolteam van de

Mariaschool sloot de

ari 2011,

rij

van

Stralend middelpunt

in

Polak.

in

de

die niet

sloot het

golfspullen voor haar andere

nam

40 jaar geleden,
Genootschap Oud

het

boven

licht

omstreden gemeen-

monument

trouwens toch
kindje

als

ziet er

een

stief-

Nog steeds staan

uit.

om

de bewoners

waarbij

hij

deze buurt,

in

zich uitgaf als

vertrouwde het nieten belde

hekken

met een

de vlaggenmast heen. Juist

met de bank. De medewer-

met de donkere dagen voor

ker

zijn

kerst zou dit plekje eigenlijk

de bewoner

gedeelte was

vrouw aanwezig en tevens

een visitekaartje voor de bad-

de wethouders Gert Toonen

plaats

te schakelen. Op het moment dat de 'bankmedewerker' aan de deur kwam,
hield de politie de man aan.

zij

op

1

sep-

Blok heeft opgericht. Haar

nieuwe

stap voor de pedagogische

ken.

Haar peuterspeelzaal

Mariaschool

is

nomen en gaat

passie,

een geëmotio-

neerde juf Anneke afscheid.

door kinder-

officiële

ouders, ex-bestuursleden

straks verder

onder de naam peuterspeel-

en oud-collega's

zaal Rakker.

om

haar

in

genodigden waren burgemeester Niek Meijer en

moeten

zijn.

en Andor Sandbergen. Als

dankvoorzijn aanwezigheid

Kerstboom ontstoken

handen

De

meer mensen

een eeuwigdurend burge-

verhaal herkennen en die

af-

uit

De

Klink en het

contact

benadering (telefonisch of
aan de deur) van een me-

De binnenkort van de gemeente afscheidnemende

dewerkervan een

jong en oud Zandvoort.

Tom

altijd

Geen Aviodome

gemeentelijke kerstboom

Het Aviodome, dat tot 2004

aan mogen steken.

op Schiphol stond, verhuist

dat

er gezellig

beld over de

nagebab-

toekomst voor

Looijer heeft voor het

eerst,

alle

betrokken inwoners!

Het afgelopen jaar

is

geweest. Elke week

Zandvoort Schoon!? weer

kwam

niet naar
in

maakacties, hondenzakjes, gescheiden inzameling, het vegen van het

eigen straatje en de goot voor de deur tot overhangend groen en het
wijkspreekuur. Dit leverde veel reacties op via de radio, krant, mailen

gem eente wil

Zandvoorters die

dan ken. Om

U kunt tot en

dit te

onderst repen

is

er

een kleine attentie voor

met woensdag 29 december op vertoon van de

u.

bij-

gevoegde bon naar de Holiandsche Gebakkraam op het Raadhuisplein.

aan de hoek Kleine Krocht/
Swaluëstraat,

koepel

Tot en met woensdag 29 december
ontvangt u op vertoon van deze bon

twee oliebollen
de Hollands die

Gebakkraam

maandag bekend

gemaakt. De nieuwe eige-

op bet Raadhuisplein

ondernemer

uit

omdat op de

plaats van de gebruikelijke

bedrijf of

instantie niet vertrouwen,

contact op te nemen
met het betreffende bedrijf.
Nogmaals het advies: laat
mensen nooit zomaar bin-

nen en geef geen bank- of
andere privégegevens door.

Kinderexcursie

Op woensdagmiddag

22

blij

december organiseert de
Amsterdamse waterleiding-

sinds de bijna veertig

duinen een excursie voor

locatie, het

de ijsbaan

Raadhuisplein, nu

ligt.

Looijer

was

Barneveld, wil de koepel

dat

gebruiken voor een nog te

jaar dat kwekerij Van Kleeff

realiseren evenementencentrum nabij Barneveld.

4

de

hij,

boom aan de gemeente

levert,

nu eindelijk eens de

kinderen van 8-12
als

jaar.

Met

thema: bunkers, botten

en bibberen belooft het een

Tijdens de raadsvergade-

handeling mocht doen. "Bij na

spannende wandeling

november maakte

vanaf het begin heb ikwel de

worden. Vertrek

Belinda Göransson melding

gaten mogen graven maar

Za n d voo rtselaan, tegen over

dat er een mogelijkheid be-

nu dan ook voor het eerst de

Nieuw Unicum, om 15.00

ring van

bij

deed

de kerstboom voor

de ingang van het raadhuis

naar Barneveld. Dit heeft

U krijgt dan twee heerlijke oliebollen.

Gemeente Zandvoort

Hij

de

in

2010 hebben bijgedragen aan het schoon houden van Zandvoort hartel ijk

bij

laatst,

de nieuwe eigenaar van de

naar, een
alle

Zandvoort maar

en voor het

de belangstelling

er iets aan de orde van diverse schoon-

de gemeentelijke meldlijn. De

opgenomen worden

adviseert

genot van een versnapering

werd

Er kan

via

werd

het glas geheven, onder het

1

er

het

zijn die

met de politie in Zandvoort
0900-8844. De politie
mensen die een

nieuwste

glasplaten. Daarna

ZANDVOORT SCHOON!?

is

mogelijk ook contact gehad

hebben met de man.

een verzameluitgave van

het

politie

meesterslidmaatschap, het

Zandvoortse stratenboek,

fotoboekje Zandvoort op

De grootste verandering van

,

benieuwd of

ontving Meijer

van voorzitter Ger Cense

voorgoed

de verhuizing van de school

1 1

politie

in

is

Marjolein Morriën en

bedankt

de

noodgebouw van de

het

Mariaschool

medewerkersvan de peuter-

in

om

het zonnetje te zetten. Het

gesloten.

achterwacht Cocky Hendriks.

naar de brede school

van de bank adviseerde

in

tijdperk peuterspeelzaal

Sleutelwoorden
In zijn toespraak roemde
wethouder Gert Toonen

speelzaal.Angelique van der

I

met één van

tact gezocht

om

ijzeren

het tijd voor ouders, groot-

peuter-

schoolhoofd Marja Snijders-

\ Dl

had eerder telefonisch con-

Na het

nam

vertrek istevens een

'

decem-

man aangehouden aan
De man

het Jan Snijerplein.

bankmedewerker en zou
langskomen. De bewoner

hoge

vlag hangt als een vodje

Onder de

8

ber heeft de politie een 2i-jarige

de toren en de Zandvoortse

er

Zandvoort hun jubileum af
receptie.

Woensdagmiddag

BSO) drie jaar terug overge-

terspeelzaal die

l

zijn.

echt aan

is hij

centrum DuckyDuck(KDVen

Zij

tember 1981 op verzoek van
het toenmalige bestuur en

Vliet,

dienst zal

in

hem

pensioen toe.

zijn

als leid-

de Mariaschool was

ster afscheid

Anneke Polak
meer mee zal ma-

de gemeente

bij

Zandvoort

van 'haar' peu-

maar gezellige

kleine

zaal

Anneke

richting

Met
een grote bos bloemen en
toe.

is

de watertoren gedoofd.

telijke

Op n december, exact dedatum als de opzelfde

op de wijs van 'Oh dennen-

boom' toepasselijk

dat

is

nachten
in

sprekers af en zong haar

janu-

de duisternis

Sinds de nacht van de

de brede school

waar iedereen na zoveel
jaar reikhalzend naar uitziet.

in

enden,
Volgens

Blijf alert

genadigd kunstenaar

Louis Davids Carré

DECEMBER 2010

16

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

Polak. Toewijding,

vertellen dat Polak een be-

•nfoto Nel Kerkman

•

waren de sleutelwoor-

den die hoog

stap naar de basisschool te vergemakkelijken.

50

OOR

en
(HPhïE BADPLAATS DOOR

betrokkenheid, liefde en pas-

An-

sie

Door haar

neke'.

NUMMER

•

OOG

stond

om

het tentoonstel-

lingsgebouw aan te kopen.
Zandvoort zou
toonstellingen

er grote tenin

kunnen

lichtjes in

de

boom mogen

uur.

De kosten

ontsteken", aldus Looijer die

drankje

na de ontsteking nog maar

van tevoren

84 dagen,

inclusief

de week-

zijn

€

is

bij

te

ingang

inclusief een
5.

is

Aanmelden

gewenst

via

020-6087595

wü

-

Voor een smaakvolle kerst,
kunt u deze week al onze
kerst lekkernijen voorproeven..
•

huisgemaakte kerstsalades

met

sauzen

•

heerlijke wildpate's

•

verse soepen, ook voor amuses

•

mooie Franse kazen.

div.

Wij zijn speciaal naar Frankrijk afgereisd,

om

ons eigen assortiment Franse kaas samen

te stellen voor de

komende feestdagen.

Haltestraat 38

.

2042 LN Zandvoort

Tel. /Fax (023) 571

3D

50 00

WENKBRAUWEN

NIEUW! HAIRSTROKES MET MESJES.
SNEL, SIMPEL EN IN ÉÉN KEER PERFECT!!

Club K utique
Tweede kerstdag geopend

Norma.sl

piymtrltoLT
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'^tnijP

er>

uur

Terrine van gemarineerde Schotse zalm, Hollandse garnalen
en chips van rode biet

.

Mn totaal nlt-uwt tech-

niek

tot 17.00

Je

het pigment In de huid
düOr mldd*l Vi.fi Uüil inC-l
HNC ga id* n aa ld
BIJ
deie nle-uwe techniek
madk jp &li het war* ld*
me fcrdijL-i Ir) do huid
...ijrnj het pigment In
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Ij

©

/ferstmenu
Kerstavond en eerste Kerstdag

de haartjes rlon
uU. de

i? echt

^fci?-!ieher|b

yiliL-li-

b* li indeling:

yüt

irit-l
en nftml h&üyuit
eenhaEfuur in beslag.

CarpaCCW Van WÜdzwijn ham

"f
salade van paddenstoelen met truffeldressing

CappUCdno Van OSSenStaart
Gebakken

madeira schuim

heilbotfilet gestoofde zeekraal, venkel beurre blanc
of

Carré Van hert

ratatouille en vlierbessenjus

Zandvoortse Courant

Komend weekend

Ankie Joustra neemt afscheid
Afgelopen vrijdag heeft Ankie Joustra na
een

luid applaus, afscheid

plaus van het publiek, waar
heeft, niet

als secretaris

was

Oomstee

van to-

er al afscheid

ruim 25 jaar voor gespeeld

zij

bol van de kerstmuziek

en onder

12 jaar,

17

genomen

neelvereniging "Wim Hildering'. Intern

van haar genomen maar het bestuur wilde haar het ap-

Komend weekend

alsmede het centrum van Zandvoort volledig

in

het teken

staan van de naderende kerst. Zowel zaterdag 18

dag

ontnemen.

december staat muziek van groepen,

19

Jazz

-

Kersteditie

zongen door Music All

Zandvoorts Mannenkoor, het
Zandvoorts Vrouwenkoor

trompetten, saxofoons,

uit

trombones, bassen

en slagwerk.

spelen alle

Zij

Na een korte speech van

sten achterdeschermen zeer

bekende

voorzitter Paul Olieslagers

actief binnen de vereniging.

Nacht' en 'Oh Dennenboom',

volgde nog eenmaal een

AnkieJoustra heeftin ruim zo

maar ook meer van deze

groot applaus.

het

stukken gespeeld. Glansrollen

zijnde kerstmuziek. Gekleed

bestuuropgevolgd doorHein

van haar waren onderandere

Zij

is

in

Schrama.

het stuk

in

'In

de holte van

arm' (1986), de hoofdrol

gekke Eedie

Volgens het archief van de toneelvereniging

bewoonde
stuk,

was

Savage

'Zeeman pas
'

s

mevrouw

'Dwaasheid heeft

in

haar eigen recht' (2005). Een

gekke

1998
werd ze secretaris en was met
allerlei

in

0?' (T993) en a

'Het on-

eiland' het eerste

op 25januari 1985, waar

Ankie aan meedeed.

je

als

In

rol

gelegd

hand- en spandien-

was voor haar weg-

als akela in 'Eens in

duizend

de

in

Dickensiaanse

-

Dansschool Rob Dolderman.

dat

Pop Singers

Zwemmer begon

dus

al in

zijn

uur aanwezig

vanaf 17.00

bij

als

sprookjesfiguur, en daarna

op

in

om

19.45 uur °°k

de Protestantse

hij

in

vier-

exact 25 jaar ge-

o.l.v.

vanaf 20.00 uur

Peter Versteege vanaf circa

in

.

Dickensiaanse

de reeds gesloopte

Gré

v.d.

De

Berg. Het

Krocht,

aanvang 14.30 uur

Wapen van

-

Zandvoort,

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

eveneens gekleed

hun

kledij,

kerstmuziek voor het goede
doel,

de stichting Bijzondere

SPOTLIGHT

klinken.

kerk.

Ook op zon dag

I

het teken

In

de mu-

Zandvoort

De

in

Krocht,

met zanger Ronald Douglas,

warm /koud

buffet en een concert van de

i7-mans band Gabanza

Er

uur vier Zandvoortse koren

schikbaar, te reserveren via

kerstliederen zingen. Zowel

hansreymers@online.nl of

de mo-

tel.

Josefien

Big

Band op het programma.
zijn

als

Wij willen iedereen bedanken voor de
mooie kaarten en kado' s die we hebben
gehad voor de geboorte van onze dochters

van af 14.30

is

uur het kerstconcert van Jazz
in

ziektent zullen vanaf n. 00

de traditionele

Big Band.

Smartlappen en zeemansliederenkoor

onder leiding van Jan

gevolgd door een
staat

19

kamerkoor ICantatori

de sprook-

jeswandeling, verkleed

zij

Gabanza

klas-

zal het

12.45 uur

in

Zandvoort- Kerstconcert: trio Joh an

Clement met zanger Ronald Douglas, buffet en

Allegri

Hulp Zuid-Kennemerland,

treden

19 Jazz in

sieke kerstliederen. Tevens

door heel het centrum laten

Raadhuisplein.

leden het beheerdersstokje van voorganger Gijs Molanus

overnam.

tijd

speelt

Bekende en herkenbare

Mannenkoor

Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur

en The Beach Pop Singers.

het centrum. The Beach

in

van kerstmuziek op het

Zwemmer

feit

stijl

'Stil Ie

jaar' uit 1991.

Cock Zwemmer, de beheerder van de Korver Sporthal,
de woensdag het heugelijke

klassiekers als

Buscito's,

het

In,

de groep op diverse plekken

Zondag

Zilveren Cock

worden ge-

liedjes

hetWestside D ie kens Orkest

fluiten,

met The

De Krocht, aanvang 20.00 uur

derne

16.00 uur te genieten van

onder leiding van Hans
Zirsky. Deze groep enthousiaste muzikanten bestaat

DECEMBER 2010

en kerkplein. Aanvang 17.00 uur

18 Kerstbal

19 Kerkconcert- Westfries

vanaf 12.00 tot

is

16

in allerlei sa-

gemeen, ze spelen kerstmuziek.

Zaterdag

50

Sprookjeswandeling- Raadhuisplein

18

zon-

als

menstelling en soort, op het programma. Een ding hebben
ze

NUMMER

aanvang 21.00 uur

de muziektent op het Raadhuisplein

zal

•

staat

ett

nog enkele kaarten be-

Feline

06-53578496.

Dennis en Paofa Spotders-Ümat

Pel-

Wintersantekraampie

likaanhal en kan smakelijk over zijn beginperiode verhalen.

Komende woensdag,

22 december, zal voor het eerst in

KETST SPOTLIGHTS

de geschiedenis van de Zandvoortse Rekreade een winterse editie van het

meer dan bekende zomerse Sante-

kraampie georganiseerd gaan worden. Maaike Cappel en

Wendy

Jacobs hebben opnieuw

ter beschikking gekregen voor

jeugdevenement, dat
wordt, ook

in

al

€

Kerstgroet

3.000 van de provincie

hun idee

om

dit

zomerse

jaren in Zandvoort georganiseerd

uw medemens? Op
natief:

Een ding stond

hem toen

echter behoorlijk tegen:

moest iedere maand
salaris vragen.

Dat

is

om

hij

zijn

nu wel

anders. Hans Reijmers, voorzitter

van de stichting die de

sporthal voor de

gemeente

exploiteert, feliciteerde

van harte met

hem

zijn zilveren

jubileum, nadat

Zwemmer

met een smoes naar de hal
was gelokt. Het hele bestuur

Komende woensdag zal er
rondom de Protestantse

was aanwezig en de penningmeester verblijdde hem
met een extra bedrag op

kerk,

groot aantal activiteiten

rekening. "De vijftig jaar

ken, kerstappels versieren,

zijn

maakt
zei

ik

absoluut niet

Zwemmer

verrast

die toch

was met de

het bestuur.

actie

op het Kerkplein, een

plaatsvinden. Kaarsen

ma-

vol",

kerstkaarten maken, kerst-

wel

ballen versieren, grimeren,

van

een

poppenkast,

zeepjes

kerst-

maken en natuur-

lijk

/

Nieuwjaarswens

Wilt u een kerstgroet of een nieuwjaarswens doen aan

niet rekenen.

de winter te organiseren.

de

de stakende postbodes kunt u even

De Zandvoortse Courant biedt u een

alter-

'kerst spotlight'.

een koek-en-zopie tent

allemaal aanwezig,
De organisatie vraagt wel

uw

zijn

Geef

tekst (eventueel

envelop (met tekst, foto en
inclusief contant geld) af te

per kind een bijdrage van

met foto) uiterlijk maandag
20 december voor 11.00 uur

geven

er te

dooren hetwordt volgende

of stuur een e-mail naar

weinig geld voorhanden
is
maar voornamelijk om
volgend jaar opnieuw een
Wintersantekraampie te
kunnen organiseren.

week donderdag, de dag

info@zandvoortsecourant.nl

€

2.

Dat

is

niet

omdat

bij

Bruna Balkenende

voorkerst, indeZandvoortse

(dan bedrag overmaken pei

Courant geplaatst. Kosten:

bank: Zandvoortse Courant

€

61.57.69.055).

35.

Opgeven kan dooreen
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uit

visgerechten en
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Indien

mn 5 gangen
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MENU
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bestaat geheel uit vleesgerechten.

wij
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'
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!

i
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:

<r

ff

<$fc

Canpamo
Tiiappelolje,

van

cognac

o>eT

tm

kasia^ne chawpigncns,

OtsTtXZV/aWMtn en sbu-rake.

Pieniie

ReiiuY'i'L'ii,

Voor informatie:
Huisartsen Centrum Zandvoort, Beatrix plantsoen

i-B, tel:

023 - 5732023

mjn.

GeüRsliïe

Roerren

joumedos .kt

eendeLeve «trillen

tKijfctïiiT

ei;

Pi are au

MerJr/H

Dme

üetutten

loOMSTEE

Café Oomstee
Aanvancj: 21:00 uur.

KgrstJazz mm
Lila Mackintosh 7TT

zivezercit.

een saus van TRUfpel.

ern

pluotbée

een saus van aan lajiel

tjtpLamJsttn&e keRsen.

5 gangen

€

74,50 p/p

r''.ii

n ld «.in

I

Ir

1

-

K>

-

kazen: Retii-Jv.i:. F ie mie Ri'teKT en A4f ulijn
.

n

dfurns

in:

:

.

Cewse plaaMe
Vanilleijs roeT een saus van aan japel

iïflatpkeeRèe kensen.

5 qanQen

€

74,50 p/p

Café Oomstee wenst u
prettige feestd-agen en Eer
voorspoedig Nieuwjaar.
J*ïf-a-3B"ds 1*

Zrj^tri^Hj/r-

CL

tu

Ciomï van Mechelan

¥iwmaqe

ndaul
Cemse
Vanilleijs

5732023

Toumeèos Txupjxl

Lfiii^oHsrir/es

Plareau Fiwmaqe
Dkie kazen:

-

pijlibooCBpmiti.

Gehouden soep

jyi jejwüe lanqcusnnes,

wme

023

Waqyu Geep

pana^ezaanse kaas en üeRccsieRie

Vri;datj 17 dec:
Tanken en
TaKl(L.'Tj.'iur

Ca nihanellen een saus van

:

wenst u fijne feestdagen en een gezond 2011

Bospaideswtieiisoep

Klassieke KReeprensoep wei foow

Getakten

1-1-2011

Het team van Huisartsen Centrum Zandvoort

Dun §ssneien ossehaas van her Wa^vumni

MilikV, zeetKaal en toust.

Bisaue D'Hoaiand

en een séeuije

1i

n

Nieuw telefoonnummer van drJagtenberg per

2

Amuse

Alaska Rei Kin§ KRafe

en

<>

BELANGRIJKE MEDEDELING

€49.50 p/p.

023-57(2524

MENU

Vispiareau

wakave

Irienan bedragen

of telefonisch:

1

Cooskoiane van Hullaxdst GaanaLtn,

Gewnfcw Zalm

i

graag uwre servering per email.

-.ilbiitios-zandTOOit.nl

Amuse

•.jesenveenè trei

s

M HWWWÏ '«" K dWIW

menu'sook combineren.

n ontiangen
j.

U HTM
u

samengesteld,

menu

aangepast wijnarrangement.

i

U kunt deze

tweede

.,

20 10.
/'

Wij liebben twee kerstmenu's
itaat

{HUW

M

11

,-

Wmui

023 573 07 27

- »v>vw. LKjrriaütuj.n/

Zandvoortse Courant

Succesvolle kerstmarkt
Steunpunt

OOK

Zandvoort had

voor de kerstmarkt

tie

handen.

in

dit jaar

in

Nieuw Noord

weer de organisa-

het winkelcentrum Nieuw Noord

in

Sin-

warme

cho-

bij

met zeer

loterij

prijzen,

fraaie

mooie sieraden met

en nog veel meer. Ook was er

colademelk en de erwtensoep, kan de kerstmarkt op het
plein

een

de Flemingstraat zeer geslaagd genoemd worden.

aan de kinderen gedacht.

konden binnen

dichtbundel 'Egoblosjes' van
presenteerd

Mandy

Schoorl feestelijk ge-

The Flying Gallery te Zandvoort. Deze bun-

in

is

het eerste werk van Schoorl,

dat wordt uitgegeven door uitgeverij Copher.

kast pop pen

ma ken. Zelfs

ponyritje op een

naar zichzelf

"Waarom

weten dat

Is

geloof

in

toont de dichter haar

andere

een

pony van

ik

en brengt ze je

tot naden ken. Verder zijn er

ook gedichten

bij

met een

knipoog naar het leven: vro-

Eveneens kon men binnen
bij

het ge-

in

de buitenwereld zo

ik

sterk ben?

ik

ondeugend en

lijk,

nemen

DECEMBER 2010

mijzelf niet sterk genoeg?"

Rückert behoorde

kijkje

16

dicht: Sterk zijn.

wil

jes'

tot de mogelijkheden.

een

•

Met het gedicht 'pleegkind-

poppen-

pollepels en sokken

50

heimelijk laten
deling van haar gedichten

schminken of van

zich laten

manege

Zij

Pluspunt

bij

NUMMER

Onder grote belangstelling werd het eerste exemplaar van

glaskralen en kantkloswerk

Mede door optredens van The Beach Pop

gels en de Wijkerstraatband, de glühwein, de

•

Doop van nieuwe dichtbundel

onder

luchtig.

haar bundel 'Egoblosjes'

In

wil

Mandy

haar dagelijkse

en beeldhouwen, mozaïek

wondertjes met u delen.
De dichtbundel mag zeker

maken, glas-in-lood zetten

niet

en aquarelleren. Zeker de

l.e-"i !-.nL.t

andere de cursus boetseren

ontbreken

in

uw

boe-

enthousiaste bemanning

Met medewerking van restaurant BienveNu, met heerlijke

van de kraampjes was debet

geboden worden.

aan het succes. Maar ook de

zelfgemaakte erwtensoep,

Helaas stond er een geniepi-

optredens van de Beach Pop

cli-

ge koude wind, maar onder

Singers

ënten van Nieuw Unicum

toeziend oog van de kerst-

vervaardigde kerstitems, het

man konden de

RIBW met een

Uni-

hun hart ophalen aan voor-

die

de Werkplaats, de Zon-

na mei kop Kerst mis georiën-

accordeon, gitaren en bon-

nebloem, Zorg contact, Plus-

teerde zaken zoals: kerstkaar-

go's

punt, Loket Zandvoort en de

ten, kerst kleden, kerststukjes,

't

Winkeltje

cef,

met de door

loterij,

bezoekers

ij

gemeente Zandvoort, kon

patchwork van

een gevarieerde markt aan-

versgebakken banketstaaf,

OVZ

Riet Slegers,

Decemberloterij

-

was een genot om

Bianca Daniels van uitgeverij

Goph er had de eer om

als

Prijs

Cadeaubon van €

gen. Verschillendethema's:

hun

vanuit een

liedjes,

met houtkachel voorziene
stal,

ten gehore brachten

was eveneens een

succes.

de

afsloot

rij

dichten

met

uit zijn

drie ge-

Aangeboden

E.

Veeris

derMe

jden

Angel
Koekenbier

De Zeevonk
D.Baars-Vreebu rg
Huizer

N.Hart
R.P.Warmerdarr
E.A.

Ruhling

G.Beijer
G.F.
C.

Twint

Koper

C.Veffer
J.M. Rietveld Ka

Bon

een voordracht van enkele

ten over de natuur. Vooral

haar nieu-

we bundel overhandigde
Mandy het eerste exem-

de gedichten die uit maar
twee of drie regels bestaan,
zijn door de dichter tref-

plaar aan haar trotse ou-

fend geschreven en raken

gedichten

uit

het meest. Veel gedichten
staan

Op de

ven,

cover van de dicht-

bundel staat een jeugdfoto

Slagerij

Dames

Shanna's shoerepair

of heren hakken

La

Waardebon Vichy van €20
Verwenbon van € 15
Cadeaubon van € 15
Cadeaubon van € io
Bloemen cadeaubon van €15
Cadeaubon van € 15

Zandvoortse Apotheek
Koffie

Club Zandvoort

Kwekerij Van Kleeff
Walk of Fame

1

januari 2011

wordt het eerste deel van het Louis Da-

vids Carré (LDC) in gebruik

het nieuwe

gebouw

€

ke

van de Prinsesseweg naar Louis Davids Carré

1.

KaashuisTromp

Om

eenvoudig

van de inventaris te verhui-

Plein

Music Store

de

zen

is

collectie en

Prinsesseweg van

met

Circus Zandvoort

van deoude locatie

Sea Optiek

uur,

naar keuze

Lunch t.w.v.10

MG

25

usb stick Kingston

Alle winnaars krijgen persoonlijk bericht.

25

Bluijs

Vreeburg

december

sluiten

om op

2011 de

Emotion by

locatiete

Beachnet Internet

1

tot en

Voortaan

zelf

is

voor € 17,50

baar

bij

'Egoblosjes'

o.a. verkrijg-

Bruna Balkende.

I5BN 9789051797411.

In

het nieuwe pand wordt

een zelfbedieningssysteem
geïnstalleerd. Alle materi-

de deuren

alen zijn voorzien van een

Op

om 16.00

vrijdag 7 januari

deuren van de nieuwe

kunnen openen. De

(RFID) chip.

Door gebruikte

maken van deze technologie

kunnen leden

tijd

voor deskundig advies,

voor bezoekers en voor

groepen leerlingen. Ook
hebben leden meer privacy:
zij kunnen zonder tussenkomst van medewerkers
materialen lenen. De apparaten zijn voorzien van een

betaalautomaat. Mensen

materialen lenen

31

6 januari gesloten.

Grand café XL
Esprit

een deel

de bibliotheek aan de

Hema Zandvoort
Bloemenhuis W.

2 kaartjes voor bioscoop

Bais

alleen de Maria-

ook de bibliotheek verhuist

BloemsierkunstJ.&H.BIuijs

ze

M.Zwinkels

bril

starten,

Chocoladehuis Willernsen

van Smaaq naar
Hamburgermenu
Cadeaubon van € 20
ndorp Kunst kerst boom
Kilo kaas

Cadeaubon van €

genomen. Niet

school en de Hannie Schaftschool zullen het nieuwe jaar in

Snackbar Het

Versteege's IJzerhandel

Chocolade geschenk

Ketting voor

De dichtbundel

de nieuwe bibliotheek
Op

Slagerij

Huijskes

in

ziel

Bonbonniere

Rollade naar keuze

Schoenmake

i

Marcel Horneman

Daniël Groente en Fruit

R.P.Warmerdarr

R.

de k-vorm geschre-

Aftellen naar de opening van

Parfumerie Moerenburg

Bloemencadeau van

5.

in

waardoor de dichter

haar eenvoud haar

Gall&Gall

10

J.Teves

G. Rutte

al

toont. Zoals de zoektocht

De Kaashoek

€

Cadeaudoos Noa Pearle (Cac narel)
Fondue/gou rmetschotel voo 4p.
Doos perssinaasappels
Doosje bonbons

G.Zwinkels

B.

Blokker

Rode of witte wijn van

Wiebes

E.Bilben

J.AIders
G.

C'est

Zuivelmandje

Farn.VanZon
E.

S.

Notenpakket

Cadeaubon van €15

uitdagingen,

intens verdriet en gedich-

door:

Bruna Balkenende

kleurenfoto's die

liefde, geluk,

bundel. Na

Egoblosjes

D.N. van

door haar geïllustreerd

met mooie

de dichtbundel verlevendi-

dichtercollega Nico Kreuk

2 e trekking

25

zijn

haar te feliciteren, waarna

onder begeleiding van

naarte luisteren. Meezingen

ders.

naam
A.Smit

van Mandy. De 125 gedichten

eerste van alle genodigden

met de Wijkerstraat Band,

zelf

hun

kunnen direct betalen door
middel van pin, chip of
muntgeld. Wanneer u hulp
nodig heeft

bij

verlengen van
u

het lenen of

uw boeken

of

op zoek bent naar een spedan staan

cifieke boektitel,

boeken lenen en verlengen.

de bibliotheekmedewerkers

openingstijden van de nieu-

Hierdoor hebben de

uiteraard nog steeds voor

we

otheekmedewerkers meer

locatie blijven hetzelfde.

bibli-

u klaar.

wO
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venkel

truffeltuppetvHde

fëreeffcen.soep i^.etüroiiton.s en,

crème frate^e

:

van. Kltn-g Crab en. garnalen,

met sHffrHHn.m.ayon.aUe

gecHranAellUeerde appel

biefstuk van, de daas

i^tet

bospnddestoelen.san.s

klassieke ossestnartsoep w-et garnituur

hflri&ots verts iivspefë, s&korsetveren.

stoofpeertje
3,5"D

met üran-berrües

en.

nar» Appeltaart

gebraUeerde

per persoon, (v.h. apers.)
c>ioc.oLodek".ow.sse niet vanille c.

£J,5D per persoon-

(v.a.

filet van.

hertenbout met wiLdjws

tiartcots verte En, spefe, schorseneren,

uwe

stoofpesrtje

met cran-berries

en.

aurdappeLtaart

2 pers.)

Louis Feltpe edwflrds ^rfltvd RestWB
SflW.vigi'WiM.

Uouis. Felipe

20O? £J,y-5

tlHKWl

edwards
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fferecA
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Grand Café, Restaurant

Kerst

Keuzemenu
a

€

31,50

j^

24 december (kerstavond!)

ZAR AS

Diner a la carte met avondvullend LIVE
optreden van de zanger TJERK

!!!

25 december (lste kerstdag) gesloten

26 december 2e kerstdag

Voorgerechten:

Kerstmenu

Carpaccio le grec
Keftedes met lekkere tomaten saus en kaas
Feta van de grill

Herten carpaccio
of

Hoofdgerechten:

Zalinbonbon gevuld met

Gegrilde kalkoenfilet met mosterdsaus

rivierkreeftjes,

Parmezaanse kaas en pijnboompitten

*H
Boullion van bospadden stoelen

Dorado Royal
T-bone steak
Geserveerd met Griekse salade,
rijst, frites of aardappelen

<f

Spoom
*H

Tournedos Rossini en groene asperges

Nagerechten:

of

Griekse yoghurt met honing en nootjes

Coquilles op een bedje van pasta

Dame Blanche
Galactobureco

A la carte

ook mogelijk

*x

Grand

Aanvang

18.00 uur

;

dessert

met

live

XL

optreden van Eric Out

Reserveren: 06-46133622 ofgrandcafe.xl.zandvoort@gmail.com

(Graag uw keuze

uit hel

menu

uiterlijk

een week \ooraf doorgeven)

Prijs:

'TSf\.

€ 49,50

p.p.

Grand C af é Hot d Restaurant XL
Kerkplein 8,

tel.

5712252

|

06-53344660 grandcafe.xl.zsmlvoort@omail.com
|

<$tf

Zandvoortse Courant

Wim

Spelers van
Het

Mannenkoor verzorgt

Westfries

kerstconcert

bomvol

blijspel 'Een

volle zaal

NUMMER

•

50

16

DECEMBER 2010

Hildering schitterden

hotel' heeft afgelopen vrijdag en zaterdag tot

weer

twee keer toe een

van De Krocht opgeleverd. De spelers van Hildering kregen veel

bijval

en na

af-

loop een meer dan daverend applaus. De prestaties van de individuele spelers, uiteraard

Het kerstconcert van stichting

Classic Concerts in

de Protes-

tantse kerk aan het Kerkplein wordt dit jaar verzorgd door
het Westfries

Mannenkoor

uit

Wognum. Het

staat onder

en Amerikaanse kerstliedjes.

Het concert begint
uur.

De

kerk gaat

lei-

om
om

onder de bezielende regie/leiding van Ed Fransen, waren dan ook geweldig.

15.00

14.30

uur open.

dingvan de bekende dirigent André Kaart, die regelmatig met
andere orkesten en koren

in

Zandvoort heeft opgetreden.

Het wordt het laatste concert
van ditjaaren tevens het

laat-

ste dat gratis toegankelijk

is.

Door minder sponsorinkomsten

de stichting Classic

is

Concerts genoodzaakt
voortaa

€

n

5

bedenkt

cert te vragen. Als u

dat een

om

entree per con-

kaartje voor het

concert van het Symphonie

Orkest Haerlem, (het orkest

door Joop van

Nesjr.

op 12 novem-

cert verzorgde),

ber jongstleden

€
Medewerking aan het conVrouwcert verlenen: het

enensemble 'Westfris ia', Cobi

Bregman (sopraan), Ivera
Musch (sopraan], Fred Cest

men met de toeschouwers
gezongen worden. Op het
programma staan onder an-

18 kostte,

Haarlem

in

dan moet een

bedrag van €

5,

één keer per

maand, mogelijk

zijn.

U kunt

ook een abonnement van €

Concerts

onder andere

Nacht,

www.classicconcerts.nl of

een roos ontsprongen,

gaat u naar Kaashuis Tromp

aantal kerstliederen teza-

Er

is

Midden

Stille

de winternacht

in

kijk

op de website

(en vraag naar PeterTromp).

en een sauna

in

de

kelder gemaakt en tezamen
met de door hem georganiseerde feesten zou het met
hotel 'De Rode Madonna' binnen de kortste keren weer
helemaal goed gaan komen.

Totdat een bont gezelschap,

Opgroeien meteen handicap

met

ieder een eigenbelang

en een eigen koker,

in

het

hotel wil overnachten. Door

Veel ouders vragen zich af hoe anders het leven
kind opgroeit

deze ouders

is

met een

is

zij

13 jarige

maakt

zoon

zich zorgen over

heeft het

Tijn. Hij

velo-cardio-faciaalsyndroom (VCFS), de diagnoses

en PDD-NOS. Daardoor heeft

omdat

zijn

als je

niet zichtbare beperking. Een van

Daniëila Krijger,

de toekomst van haar

goed op

die

li-

dreef. Tekstvast en

met een mimiek

informatie

een

te

al

fessionele acteur niet zou

worden geboden. Voor meer

zal

dromerige

ter Jacques Dreven echt heel

niet

best loopt. Dullaert heefteen

La Forza del destino, enkele

Ook

in zijn rol als

Dullaert, volgens zijn bazin

Andrée Vervoort

Bart Koper

zwembad

concerten

bekende kerstliederen met

ten declameren.

was

Zonder anderen tekort te

50 voor een heel jaar nemen,
12

hij

ADHD

problemen met leren en,

spraak niet goed ontwikkeld

is, is hij

slecht te

acceptatie en vooroordelen,

een belangrijke

een explosie

in

het

zwembad

misstaan zette
neer. Hij

is

die een pro-

zijn

rol

zeer geschikt

om

hij

voort te zetten via een to-

dit

Maar ook

kunnen worden.
Kortom een sterk stukvantoneelverenigingWim Hildering

met opnieuw een geweldige
Ook moet gezegd wor-

regie.

den dat de nieuwe ploeg voor
het kap- en grimewerk een

puike prestatie heeft neer-

werk. Liendo Bos,

in zijn

rol

kunstroofster Adriana

als

Wemeldinge

man

(die later

bleek te

Jacobs

zijn),

als Sylivia

een

Wendy

het kamer-

meisje/kokkin, en het nieuw-

van de toneelvereni-

ste

informatie over de

gezelschappen metzich mee-

zoon Hendrik van de

besproken thema's niet

brengen spelen een cruciale

stamgast mevrouwWensvat,

den

succes niet geboekt zou

gezet. Het valt tenslotte niet

ging Michael Verzeilberg

altijd

dit

medespelers leverden prima

ontstaan rare gebeurtenis-

Omdat

de overige spelers zonder wie

zijn

neelopleiding.

sen. Vooral de kokers die de

rol.

Ook

een stevig compliment aan

willen doen

waarvoor dan

de opera

uit

kregen allemaal de lachers
veelvuldig op hun hand.

een

in

Cuiseppe Verdi

Bergen van stichting Classic
enkele gedich-

Het verhaal speelt

hotel waar het, ondanks
verwoede pogingen van
'manusje-van-alles' Manus

dere: een viertal liederen van

en Brigitte Bovée (piano). Toos

zal

het geheel en zorgen

rol in

voor doldwaze situaties.

dat het op een na laatste con-

lid

als

rijke

mee om deervaren

grimeurs,

die vorig jaar afscheid heb-

ben genomen, te vervangen.
In

het voorjaar van

2on

is

Hildering.

het

Wim

volgendetoneelstukvan

Daar wordt, gezien

het peil van vorig weekend,

nu

reikhalzend naar

al

gekeken.

We

laten

uit-

ons graag

verrassen.

gemakkelijk te vin-

zijn,

heeft Krijger de

Wintersprookjespaleis

stichting 'Hoezo Anders'

opgericht die zich inzet
verstaan, inmiddels

is

Krijger auteur

van het boek

'Anders'.

met een

voor jongeren

niet-zichtbare beperking

in

jongeren en volwasse-

het algemeen (zoals ADHD,
autisme of een licht-ver-

Het boek gaat over opgroei-

nen met VCFS en sprak met

standelijke beperking) en

en met een niet zichtbare

hen over de pubertijd,

jongeren met het VCFSsyndroom in het bijzonder.
Begin 2011 gaat de website
www.hoezoanders.nl de

gegaan naar antwoorden

door Nel Kerkman

bij

beperking. "Het idee

om

zelf-

vertrouwen, leerproblemen,

een boek te schrijven ont-

liefdesrelatie, depressiviteit,

stond vanuit de behoefte

medicatie en drugs. Ook het
onderwerp pesten kwam

om

te kunnen lezen hoe
andere ouders omgaan
met de handicaps van hun
kind. Hoe graag had ik deze

ervaringen willen weten

van ouders, toen
klein

Tijn

nog

was", vertelt Daniella

Krijger. Zij

is

op onderzoek

lucht

in.

Het boek'Anders'

regelmatig aan de orde.

kleurrijk geïllustreerd

Door deze persoonlijke

Tijn

verhalen

hoe
pij

kwam

'we' in

en kost

€

15.

is

door

De op-

naarvoren

brengst van het boek gaat

de maatschap-

volledig naar de stichting

omgaan met mensen

massa
en spelen de onderwerpen
die afwijken van de

'Hoezo Anders' en
bij

is

te

koop

Bruna Balkende aan de

Grote Krocht.

Galerie

De BuzzzzHalte haakt

in

op de Zandvoortse sprookjesnacht. De voormalige bus-

halterestauratie, vlak tegenover de ijsbaan,
paleis. Niet alleen

is

omgetoverd tot een kunstzinnig sprookjes-

de twee nieuwe kunstenaars Marieke van Adrichem en Linda Bottema

tonen hun kunstwerken maar er zijn ook nog eens een kleine twintig kunstenaars die met
eigen werk een kunstzinnige bijdrage leveren aan de wintervreugde.

Tegelijk

met de winter18 decem-

wandeling op

nige bijdrage leveren. De

getoonde kunst

uit diverse

ber presenteren de leden

disciplines

van BKZandvoort hun

de feestmaand gemaakt

bij-

hun wintersprookjespaleis. Normaal
zondere kunst

in

presenteren per

den hun werk

maandje-

in

de galerie

en

sluit

is

aan

speciaal voor

bij

het

thema

van de winterwandeling,
Galerie De BuzzzzHalte

op

18

is

december van 12.00
uur geopend,

zijn

er

kunstenaars ver-

kleed als sprookjesfiguren

en Dichter

bij

Zee Ada Mol

draagt gedichten voor. De

BuzzzzHalte

is

tijdens

uw

kerstaankopen zeker een
bezoekje waard en
leen

in

is

niet al-

de weekenden maar

maarditmaalzijn het meer-

tot 20.00

ook tijdens de Zandvoortse

dere leden die een kunstzin-

Rond de

koopavonden geopend.

klok van 17.00 uur

.

Voor

alle

ZandvoortPashouders de aan
€ 25 KORTING
AM*» *** 2Mnori

M TROMP

HEIE MAAND DECEMBER VOOR PAiHOUDERS:

Alle dagverse stamppotten

f*

ua*ih

^toerkoopni 1

2e kilo halve prijs
kijk

e

ook eens op onze website:

VAN SMAAK
NU 500 GRAM: €5

TAxreeNTMtÉ reep sproke
Speciale aanbieding;

Zandvoort - Schiphol

€42,50
023-ÖS655Ö6

Medina Woninginrichters
Aanbieding voor de maand december:
Karpetten deze maand 10% korting op

"DE BODE**
Voor rfe fcerrf

(Vouw)gordijnen

T Vitrages

prachtig kristal en
luxe cadeauartikelen

alle

merken.

Ta.pïj t

T Vinyl
T La.minaa.t

Luxaflex

T Parket

Zonwering

www. medina-woninginrichting.nl

Officiële Pasfoto's

Bestel

nu de ZandvoortPas

een 2e set
"Leuk Lachende"

2011

Pasfoto's
VAn dftTüdllA pOTKlC«l

Achternaam + voorletter(s)

HJOf dB

BetreftiO Nieuwe ZandvoortPas (€

Halve

7.50)

O Verlenging ZandvoortPas (esooj -Pasnr

prijs!

Woonadres+huisnr.
Postcode

Telefoon.

(Handtekening)
Betaling

CONTANT

Doe deze volledig Ingevulde bon

In

een gesloten

Deze pas

envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef

met

31

Uw

op

s

geldig anaf jan ariiontote

d cember

VU

Afe
°P

'W»r» taar

vertoon v
an

dezeafblj:

-Bruna Balkenende, Grote Krocht ïB
-

Redactie Zandvoortse Courant

Hogeweg 39-1
bij

Betaling PER

BANK

uthu

i

Met de aangeh

e
iitcrliik

pas wordt

EStd

f Z

mdvoortPa

net e

nw

Ikomstkad

een Zan dkorrel. kunt

t«B edbon voo
u
een door

gewen*

s

(mini-ad

'« "«h!, op

„.

""WM.tanj.1

bezorgd.

szs

elite

grat

ee

n

Zandkorr

)pla

.1/12/2010 tocaïzonje:!

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

Vook Pasbuudeks

10% KORTING
OP TOTAALPRIJS1

/ARAsI

.

biedingen van deze

Koene Öeaninq Service
10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Walk of Fame

ju

week
Lijst
(in

van deelnemende bedrijven

alfabetische volgorde)

Algemeen:
Autobedrijf Zandvoort

www.koenecleaning.nl

|

•

Uitverkoop!!!

30%

—

Vffi,

50% korting!!!
Bakkerstraat 2A, Zandvoort

-

\C
C
^<-.

Schilder- en

MAbental Coach
van der Neut

TïtTlVÏ
U

(parlnns en du drr/kindf

1

Praktisch, kortdurend en doeltreffend.

Eerste consult

Onderhoudsbedrijf

Psychologiepraktijk

K.
-

Onnesstraat
023--

Abvan

der Neut-

06-31393790

Winkeliers:

Potgieterrtra

2041 PCZ;

Bruna Balkenende

Grote Krocht

-

Telefoon023-57172S7
Mobiel 06-5577 8553
Mobiel 06-1 887 5726

15% korting

-

Taxicentrale Fred Spronk

v.o. f.

AddieOttho & Zn

023-5735903

alkoffBmeshirts.nl

06-14 32 44 44

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote
rfe Krocht
Kaashuis Tromp

-

Grote Krocht

Slagerij

Horneman - Grote

Slagerij

Vreeburg

Menno

Foto

ANDVOORT

Massage

Gorter

Rosa

bij

Krocht

Haitestraat

-

Verzorging en vrije

tijd:

Grote Krocht

-

www.massagebijrosa.nl

-

Piony's Haarwinkel

Kosterstraat

-

Toerkoop Reisbureau

-

Grote Krocht

Ondernemers opgelet:

Meedoen aan de ZandvoortPas
vergroot uwvaste klantenkring

Mode en

Belli E Ribelli

Bibi for

u op een

Enkele voordelen voor
Ruim 1000 huishoudens
Wekelijks

Gratis

zijn in

-

-

Haltestraat

Kerkstraat

Haitestraat ijB
-

Burg. Engeibertsstraat 94b

het bezit van een zandvoortpas

Sea Optiek

ColoUT

Walk

of

-

Haitestraat

Fame

-

Bakkerstraat 2A

welke aanbieding u doet voor Pashouders
als

Wonen

deelnemer

aanbiedingen staan ook gratis op www.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas

promotie ZandvoortPas

door middel van publicaties

in o.a.

de Zandvoortse

Courant, maar ook buiten Zandvoort: iedereen kan een ZandvoortPas aanschaffen,

dus ook niet-Zandvoorters (en
•

-

Image Zandvoort

redactionele aandacht in de krant voor u

Extra: alle

Veel

zelf

Kinderkleding

Shoes

Blitzkickers

rijtje:

UW aanbieding in de Zandvoortse Courant in full

U bepaalt helemaal

trends:

er zijn er al

Ter ondersteuning zijn gratis

een

aantal...)

De Bode woonaccessoires

-

Kerkstraat

Koene Cleaning Service - 06-1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat
Rep-it

toonbankstandaards en/of raamschildjes verkrijgbaar,

en onderhoud:

-

023-5719666/06-44696001

Versteege's IJzerhandel

-

Pakveidstraat

waarop uzelf uw ZandvoortPas aanbiedingen kenbaar kunt maken
•

Vraag naar de zeer voordelige tarieven en de uitgebreide mogelijkheden

Horeca:
Harocamo

Uw ZandvoortPas contactpersonen:

Letty van den Brand:
Gillis

Kok:

tel.

tel.

06-4342 9783

06-460 460 26

-

Kerkstraat

Mollie&Co Restaurant

-

Verlengde Haitestraat

The Links - Duintjesveidweg
Za ras, Café Restaurant -Haitestraat

www.sportinzandvoort.nl
Autoverzekering
vanaf € 6,- p/mnd
Eau de parfum 50 ml

van€

*

Calvin Klein Euphoriay

Calvin Klein Eternity

Eau de

toilette

B0 ml

65%

startkorting tot

DORSMAN.NL OF 023-5714534

NUlh
65,00

32, 50

29,

50

Rijnland
Calvin Klein

CK

Cacharel Noa of Anais

On.

EaudetDiletteEOml

Eau de

toilette

Am

Bekendmaking

100 ml

Bekendmaking beschikking

34,00

17,

ck

00

49,

= a

ir

tende

:-

i

a

e" regei

[Activiteitenbesluit]

ir

95

l:.-rr:.

Lies:

I-

1

it

"Kiing 1

.i

1

g^'l.re

i

l"«

hoogheemraden van

college var dijkgraaf en

het

van Rijnland (Postbus 156,

;10CA:J leiden),

te Zanclvior:

oppervlaktewater

"
Dijkgraaf en

hoogheemraden van het

:

i

jesluit

schrift schorst

de w

;rkirg van dit besluil

hoogheemraadschap van Rijnland hebben beslaten

Salvador Dali

op grond van het bepaalde

Eau de parfum BQ n

in artikel

3.2

lid 6,

Als u bezwaar maakt en de werking van het besluit

van

algemene regels voor inrichtingen

het Besluit

milieubeheer (ook

genoemd

wenst op

52,00

texh'd
te

19,

95
9

ii

;.

:*r -fine vsr

hej na

i; lr.fr;

E.

V

voorziening te treffen. Dit verzoek dient u

Rosmalen, voor het lozen van grondwater,

gemotiveerd te richten

Van vrijdag 17 december
t/m zondag 19 december

20%

het

9

hoogheemraadsch

Archimedesweg

1

I-

veil

I"

e

;
I

:'e-:ie

:r

fe"tle

ij

e; u

ï

2010

"

Rjnla'd.

in Li

op verzoek, telefoon 071 -3063453 of 3063450).

Eau de parfum 50 ml

50

29,

W

50

Rijnland
Bekendmaking

*[f—
Op

Eau de

toilette

7B ml

Door middel van

i*
24, 50

23 november 2010 heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemr;

schap van Rijnland het Delegatiebesluit Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland vastgesteld.

Gaultier Le Malt

dit besluit

heeft het college per

34,

De BSGR

Januari 2011 de bevoegdheid

een samenwerkingsverband van Rijnland en de ger

is

van 2011 gaat de

BSGR de

hoogheemraadschap, Archimedesweg

Burberry Brit m/v
EaudeToilette30ml

//otrcrihum

,

Parfumerie- Drogisterij
Schoonheids salon

%*\

f-^-J^

Ext fa koopavonden:
Wij zijn woensdag 22 december en
donderdag 23 december geopend tot 21.00 uur
Haltestraat

n

om

leges te

Leiden, Gouda,

Oegstgeest, Zoeterwoude en Voorschoten.
belastingheffing en -invordering voor deze

organisaties uitvoeren. Het Delegatiebesluit

95

1

Gouwe-Rijnland (BSGR).

50

Met ingang

CL

\

JHSander Style

EaudeToiletteSOm

17,

?.iiii:

mber2010totei

bij

korting op alle geuren

Canali

27,

-

"

inzien

de Voorzieningenrethter

2500 EH Den Haag, onder vermelding van het

waterpartij ter plaatse van het circuitpark.

U kunt de stukken va

tot

van de rechtbank 's-Gravenhage, Postbus 20302,

Het grondwater wordt geloosd op de

19januari2011

kunt u de Voorzieningenrecfiter

Bestuursrechtspraak) verzoeken een voorlopige

Te^T'iei

gelegen aan de Burgemeester Van Alphenstraat 108
te Zandvoort.

te schorten,

van de rechtbank te 's-Gravenhage (sector

het ActiviteitenbesluitJ

maatwerkvoorschriften te verbinden aan de

an€

1

•

Zand voort

023

-

571 61 23

1

in

ligt ter

inzage op het kantoor van het

Leiden.

Het hoogheemraadschap van Rijnland maakt gebruik van
Kijk

s

voor andere publicaties en algemene informatie op www.rijnland.nel

Leiden, 15

december 2010

Was

Zandvoortse Courant

Unieke kalender

geïnstalleerd

Twee van de Zandvoortse hockeydames, Nathalie Huisman
en Suzanne Zwemmer, waren op uitnodiging aanwezig

In

het

bijzijn

van burgemeester Niek Meijer en de groepen

van de bovenbouw is vrijdag de nieuwe Leerlingenraad van
de Mariaschool geïnstalleerd.

In

de bestuurskamer van burgemeester Niek Meijer.

gedeeltelijk uit
af.

NUMMER

Zij

'A

volgende week koud
Het

tenminste tot en met begin volgende week

blijft

koud

Sisters Hope'.

Zandvoort en de sneeuwkans

in

groot. Onvervalste vrieskou

€ 20 voor de
De dames waren

betaalde

en

kalender.

Het idee voor de stoere, sexy
en classic kalender

kwam van

Nathalie Huisman. "Het

meer gedropt

of

als

is

min

een gein-

zelden voor tegenwoordig,

is

de kalender tot stand ge-

komen. Het thema 'vrouwen

komsten hadden. Zo vroegen

twee groepen om zachter

met

de groepen van

toiletpapier en wilden ook

te

de bovenbouw spelen, met de

twee groepen een pizza-,
annex eetdag organiseren.
Directrice Went had in ieder

dapper

schoolleiding te bepraten.

Zij

dragen een aantal zaken aan

hun ogen, en de ogen

geval

daan.

Op

komen, als be-

plein,

deMaria school gaat na

die in

pen waaruit

zij

worden beschouwd.

langrijk

Aan dewandvan de

hal hin-

gen diverse posters van de

al

de jaarwisseling verder

Carla

Went noemde

er een

om aan

meer

en er geen verschil

zijn

is

tussen

vrouwen met

mannen en

in

de

de overhandiging en

bezichtiging van

Na

uitleg van

Zwemmer

Huisman

over hun Bar

december

Battle op 9

bij

het eer-

exemplaar stond Meijer

alleen

werd de bijeenkomst
afgerond. De dames moesten
doel

om

Noordzee

bij

in

de

Scheveningen.

Hiermee geven

zij

alvast

het voorbeeld aan de rest

van Nederland.

"Je

kunt op

n

januari een smoesje beden-

mandje

ken en

in je

liggen,

maarje kunt het jaar

blijven

Wat wel

kou die richting het Noordde kiem

dat het

zeer duidelijk
vrij

koud

is, is

aan

blijft

gesmoord. In de ijskoude

het einde van deze week

lucht die via Noord-Europa

en

naar onze breedten stroomt,

zelfs

ontwikkelen zich

den vanaf donderdag en

De unieke kalender

is

zolang

in

het tra-

warme

het weekend. Het kan

in

nog

iets

weekend

kouder worin

ook weer

de voorraad strekt (op=op) te

ject

koop

zee hinderlijke lagedruk-

een sneeuwkans. Kleine

Kerkstraat

gebieden. Het

gedrukgebieden komen dan

bij

Lagarde-fotografie,
6.

de vorig jaar overleden kleuterleerkracht juf Elizabeth.

is

in

boven de

relatief

aan

Volgens de meteorologen

MeteoVista/Weer-

paalt of de
b

was

Online.nl

is

het

echter

wel oppassen geblazen.
"Momenteel ligt de watertemperatuur van de
Noordzee rond de zes graden en deze zal door het
aanhoudende winterweer
zeker verder zakken. De minimumtemperatuur van de

ook energiek starten", aldus

lucht

ligt

injanuari normaal

trof dit jaar alle verwachtingen. Er

4 collectanten, een stijging van

is

I

in

ijft

het toen allemaal

nauw met zeewater van

Volgende week
zacht of

ook

kijken

we

of de Kerst definitief koud,

worden.

Wordt het een pak
er

8-g

graden voorde deur.

nauw welke neerslagvorm

in

I

windbeeld heel

luistert dat

en het luistert deze keer heel

de regen

wind aflandig

ofnet aanland ig. Voora

Zandvoort en omgeving

een jaar geleden,

sneeuw of valt

in

la-

de exacte positie ervan be-

In

hebben we dezelfde

het wordt.

collecteweek succesvol!

er

Nederland verhinderen.

neerslag van betekenis vallen

MS

is

de Noordzeeregio en

regelrechte uitstroom van

Vooral op donderdag kan er

De opbrengst van de MS collecteweek

in

de allerkoudste lucht naar

wat kouder en sneeuwrijker.

de oudste Nieuwjaarsduik

van

het

zijn juist die

lagedrukgebieden die een

situatie als

de koude Noordzee ge-

deorganisatie

zelfs deels

wit gaat

Meerweerinformatie

is

erop

www.weerprimeur.nl

ijskou-

onze gebieden?
is

het die

ijs-

Zandvoort over-

€ 595 opgehaald door

28%

ten opzichte van de

collecte in 2009.

Het opgehaalde geld wordt

gegaan. Hebt u de collectant

gebruikt voor onderzoek,

gemist,dan kunt

voorlichting en ondersteu-

ge overmaken op giro 5057 te

ningvan MS-patiënten.

Maassluis.Wiltuvolgendjaar

u

een bijdra-

de collecte ondersteunen

Het Nationaal

MS

Fonds be-

collectant?

Neem dan

.v:

als

con-

met het Nationaal MS

Zandvoort,

gesproken tussen de +2 en

dankt de gevers maar

dieop nieuwjaarsdag rekent

+6 graden", aldus de mete-

aard ook de collectanten die

Fonds, tel. 01 0-5919839 of via

op ruim 1.500 duikers.

orologen.

doorweeren windop pad

www.nationaalmsfonds.nl

uit

te schatten.

de

bij

Waarschijnlijk

land een proefduik

in

doel van de hockeydames

op de agenda.

jaarsduiken door heel het

of dooien

soort situaties

echte

de

ste

van Nederland en staat komende nieuwjaarsdag voor de

duikorga-

donderdag, het kan

keer. Dit

echt pas zeer kort van

ingang van Fame te plaatsen.

maken proefduik

namen

gaan het

voor 100% achter het goede

Scheveningen een proefduik

nisatoren van de Nieuw-

We

letterlijk vriezen

deze
zijn

in

komt hoe

en de ballonnenboog

Milo Gerritsen en Michael Kras, hebben afgelopen zondag

Zaterdag

zien deze

heeft de schaats-

zeegebied koerst

blijft lig-

Zuid-Kennemerland.

de veiling voor te bereiden

De organisatoren van de Zandvoortse Nieuwjaarsduik,

51e keer

oostelijker je

tevoren goed

alleen

maakt. De Zandvoortse duik

in

Hoe

sneeuwtapijt.

liefhebber er natuurlijk niets

Telkens wordt

half natte

die deels

gen

groter de kans op een deftig

het voor- en najaar,

maar dan

feite

duik

maar

bar

Organisatoren Nieuwjaars-

in

in

eigenlijk

dancing Fame en het goede

nog veel werk verrichten

kanker.

Uitzonderlijk exemplaar

Na

de teamchef van de politie
gaat.

en

komt

maal een boom of een bank

vernoemd gaan worden naar

aantal van op, waaronder een

gekozen

kouderegen of wat

met standvastige

situatie

Louis Davids Carré, zal mini-

met acht
Directrice

vijf

is

in

legde Meijer

nieuwe brede school van het

tot en

met hun wensen.

groepen

ballen'

tonen dat vrouwen sterk en

een toezegging gehet nieuwe school-

ten moeten waaien. Zo een

afscheidsgeschenk naar

mes gefotografeerd

sneeuw

koude en droge oos-

zijn

als

een groot aantal

vrij

moeten hebben van de drukgebieden boven Europa.

uit het

king van een professionele

om

van de leerlingen van de groe-

ling

De wind zou dan dagenlang

de da-

oosters

fotograaf, kapper en visagist

paar die opvallende overeen-

Omdat

dat de gekochte kalender

keren per schooljaar

regelmatig

niet in zicht en

waarschijnlijk niet

door de spontane geste

de oplage van de kalender
snel slinken.

uit

bijeen

is

nog steeds

is

komen we

meer dit jaar. Daarvoor zouden weeën hele andere verde-

politie outfit

vijftal

in

zichtbaar verrast, mogelijk
zal

uitgebreid op de schaats

maar tot mijn stom me verbazing was iedereen ervoor."
Met belangenloze medewer-

tje

De Leerlingenraad komt een
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16

met begin

Tot en

in

over-

de kleren was gegaan voor de Bar Battle en

ten gunste voor het borstkan kerfonds

door Nel Kerkman

zaken die

50

handigden Meijer de eerste kalender waarop het hele team

de Prinsessehal legden de

nieuwe leden, met de hand op de schoolgids, de belofte

•

HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

Leerlingenraad Mariaschool

uiter-
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tact op
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kwam

de hoek

kijken in Nederland,

was het nog maar de vraag

kunnen komen, waar

Turkije zou

van Yeditepe

zij

Istanbul. Ze

in
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De populatie zelfbewuste en verantwoordelijke mensen

Toen onze plaatsgenote Daniëlle van Hoek met wat strubbelingen weer even

in

50

Biologisch

f

Dannie goes Istanbul

versiteit

NUMMER
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Column

voor

kwam

maanden

vijf

verrassing voor de verjaardag van haar moeder,

weer terug

of ze

met een
Zandvoort

in

uit

houdt

'Eko-Oke'. Dit
je

dit beter

zou

zijn

voor

een opmerking

citeer

Ik

een gesprek over biologisch en verantwoord eten:"De

meest verantwoordelijke banaan
ficeerde banaan." Een beetje

zien.

gevraagd en helemaalaan het begin va nde straat te staan,

door Daniëlle van Hoek

omdat

speciaal keurmerk,

het milieu en de inwendige mens.

als

maar door problemen met haar

visum was het even afwachten of ze haar Turkse huisje ooit nog terug zou

onze schuldbewustheid af te kopen

schaffen consumenten tegenwoordig massaalvoedsel aan

studeert aan de uni-

een weekje terug

Om

groeit gestaag.

om

blijft

banaan

een dubbel gecerti-

is

dus tegenwoordig

dat dat overheerlijke ba naantje wat

in

naar binnen schuift een duurzaam leven heeft gehad en

door kindslaafjes

niet

uit

de

boom

geplukt.

is

bleek dat het café helemaal aan de andere kant van deze lange

Het was even spannend of

nog wel terug het land

in

na mijn bezoek

ik

Nederland

in

maar inmiddels ben

kon,

ik

alweer

4weken terug in mijn nieuwe woon plaats. Toen ik terugkwam
was ik eerst een week alleen, aangezien mijn huisgenootjes
nog in Nederland waren. Tijdens deze week was er in Turkije
een bayram.dat betekent va ka ntie. Tijdens de bayram was het
offerfeest, waarbij ze

de schapen gaan slachten en

dit vlees

onder andere delen met de armen. Van meerdere mensen
heb
op

straat gebeurt. Die

wat

er buiten allemaal

voorbij lopen

de slacht

ik

gewoon

diverse gruwelijke verhalen gehoord dat dit

ik

dag heb ikdan ookheel goed opgelet
gebeurde en af en toe zag

met grote tassen

zelf

vlees erin.

nergens hoeven

ik

mensen

Maar gelukkig heb

Na 30 minuten lopen, had ik mijn Turkse vrienden
gevonden! Zo is maar weer gebleken datje beter niet

Recentelijk

eindelijk

antwoordefabrikanten en keurmeesters een eigen lezing

de

weg

Afgelopen week begon helaas

Voeg daarbij dat zelfs de overheid
Gelukkig heb
hier

ik

de kou

in

Nederland net ontlopen en heb

te

gaan drinken inde Bagdat

de taxi

bij

niet wist

liefst bijna

stap geweest

geweest

in

het centrum en

we nog

die

in

zijn

huis

we

is,

ben iklekkerop

naar diverse plekken

hadden gezien. Op de één of

niet eerder

Street,

het precies was, ben

ongeveer

ik

ergens

15

in

een borrel

minuten met

de straat maar

mensen de weg

uitgestapt. Na aan ongeveer 8

ruimen en versoepelen van het keurmerken het begeerde

merkteken komt

in

Kortom de kans

is

zeer aannemelijk dat de

sument

en wijle een poot uitgedraaid wordt. Zien

andere manier maken Maca rena en

ik altijd

veel vrienden als

we lekkeropstap gaan. Zo hebben we weer een

paar kaartjes

we dat.

is

De
is

te

hebben

geloven

is

"Kerst zie

+

"Het

"Kerst

iets

jullie

is

kou deze kant op. Gelukkig

hierheen komt,

maar brengt

leef. Ik

is

het

mooie weer en komt

de kou niet het enige dat

het slechte weer ook mijn familie

mee. Dus volgende week kan
hier

met

het hiernu ook gedaan

ik

ze eindelijk laten zien

hoe

ik

als

stelling

ik

Ook de markten
merk-hype.

Zij

omzet

bij

is.

de giga -grootgrutters.

Nederland hebben

in

produceren tenslotte

nis biologisch voedsel.

al

last

van deze keur-

sinds

mensenheuge-

Wil je echt goed doen als consument,

bananen op de markt. Dan hebje

haal dan je appeltjes en

man meteen

potlood achter

zijn oor.

van vorige week luidde:
Het Wereldkerstcircus,

flat dit

jaar plaats heeft

in

het mooiste

is

en presenteert

de kerstperiode topartiesten en nummers, die op

in

tijd

en

we vinden

het

altijd

twaalf maal bekroond werden. Dit

liefst

te halen. Ben je er daarna

erg gezellig

om

die

weervoor een jaar van

het Koninklijk Theater Carré aan de Amslel

is

dan ook de kroon op ruim

?5 jaar Wereldkerstcircus en een record! Reserveer nu via www.carre.nl

af'

C9CC 2525255 (€

1,30 per gesprek, dagelijks

van 09.00 tot 21.00

18,

zondag

19 (Fashion

;Eusiress Mcnday) beleeft de

Day) en

PC Hooftstraat

Dekens c; ondernemend Nederland, een

maandag
Fair,

kickstart.

de

aan het college van

komen te

hebben we

staan

al

is

B&W

ligt,

krijgen

stelling:

Dekens we ie winkel de meest

we in Zandvoort in juli volgend jaar weer kermis. Over de plek waar de at-

U

ss

voor

fair

stijlvol

uitgereikt,

wordt

etalage heeft en welke vrouw zich

PC Hooftstraat 2010 mag noemen. Daarnaast

zal

het PC Hooftstraat

Magazine verschijnen, www.fashionmuseum.nl

ook al nagedacht. Het Badhuisplein zou volgens het college de aangewezen plaats

die jaren de kermis in ons dorp gemist?

Aan de hand van

die vraag

zijn. In

komen we op de volgende

hoe-

stelling:

Het donkere weer geeft donkere nachten, maar alles
van Zandvoort komt weer
Raadhuisplein. Vrijdag

"Eindelijk

stijlvolle

20 december

Op de openingsdag

«o-der voor de tweede keer de PC Hooftstraat Awards

Deze week weer een nieuwe
Als het

uur).

dagen met familie door te brengen"
Op zaterdag

tracties

programma

voor mezelf met veel vrienden"

om familiebanden weer aan

ül

verre

reu spaleis

ei

var Europa, opent haar deuren var 16 december 2010 tot en met 2 januari

14% tegen

het Internationale Circusfestival van Monte Carlo, de Olympische spelen

een verplichting en oud-en-nieuw

een heerlijke

sterker dan de vraag of

is

ook nog eens de garantie opeen verantwoord praatje met

kan nietwachten!

de reacties:

een mooie periode
is

goed te doen

heid zorgt dus voor extra

Helaas

in

is

te staan.

onwetende con-

hiervan toepassing. Oftewel de wens van de

van het circus, maar

+

—

ander daglicht

dat keurmerk zelf wel verantwoord bezig

2011

uit

iets

Een geniepig een-tweetje tussen de grootgrutters en over-

voor mij meer een verplichting dan oprechte gezelligheid'

86% eens
Een greep

bij tijd

consument om

een

'Kerst

een

30 graden. Met mijn huis-

genootje Maca rena, die weer terug

mij de verveling toe te slaan,

me mee vroegen om

mijn huis vandaan. Aangezien mijn taxichauffeur

waar

ik

nog even kunnen genieten van het zonnetje. Afgelopen

weekend was het maar

ver-

bemoeit met het ver-

zich

en nummertjes gescoord, en natuurlijk gratis drankjes van de

zien.

bij

is

hebben van biologisch verantwoord geproduceerd voedsel.

kunt vragen aan de Turken.

obers op terrasjes, zo doen

tot mijn Turkse klasgenoten

aangetoond dat sommige biologisch

straat was.

komt

er

weer kermis

in

Zandvoort!"

A
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in

in

bij

in

Café Oomstee. Denk op

Beach Factory

Sunparks, het West Side Dickens orkest

in

mag

is

ook aanwezig

zeggen: grijp

(niet

je kans!).

aan

leeftijd

gebonden zo

www.vvvzandvoorLnl.

in

18

het strand-

het centrum en de

betoverende Sprookjeswandeling. Een Kerstman met wie

Stuur je reactie per e-mail naar: stelling@zandvoortsecourant.nl

het centrum

een gezellige Kerstsfeer. De ijsbaan op het

december KerstJazz

december aan de dubbelfnsss Roadshow
hotel

in

op de foto

^
je

te lezen,

dus

ik

zou

^^^
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Zandvoort/Vi/s
door Edwin

Gitsels

Dromen van een
eigen Wooncafé

Zandvoortse Ozzy dikste kat van Nederland
Eigenares Petra:

"Ik

om te waarschuwen!"

deed mee

het stond op de voorpagina's van de

Dan

Ozzy

naar huis. Het

tv,

landelijke dagbladen:

uit

Zandvoort heeft de Dikste

Kat Van Nederland-verkiezing gewonnen. Eigenares Petra

Ceusebroek

is

verbijsterd door alle

commotie. "Dit gaat

toch helemaal nergens over!"

wil

hij

zo snel mogelijk
zijn

roofdieren, dus

lijk

dondersgoed dat
vaar

is,

allang

hij

hij blijft

de voordeur

ik

maar aanraak,

alleen

ge-

zo dicht mogelijk

liefst

huis. Als

bij

weet

niet springen.

de natuur was

dood geweest. Dus
het

hij

als er

niks kan doen. Niet

hij

wegrennen,
In

natuur-

alweer binnen.

Hij

is

zit ie

als

de

zegt: 'Die gaat

hem wegen,

en dan gaat

jou stimule-

om

ren

hij

moet

'Nee, dat

zegt

ben

Ja, echt! Ik

man

bal: als

in

paniek.

naar het begin van de straat,
vlucht

ie

meteen naar zijn
Maar omdat ie

veilige huis.

zo zwaar
over

z'n

is,

slaat z'n kont

kop heen

zijn.'

Zandvoort

in

naar De Dierenwinkel gegaan. Die

hetzelfde als

ie

hem meeneem

ik

kan

'je

datje gewon-

nen hebt geven, het moet
echt professioneel voer

en dan raakt
als

is

'Het

zei:

met een

is

voet-

Ajax ermee voetbalt,

het ineens een professio-

nele bal. Het voer

gewoon

is

van RoyalCanin,ofjehet nou

koopt of

hier

een zakje

in

bij

Waar komt

En

ik

7,

Mediagekte

alleen een

"Radio 3 FM, De Ochtendspits
vanWNL,Haarlems Dagblad,
De Telegraaf, Trouw, NRC

pen,

dwingen te bewegen, maar
de andere dierenarts zegt

Next, Jeugdjournaal, de

planning.

Marianne van café Neuf,
hoorden de oproep voor de

gehad, en die kan je

De wedstrijd

Hartstikke

zielig.

renarts zegt: je

Geusebroek en haar

de verkiezing terecht:

"Vrienden van mij, Carloen

verkiezing. Van de

Ozzyvast
katten

luik,

luik uit

zomerwas

blijven zitten in het

en heeft dat hele

de deur getrokken.

Daar heb

ik

een foto van ge-

maakt. Ca rlo

riep: je

moet

die

foto even daar en daarheen

mailen.

Maar op het mo-

ment dat
dacht

ik

wat heb

ik

gedaan? Straks

krijg ik alle dierenactivisten

over

me

maar een

kater

als

een

kilootje te

als ze te

worden lekker laten renmaar een kat kan je tot
niks dwingen. Daarom zijn ze
ook zo leuk! Je kan Ozzy met

heen'. Enfin,

zo'n dier raakt

doen.

Ik

ik

speeltjes proberen te verlei-

maar

den,

hij kijkt

je alleen

bezig, hè.

was een jaar dieetvoer
waarde van € 150 en een

prijs

ter

gratis consult.

weeg

z'n

voer

speciaal dieetvoer. Hij
14,6

kilo,

en inmiddels

af,

was
is

hij

afgevallen, maar er
moet nog 5 kilo vanaf. We
gewoon -mijn fout
ook hoor, want ik wilde ook
3,5 kilo

vergeten

Ene dokter

Vedder gaf dat consult.

kwam

Hij

erop

af.

Moet je nagaan als je echt
nieuws hebt. Het is toch
normaal?

niet

kijk altijd

Ik

de Ochtendspits, maar
snel wil
zit

ik

weten wat

niet te

als ik

er speelt,

wachten op

Geusebroek met haar

Petra

werk

"Ik

woon op

ik

ik

hypotheek verko-

wil ze blijvend bege-

leiden, liefst levenslang. For
lifedus.

richt

noem

Ik

Ik

op verkoop,

gericht dat

ik

het lifestyle

ben niet geben erop

ik

een band op-

"Ik

doe ook echtscheidingen.

met

Stellen zitten dan

tweeën

z'n

een huis, de een

in

ten doen, en dat regel

gaat de dierenarts dan doen?

het ging mij

Want

vertellen

goed weer is, pak
ik hem op en loop ik naar
het begin van de straat.

"Als het

rig

of

was echt nieuwsgieik meer kon doen. Hij

ik

me

Het ging

zijn als

om

om

kop en

En

lijf.

aan

dat

is

z'n

•

'

-

hij

alleen

voorpoten ka
z'n

aan

is

al

wil

is

kon

ook

kat.

gegeven zodat

ik

kammen, maar dat

niet

dik

Dus

goed

natuurlijk,

laat je kat nooit te

worden!"

om

droom is
wooncafé dat ik nu

het

een paar keer heb georganiseerd hier

in

Zandvoort,
uit te

vast

iets.

zelf

m'n hele handel naar toe

-

kan gaan en aan wie je kan

een grote leestafel en met

vragen:

Ik

kijk

wel en

heb het

jij

nou eens wat
Nou,

niet kan.

dan niemand

als

moet

is,

het zelf proberen. Daaruit
het ontstaan.
in

Omdat

welke stap

zetten, ben

ik

dit

ik

je
is

zelf

ik

man

een

zo'n situatie zat,

met faillissementen en

ik

met

niet wist

hem

niet zo, hoor.

droom

Dus een aantal ondernemers

eens een roesje
cose, E.G.)

is

als

dan

een huis en een kind, en

zeker niet voor zo'n dikke

maar dat

ik

De dierenarts heeft hem wel
(lichte nar-

gaat,

Ze hopen het alleen maar."

interieurontwerpers, aan-

ik

alleen

Daarom gaan er
78% afgelopen

op woongebied -architecten,

er

dat een gevecht!

je de provisie te-

En het wordt nog erger.

ook

n

z'n achterlijf

hem

ik

moet

rugbetalen.

meegemaakt. Ik dacht: is er
nou niemand waar ik met

allemaal.

achter-

heeft er een hekel

hij

als ik

kom. Als

kammen,

1

prijs,

Eén van de grote

problemen

wassen, maar niet

=

de

te kunnen

wat de gevolgen
je het uit de hand

laat lopen.

z'n

niet

met

weer

Ze roepen we! dat het beter

bouwen naar een

Ze weten niet wat ze moe-

Waar hebben we het

over?

gaat,

veel failliet.
jaar.

binnen nu en vijfjaar

te dikke kat uit Zandvoort.

ga elke twee

zijn

minder, en

kan de ander niet uitkopen.

weken naar
de dierenarts.' 0,zei ik, en wat
is:

blij

80%

het aan bod

als zo'n klant z'n huis

"Mijn uiteindelijke

bekeek Oz en zei:'Mijn advies

lekker liggen."

is

Nu moetje

€3.500 hooguit. Daarbij

zo'n

verkoopt en naar een ander

Wooncafé

maar

ik blijf

theek.

bouw."

Echtscheidingen

aan van: je doet je best maar,

had daar over na-

Ik

RTV Noord-Holland,

iedereen

wilde

gedacht en ja, ik wilde meedoen, maar met een doel:
waarschuwen! Want ik ben
echt al twee jaar met Ozzy

Spits,

dingen, en Ozzy won. De

werd

ik

mee

paniek."

waren 40 of 50 inzen-

"Er

m'n foto té leuk

vonden en of

die-

nen,

gebeld door de organisatie dat ze

in

De ene

moet hem

dik

op Send drukte,

meteen: 'Mijn god,

ik

een dikke kater-dat

naam Seven

vandaar Seven.

wil mijn cliënten niet

weer: dat moetje niet doen,

in

die

vandaan?

For Life

vanuit huis en

nummer

de dierenarts'."

als ie rent.

zwaar is, meteen lui wordt
en dan kan je het niet meer
stoppen. Ik heb ook honden

Petra

Ozzy kwamen per ongeluk

Life financiële

ik.

doen.

je zelf

ook nog,

ie

niet dat voer

dood dat die deur dichtgaat

Dus

Dikste Kat van Nederland-

maar minstens zo interessant

Ozzy,

het verhaal achter haar bedrijf, Seven For

dienstverlening...

door te gaan.' Wordt

dat dan betaald?, vraag

En',

met haar

verkiezing
is

Het was op radio en

won dus de

Petra Geusebroek

ik

moest

begonnen."

"De financiële dienstverlening

ligt

vrijwel

op

Vroeger verdiende

met hypotheken
tot wei € 10.000

z'n gat.

je

goed

nemers, notaris, makelaar

samen

ik

in

één pand, met

Nu doe ik het nog
maar ooit hoop

koffie.

op

locatie,

een pand met Wooncafé

op de gevel te hebben. Het
Zandvoort.""De

liefst in
is

tijd

geweest dat we achterover

konden leunen en de ene na

deandere
den.

Ik

goed
waar

ik

klant binnenhaal-

ben daar ook nooit

in

geweest. De bank

werkte vond dat

ik

te

cliëntgericht was. Toen ben
ik

opgestapt.

afsluiten,

zoals

per hypo-

wil worden."

ik

zelf

Ik

wil

werken

ook behandeld

Autobedrijf Zand voort
Hét APK keurstation

KEBSTKOFTINg

APK KEURING
merken vanaf €

Alle

29,-

ZANDKORRELS
Behang- en schildersbedrijf

Klein

Arnold Nijkamp
Bij

grote beurt gratis!

Tel/Fax 571

Moscow. Antik

Vooral

Batik, Anecilote.DHA,

uw

Joy Jewelry a Astrelle...

l

l.llJJJI.„l,i,.I.IUJI.IJI.W!HT

pers)

1

met binnenplaats te huur.
Bel met 06-54306087

behang-,

Hoven iersbed rijf Parosa

wit-en schilders-

Patrizia Pepe, Bibi Byoux,

zomerhuisje

(voor

72

31

Mobiel 06-54 264259

werkzaamheden

Boomverwijdering,

www.arnoldnijkamp.nl

tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straat-

Kimt
Wij

umi

hebben

Autobedrijf Trade Ard.

niet slagen?

VAN AACKEN

feestelijk ingepakte

Max

GLASZETTERSBEDRIJF

cadeaubonnen «oor onder de kerstboom.

BOVAG

Lid

of 06-22209568

Planckstraat 44,

"Mijn meiden

5730519/

tel.

06-53498304

levering en plaatsing alle glassoorten.

KINGSANDQUEENS
2d

Haltestraat

&

via

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

Zandvoort

Anneke

Café Neuf zoekt per direct

een professional

!!!

ervaren medewerker/ster

voor meer informatie

Kijk

bediening.

en ons aanbod op

Functie eisen:

www.autoverkoper.nu

gastvrij en service gericht.

of bel Patrick van Kessel

Bij

voorkeur

Werktijden
Kabel-internet/adsl
installateur helpt

Kerstbomen, Kerstbomen

aanleg (draadloos) netwerk.

Ook avonden/weekend.

voor particulieren en ondernemers kleinbedrijf

Kerststukken, Kerstkransen
Witte Veld 56, 2041

M 06 45 30 45

GB te Zandvoort.
31

De beste

warme, ver-

en

producten voor slecht-

a cryl

Bel

met

voor een afspraak

nagels voor

€

Petra:

06-14719355

Als wij

ontrouw

u thuis: 06-51815360.

maandag

1

Inloopspreekuur:

9.00-12.30 Flemingsstraat
55 (Pluspunt)

hem

zijn, blijft hij

ons trouw, want zichzelf
verloochenen kan
niet.

— 2Timoteus

•i

De ie bon

n ge-; loten

4

Het Pakhuis,

Angelique en Marjolein,

een kringloopwinkel

9

leve ring vóór

SVP

•a.

d:-n

Elktijfer.leettekeiieti elke letter

ook onistian dooi .;

Zet- en typefouten voo

of <u>teli!

eer: <!i:;ï:tv<v.;e

u

:

J-~'t>-'::

plaatsing dezelfde

1

week

',seid- of onjuiste

behouden.

heel veel succes
is!

geopend
10-17 uur.

Info: 06 - 53693409
Noorderduinweg 48,

(Corodex) Zandvoort.

maandag 1100 uur betekent

5.

is

op don-vrij-zat
bij:

1S

WIJ kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade

van welke aard

koop

glaswerk tot meubels
en van kleding tot boeken.

redactie van de krant, Kleine Krocht 2

van Zand korre

alles te

Van serviezen en

7
8

De winkel

plaatsen.

Bruna Balkenende, Grote Kracht

In

6

envelop Jnitt jstv^i contant geld) afgeven

De

2)

hij

2:13

3

waarvan

1)

30,00.

voor een afspraak

bij

2

5

(exd.BTW)

aarden kunt

er

e. o.

bieding: een complete set

zienden o.a.rollators,

de €500,-

ZaKELIJKE ZANDKORREL €12,50
Met ZandvoortPas €10,-

heb

Ik

nagelstyliste

Speciale feestdagen aan-

ADL- HULPMIDDELEN

wandbeugels, po stoelen,

Bel

€5,-

Geen onroerend goed of auto's
Geen goederen met een waarde boven

onvergetelijke,

afscheidsreceptie.

daisy spelers, loepen enz.

korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst
onderde volgende voorwaarden:

Bedankt allemaal voor een

van genoten! Anneke Polak

van Kennemerland

Paap medische
hulpmiddelen.

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas

overleg.

et garantie en KvK.

ft/1

Ekittywillemse@planet.nl
L.

Met ZandvoortPas

bezit van

cafeneuf@cafeneuf.nl

rassende en waardeervolle

Rep-it, totaal service

voor computergebruikers.
023-5719666 of 06-44696001.

T 023 573 92 72

in

Reacties:

bij alle

PC-PROBLEMEN. Advies en

Administratie en
belastingaangiften

pot

in

in

Sociale Hygiëne.

06-55383624
IAdministratiekaintoorI

Insteekgroen en insteekmaterialen

ken

auto kopen

of verkopen

vrijblijvende offerte!

bedar kt

meede
asme in

die jaren

jullie inzet

al

Uw

schilderwerk.

',

en enthous

voor

www.trade-ard.nl

NU OOK:
vernieuwen kozijnen

werk. 023-5353591

en NAP.

Inhoud

Uw

Ik

kom gauw op de
koffie!

Anneke

Te huur per direct, voor

werkend stel: fraai appartement nabij NS
€ 800
p.m. Tel. 06-26830912

station-centrum.

[bedri]fs)naam

Uw Zandvoortpas n

r.

met

peuterspeelzaal 'Rakker'.

www.sportinzandvoort.nl

Ree- of hertenbiefstukjes

Ingrediënten:

Ingrediënten:

4

plakjes diepvriesbladerdeeg

2

grote aardappels

50 g waterkers

25 g boter

2 dl

bosuitje -1 teentje knoflook

1

kookroom

Nagerecht

Hoofdgerecht

Voorgerecht

Waterkerssoep met kruiden ster U

4

(mag ook wat meer zijn
bekertje crème f raïche

750 cc groentebouillon
(Culinair)

1

zout, peper

1

met portsaus

Ananas

fap

ca. 150

natuurlijk)

1

per stuk

1

mespunt

wijnglas rode port

sjalot. Verhit

de boter

kaneel.

75 gr su ker-i/8

lager, bestrooi

Verwarm

wat zouten peperen bak ze

ca. 3

knoflooken
de boter en

bouillon

snijd

de geschilde aardappels

fruit hierin

in blokjes.

de uien de knoflook goudgeel. Voeg de
min.

3

de pan en laat

in

15

omscheppend mee. Schenk de

min. zachtjes koken. Snijd de wor-

van de waterkers en snijd

alle sfeertjes plus

driekwart

van de blaadjes fijn. Roer de waterkers samen met de kookroom
door de bouillon en pureer het geheel.

met peper en eventueel
plakjes en

zout. Verdeel de kruiden over

legde andere deegplakjes erop.

en steekof snijd
ze op een

Maak de soep op smaak

en

Rol het

in 5

Warm

en garneer

met de restvan de waterkers en een

meerdere

de soep goed door, schep

deeg-

deeg dun

grote of meerdere kleinere sterren

natgemaakte bakplaat en bak ze

goudbruin.

2

uit.

uit

Leg

min. Gaar en

hem

in

kommen

kruidenster of

ze uit de pan, leg ze op

de koekenpan tot

in

kanten aan. Draai het vuur

aardappels toe en bak ze

de biefstukjes met

minuten aan

Neem

elke kant.

een voorverwarmd bord en dek af met

een dubbele laag aluminiumfolie.

de sjalot

Fruit

in

de achter-

gebleven boter. Blus af met de port en roer er de crème fraïche
door. Roer tot het

de saus

bij

en zeezout

lagr

1

een gladde saus

is

en voegde kaneel toe. Laat

ananas

Schil de

Verwijd

r

1

borrelglaasje

rum -25

gr.

boter.

kerr

sam en

laat dit 1 onderroe

kleur

is.

Vtoegde

en ka rarr elliserentotdest roop goudgeel van
agroc

s

deslagr som de hete
leveren.

Blijf

en klop

midden 8 mooie plakken.
uithetmiddenvan edereplak. Doede
net een el water n eensteelpanen

Jd Uit het

de hard

suikerv n de saus

roere

ï

m;

1

m

roeren toe toe naar pasop! Zodra
raakt kan de zee r hete spetters op-

tot het een gladde saus s.Voeg de

rkortvoc rhet ser eren

meteen

rum toe

gs rde de boter door.

minuten zachtjes koken en proef of er nog zouten/

ca. 3

of peper

fopt

ille-i s,

Voor dt saus:

hoog vuur aan beide

ze gaat kleuren en bak de biefstukjes op

Snipper bet bosuitje en de

teltjes

met vanille-ijjs

versgemalen peper

50 gr boter

Voorbereiding

Pelen snipper de

Laat het bladerdeeg ontdooien op een koele ondergrond en

verwarm de oven voor op 220°

C.

butterscotchsaus

verse ananas

poeders uiker-va

sjalotje

50 gram boter

gram)

(125

gram

Bereiding:

Bereiding:

in

Ingrediënten:
van

ree- of hertenbiefstukjes

moet. Als dat zou moeten kunt
uit

u het beste

peper

de molen gebruiken. Snijd de biefstukjes dwars

op de draad van het vlees

in

4 tot

5

plakken. Roer het uitgelo-

pen vocht door de saus. Schep wat van de sausopde voorver-

warmde borden en

de plakjes biefstuk waaiervormig

leg er

op.

Wijntip: Een krachtige rode wijn zoals een mooie Rioja past
hier uitstekend

Bereiding:
Zet het

ijs

30 min. voor het serveren van de diepvries

circa

de koelkast. Verhit de boter
ananasschijven

in

in

in

een grote koekenpan en leg de

de pan. Bestrooi ze met wat peperen poeder-

suikeren keer ze om. Bestrooi ze opnieuw met poedersuiker en
bak ze aan beide kanten tot ze beginnen te kleuren. Verdeel de

bij.

er

sterretjes.

een

bolletje

ijs bij.

nt-ffJ
Nagerecht

Hoofdgerecht
Kabeljauwfilet
Ingrediënten:

:l

cognac

(4

Puur

personen}

Ingrediënten:

20 grote rauwe tijgergarnalen

2 el

garnalen roomsaus

in

1

5 dl visfonds (pot a

el olijfolie

600

20 g boter,

klontjes

in

gr.

in vier porties,

denbouillon of fond 5 -1/2

zout, witte peper,

125

gr.

dl.

Hollandse garnalen

(neem voor de

droge witte wijn
peper, zout

•

kerst nu

2smaasappe
250 gr kleine

Bereiding:

Pel

Pel de garnalen, maar laat het kleine staartstukje eraan zitdarm aan de rugzijde van de garnaal.
samen met de boteren bak de garnalen hierin al
omscheppend ±1 min. Verhit de cognac in een opscheplepel en

ze gaat kleuren en bak de biefstukjes

steekdealcoholdamp aan. Schenkde brandende cognac overde

hele laag aluminiumfolie. Fruit de sjalot

en snipper de

sjalot.

Verhit de boter

kanten aan. Draai het vuur

Verhit de olie

zouten peperen bak ze

garnalen en laat de
uit

vlammen

uitbranden. Schep daarna direct

de pan en houdt ze warm. Schenk de fond

het achtergebleven braadvet en laat dit op

in

bij

hoog vuur tot circa

Roer de kruiden doordesaus en roerde koude boter

klontjes erdoor tot de saus iets gaat binden. Zodra de boter

erin gaat, niet

rijpe
1

citroen

ardbeitjes

peer-

3 kiv

100 gr aal
2

pruimen

2 nectarines

Bereiding:

ten. Verwijder de zwarte

de garnalen

app,

of krui-

Slagroom

5 dl. vis-

125 ml.

2 el. dille,

takjes kervel.

Bereiding:

1/3 inkoken.

(4 per.

Ingrediënten:

kabeljauwfilet

eens verse,smaakt zoveel beter dan diepvries)

4 dl),

fijngesn. kruiden (dragon, kervel en peterselie),

50 g koude boter,
takjes dragon

fruit

meer verwarmen. Brengop smaak met zout en

peper. Verdeel de garnalen over de borden,

omheen en garneer met
eventueel stokbrood

bij.

in

de koekenpan tot

op hoog vuur aan beide

lager, bestrooi

ca. 3

de biefstukjes

minuten aan

elke kant.

met wat

Neem

ze uit

boter. Blus af

met de

port en roer er de

tot het een gladde saus
3

is

de achtergebleven

crème fraïche

in

die snel verkleuren, de appel,

u het beste

peper en zeezout

ca.

het vlees

in

4 tot

5

bij

plakken. Roer het uitgelopen vocht door de

alle

andere vruchten

op. Wijntip:

een uur

in

Dek de schaal

af

in

ee

blokjes of schijfjes ges
laten. Voorzichtig

m

de koelkast plaatsen.

met

andere producten

in

plasticfolie

or

erdrachtv;

de koelkast te

Wijntip:
Hier zou een gekoelde de?

de

waaiervormig

circa

uit

de molen ge bruiken. Snijd de biefstukjes dwars op de draad van

er de plakjes biefstuk

in

peeren banaat

kleine blokjes snijden en voorzichtlgonder het sap m-

Daarna
en

door. Roer

en voeg de kaneel toe. Laat de saus

minuten zachtjes koken en proef of er nog zout en/of peper

moet. Als dat zou moeten kunt

schenk de saus er

takjes dragon en kervel. Serveer er

Pers de sinaasappel en citroen uit en giet het sap

De vruchten

toevoegen. De aardbeitjes geheel
In

ertwijn of de feestelijke

Crémant

Loire uitstekend bij pas:

Een krachtige

rode wijn zoals een mooie Rioja past hier uitstekend

bij.

Voor de vegetarische variant en de bijgerechten verwijzen wij u graag naar de website www.zandvoortsecourant.nl

MF*-X

"Üt*

Gemeente Zandvoort
Swaluëstraat

Postbus

2,

Gemeentelijke publicatie week 50

AA Zandvoort

2040

2,

2010

-

tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat

uw

u

Vergadering college

De

van de collegevergadering van week 49 en

besluitenlijst

de verdere

in

week 49 door

week 50

zijn in

de Centrale

het college

genomen

vastges:eld De besluitenlijst

is in

besluiten
te zien

bij

zienswijze over deze aangevraagde plannen kenbaar

worden gepubliceerd en pas dan kunnen

belanghebbenden bezwaar indienen.

Afval

Verzonden besluiten

De ophaaldagen voor de papiercontainer:
Op 2i december wordt de papiercontainer opgehaald in de
maandag, donderdag en vrijdag huisvuilwijken. Op 23 de-

Omgevingsvergunning verzonden

cember wordt de papiercontainer opgehaald

raad van Zandvoort de Erfgoedverordening Zandvoort vast-

Deze nota treedt

vooreen ieder

de voorzieningen-echte-

2003 BR Haarlem. Een dergel ijk verzoek dient vergezeld tega^n

zal dit

en op de website.

Balie

de vergadering van 14 december 2010 heeft de gemeente-

gesteld.

bij

van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621

van een afschrift van het bezwaarschrift.

verleend dan

Erfgoedverordening Zandvoort
In

voorlopige voorziening indienen

kunt maken. Deze publicatie betekent ook niet dat u een
bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning worden

ter inzage

in
bij

werking op ijanuari 2011 en
de Centrale Balie

in

ligt

het Raadhuis

Zandvoort:

in

de dinsdag

huisvuilwijk.

-

Ir.G.Friedhoffplein

-

Lijsterstraat 6a,

wijzigen van de gevel, verzonden 29

8,

en staat op de website. De Erfgoedverordening Zandvoort
richt zich

op de bescherming en de instandhouding van het

culturele erfgoed van de

beleidsbepalingen

gemeente Zandvoort, waaronder de

met betrekking

tot archeologie.

kappen van

bomen op de

5

erfafscheiding,

verzonden 01 december 2010, 2010-VV-005.
-

Kanaalweg

plaatsen dakkapel en wijzigen gevelkozijn,

21,

Centraal

telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00,

t/m donderdag 8.30

-

uuren

17.00

maandag

vrijdag 8.30 -16.00 uur.

verzonden 02 december 2010, 2010-VV-001.
Voorbereidingsbestuit bestemmingsplan Cen trum

dat de ge mes n:e raad op 14

op grond vanartikel

3.7

december 2010 heeft besloten.dat

Wet

Kostverlo ren straat 58, kappen van 4 bomen, verzonden 02
december 2010, 2010-VV-010.
- Haarlemmerstraat 4, vernieuwen van de garage/berging,
verzonden 03 december 2010, 2010-VV-028.
-

Burgemeesteren wethouders van Zandvoort maken bekend,
ruimtelijke ordening een bestem-

kappen van een boom

mingsplan wordt voorbe ei; voorde gebieden gelegen binnen

-

de rode lijnen zoals aangegeven op de

verzonden 10 december 2010, 2010-VV-030.

kaart registratienummer Z 2010

gebied Centrum

bij dit

besluit

behorende

-007398 (bestemmingsplan-

met uitzondering van het

projectgebied LDC)

Zandvoortselaan

26,

in

inwerking op

17

december

-Gasthuisple n o gedeeltelij veranderen bedrijfsruimte, ver-

zonden 09 december 2010, 20io-ig5Rv.

-

Het besluit

ligt

met ingang van

17

december 2010 met de

het besluit behorende kaart registratienummer Z 2010

bij

007398, waarop met een omlijning het betreffende gebied

-

is

14,

kappen van

1

den

in

de voortuin, verzonden

1,

kappen van

drie

naaldbomen, verzonden

december 2010, 2010-W-014.

ge

bij

2) te

decentrale Balie op het Raadhuis (ingang Swaluëstraat

Zandvoort. De stukken

beschKbaai

v a

zijn

de gebeente

tevens langs elektronische weg
|ke

wet bestuursrecht
lage,

behorende

bij

op grond van

website www.zandvoort.nl

in

8:5van de Algemene

artikel

combinatie met

lid 2,

onder

C,

van de

bij-

deze wet. geen bezwaar of beroep mogelijk.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning
-

8oulevard de Favauge

17,

plaatsen bijgebouw, ingekomen

06

136. p

aatsen van dakkapellen, verzonden 02

december 2010, 2010-VV-008.

De hierboven genoemde

liggen

bij

raagdevergunningen

a

:.

U kunt deze

inzien

08 30

-

20.00

uur

0830

-

12.30

uur

uur

16.00

maar voor een

beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen

e.d.

Openingstijden begraafplaats

open tussen 08.00

-18. 00 uur.

Collegelid spreken?
Eer. a's p raak

betreft

is

dit

de publicatiedatum. U richt

bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar"

bovenhoek van

de Centrale Balie ter

-

Donderdag:

maken met een collegelid doet

telefoonnummer. Daarbij geeft

B ez waars ch rift en
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking ee>'
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien het

uw

brief

en Wethouders, Postbus
Let op.

Maandag t/m woensdag: 08 30

Omg evingsvergunning gew eig erd
-Brederodestraa:

geen vergunning

december 2010, 2010-VV-032.

op de

óf stuur een brief naar de

Vrijdag:

Tollensstraat zijn dagelijks

en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl

Is

in

klachtencoördi'iatcr.

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de

aangegeven, voor een ieder tijdens de openingstijden ter inza-

Tegen het besluit

website het digitale formulier

december 2010, 2010-W-004.

-Teunisbloemlaan
10

(023) 574 02 00, óf vul

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u

Parnassialaan

01

met de Centrale Meldlijn

Openingstijden Centrale Balie

Bentveld:

2010.

Bel

de voortuin,

en binnen de aangegeven vlakken op de digitale verbeelding.
Dit besluit treedt

Melding of klacht?

schorst

het

is

in

in

de rechter-

aan het college van Burgemeester
2,

2040 AA Zandvoort. Het bezwaar

van spoed kunt

u

een verzoek

om

zijn

u

u via het centrale

aan waarover u het collegelid

dat u eerst naar een vakafdeling

Vragen over een bouwplan?
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen

is

de

werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur.

uw

beginsel niet de werking van het besluit waai tegen

gericht. In geval

Het kan

wilt spreken.

verwezen wordt.

Op zoek naar werk

of aanbieden van vacature?

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van

www.we rke n

i

n za

nd voo rt.com

Voor het vinden o~".^nb ede

1

",

.

van ;anen

in

Zandvoort.

een

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand

en zee, maar vooral dicht

bij

mensen

Zandvoort geeft gul aan Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind
In

november vond voor de ge keer de

landelijke collecte

van de Nederlandse Stichting voor

het Gehandicapte Kind (NSGK) plaats. Dankzij enthousiaste collectanten en ondernemers

(Bertram en Brood, Daniël Groente en
voort)

is

bedrag

Fruit,

er dit jaar in Zandvoort een bedrag

zal

Kaashoek Corrie van der Maas en

van €2.150 opgehaald.

60% van

besteed worden aan een bijdrage voor vrijwilligersorganisatie

I'

Shell

dit

Zand-

geweldige

Accolade.

Deze organisatie maakt het

Het zou geweldig

mogelijk dat mensen met

dat bedrag volgend jaar

een beperking ongedwon-

overtroffen

gen vakantie kunnen vieren.

Daarvoor

Kijkvoor

meer informatieop

www.l-accolade.nl.

is

zijn

als

kan worden!

uw

u

uw steentje wilt

bijdragen

aan deze collecte en

dit

ge-

weldige doel.

steun hard

nodig. Bel Maurice Bracco

Namens de

Cartner op 06-22574663

bedankt!

als

kinderen alvast

Zandvoortse Courant

BASKETBAL

-dames

Mooie overwinning
Opnieuw

heeft het

damesteam van The

mooie

Lions een

overwinning kunnen boeken. Het eerste team van Akrides

had

in

Umuiden

niet

genoeg aan

vier keer tien

om

minuten

sterk

dames

Lions

met vele rebounds en
Boerwas weer aan-

Tessa de

vallend de beste speelster

met 20 punten.

"We verdedigden

sterk en

een jong team dat nog de

speelden beter tegen hun

nodige ervaring ontbeerde.

'full

men-to-men

court

16

DECEMBER 2010

ze

"De team-

de score: 38-45", herinnert

hele wedstrijd

Kroder zich na afloop. De

Zandvoortse dames spelen

nog

bijna fout.

was de

we

daarentegen

press' (strakke persoonlijke

verdediging over het hele

maal weg en liepen van een

alhoewel de da mes slordig

veld, red.),

waardoor we ook

18-19 ruststand uit naar 22-

in

waardoor

de

komen. Gelukkig bleven
wij aan de goede kant van

erg goed. Het derde kwart

spirit

speeldeeen sterke wedstrijd,

Zandvoort

wij,

50

Zandvoort

Partij

voor

partij

Zandvoorters

alle

te

Toch ging het aan het einde

de Zeewijkhal trof Lions

jonge ploeg en had meer

adem dan

NUMMER

OPZ

te scoren. Akrides heeft een

nog behoorlijk terug wisten

onze plaatsgenoten te verslaan.

In

•

Ouderen

wat

konden

de passingen en afwerking

zelf

waren. Een meer dan te-

lopen."

vreden coach Dave Kroder:

speelde verdedigend heel

fast breaks

Kim Montauban

speelden

Daarna

42.

Akrides hele-

viel

echter helemaal

ten

ons

komende zaterdag om

voor de ranglijst

bij

stil

en wis-

de Rayonklasse

punten

belangrijk

we nog maar

3

18.30

uur een thuiswedstrijd te-

gen Onze Gezellen, een wed-

het

strijd die

Dames

in

heel

wenst

u allen prettige Kerstdagen!

COLOFON
Verschijnt iedere donderdag en

huis-aan-huis bezorgd

Kantooradres:
Tel

is.

023 - 5732 752

in

wordt GRATIS

heel Zandvoort en Bentveld!

2042 JN Zandvoort

Kleine Krocht 2

info@ zandvoortsecourant.nl

•

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00

-17.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

BASKETBAL

Advertentie acquisitie: Lettyvanden Brand-Kinderdijk

-heren

06-4342 9783 letty@isiuJ voort sscourant.n!
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Tel.

Bladmanager: Gillis Kok
06 -460460 26 gillis@zandvoortsecourant.nl

Enkele Lions-spelers misdragen zich

Tel.

Centrale REDACTiE:Joopvan Nes
06 -1448 2685 joop@ zandvoortsecourant.nl

Tel.

Een aantal van de heren van The Lions heeft zich afgelo-

spelers als Robert ten Pierik

pen zaterdag ernstig misdragen

en Bart

de uitwedstrijd tegen

in

de reserves van het Hoofddorpse Challengers. Het

niet

is

de eerste keer dat een paar spelers van The Lions zich

tij-

dens een wedstrijd volledig te buiten gaan aan verbaal

v.d.

Storm

zich voor

te vinden. Het gaat

moment

het gedrag van hun team-

of hoe,

genoten schamen. "We

woon

zijn

allemaal goede vrienden van
elkaar en op de trainingen

erop

niet zozeer

maar de

dit

om wie

Vormgeving:
Kleine Krocht 2

sfeer

is

tijdens dewedstrijden

Druk: Dijkman

Zaterdagwas hetweer'feest'.

Twee

Lions-spelers

zich niet

konden

inhouden ten aan-

de speler misdroeg

name

zich

Dave

richting coach

Kroder die

met

Verspreiding: ZVO

hem wenste

te

het super gezellig en spelen

Lions kon, gezien de situatie

we

in

lekker

goed.

In

vrij

en daardoor

de wedstrijden gaat

het veld, dan ook niet van

Challengers te winnen. Na

het echter mis. Het startpunt

een ruststand van 49-42,

van de ellende

werd het

meestal

zijn

wisselen. Kroder wilde naar

een paar minder goede, dan

Het wordt voorde heren van

het arbitrale duo. Een van

de Zandvoortse Courant toe

wel slechte, beslissingen van

hen kreeg het, na een

geen woorden

The Lions afwachten wat
de tuchtcommissie van de
Nederlandse Basketball Bond

ogen

niet

in zijn

goed beoordeelde

beslissing,

met de

arbiter

dermate aan de stok dat

hij,

maken

vuil

aan de afgelopen wedstrijd.
heel goed mogelijk

Het

is

dat

hij

niets

meer met het

de scheidsrechters
natie

met een

lekker lopend spel

kant.

combi-

in

bepaald

niet

van onze

Afgelopen wedstrijd

na drietechnischefouten,op

Zandvoortse herenteam te

was

een diskwalificerende fout

maken wenst

wedstrijden lukt het ons

werd getrakteerd. Een twee-

Een slechte zaak temeer daar

te

hebben.

dit

maar

ook het geval.

niet

om

In

de

degoede'vibe'

beslist.

06-1139 14?8

Het

zal zeker,

gezien

"

Verspreiders

www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press

Oplage: 9 250

BV

e

Esrasmamn

uiteindelijk 103-71.

van de beslissingen van

zien

2042 JN Zandvoort
offset

niet oké",aldusTen Pierik.

is

Tel.

negatief gedrag.

Design Zandvoort

IR
-

ge-

sdve-teinies en /of teksten uit deze uitgave
'.1

Liitd

'..

kkeh ke

Administratiekantoor

K.

Willemse

de ontwikkelingen van be-

Albatros

paalde wedstrijden van de

Algemene uitvaartbegeleiding

laatste

twee

jaar,

m

111

iig

vvv d?

li

ilgsve

i<
:

Stichting Classic Concerts

Studio 118 Dance

SwingSteesjun
Tiroler Stuberl

Zandvoort

absoluut

niet mild zijn.

ic^-:--.i

ADVERTEERDERS

Autobedrijf KariMo

Uitvaartcentrum Haarlem

Autobedrijf Zandvoort

Van Aacken Glaszettersbed rijf

BeachclubTake

Zandvoort Optiek

Five

Bernard Coiffures

JEU DE BOULES

was

in

tercompetitie goed vertegenwoordigd.
in

de afgelopen win-

Dorsman en Johan Moelee,

de zaterdag- en

wisteen promotiete behalen

haalde wel het doel door

dooreen 2e plekte bemachti-

de 5e klasse te

gen en promoveertdaardoor

4
handhaven. JBZ 5 had ook
uitzicht op promotie, maar
moest uiteindelijk genoegen nemen met een 4e plek.
De spelers zullen, voor het
volgende seizoen, weer hard
gaan trainen op de banen

In

de zondagcompetitie werd respectievelijk met

3

en

naar de 3e klasse. JBZ
5e en

Het eerste team van JBZ, met
het echtpaar Liesbeth en
Reurts spelend

in

de 2e

Ab

klas-

behaalde op de laatste

spannende slotwedstrijd,
Met in totaal 10 gewonnen
zij

Het

blijft in

ie

zondagteam kon op

het nippertje geen promotie

bewerkstelligen en werd 5e

hierdoor naar de ie klasse.

in

de punten

Ook team JBZ

eens uitkomend

een ontzettend

werd

wer-

15,

wedstrijddag de felbegeerin

3

de 4e klasse.

derdeen promoveren

wedstrijden van de

den

2,

degradeert helaas. JBZ

3

blijven.

bein

JBZ

5

teams deelgenomen.

se,

BloemsierkunstJef&HenkBluijs

Café Neuf

Twee promoties voor Jeu de Boules Zandvoort
Jeu de Boules Zandvoort (JBZ)

Kerstactie:

Café Gezellig

met Johan

de 5e klasse. JBZ
in

2,

even-

die klasse,

in

de 6e klasse kon zich

aan deThomsonstraat.

Café Oomstee
CenseenvanLingen

Boudoir Personal Styling

Circus Zandvoort

Chocoladehuis Willemsen

ClubNautlque

Corry's

Boudoir bySara

Kaashoek

Dansschool Rob Dolderman

Dobey Zandvoort

Dorsman Assurantiën

FïloxeniaGreek Cuisine

Grand Café Restaurant XL
Hac:c;l"-ee

'Vi

mr-ici

schap van Rijnland

Hugoos

Fin.

Huisartsen Centrum Zandvoort

KingsandOueens
La

Grand Café Restaurant XL
Groenestein

Bonbonnière

HAO

&

Schouten

diensten

Catering

Henny's Pedicure Salon

Kroon

Mode

MMX Italiaans Restaurant

Nagelstyling De Salon

R van Kleeft

Rosarito

Parfumerie

M oerenburg

Pesce Fresco

Phoenix beo
Pluspunt
Sea Optiek

Shanna'sShoe

Repair&Leatherwear
WoonkadoDiscovery

Dreams&Daytime
Zaras, Café Restaurant

^D

1

CENSE H

«noot

uanLINGEN

ft

-i

Jhr. P.N.

2042 PR Zandvoort

Quarles van Uffordlaan 2

Tel:

023

in

5

715 715

een gezellige

en kindvriendelijke woonomgeving.

In

2 slaapkamers,

haard, eetk amer

,

Recent

v.v.

badkamer a

diJil»^Sfcjpg"[b"e halve het badkamerraam)

"euken en slaapkamer

m

uit

Gezellige tussenwoning (ca.

Woonkamer, open keuken
2 slaapkamers, beide

Uitgebouwde woonkamer met visgraat parketvloer en haard

•

4 slaapkamers op de

•

voorzijde vernieuwd

•

(verjkoop, (ver)huur,

behm,

(salie

Spoorbuurtstraat 10

8

Ruime bergzolder van

1'

1

900) met knusse pal

23

m?

ca.

108 m'

ituur^^^^l

apparatuur

mgiuÈ)H|H&rfenleentB

Starterslening

Centrum, sj^icWBsïa

l^ op

loopafstand

Wooi

Modernisering gewenst

Woonoppervlakte

v.v.

met dakkapel a\iv^Re i^Lh rmóti

Douchegelegenheid
Snelle opleven

verdieping

ca.

Garage voorzien van water en elektra

?

www.cvl.nil

M

de 50-er jaren met een besloten achtertuin

15 mtr. diep} op het zuiden.

•

j^nterEPe geschilderd
TTakte ca. 70

||||NWWI

HUIS

£h kè^n,Tijkeuken

Ruime bergzolder!"
Geheel

.

het geliefde groene hart staat deze uitgebouwde

hoekwoning

^

(ca.

Woonkamer met

m

TOffia

Emmaweg

Potgieterstraat 30
Deze knusse woning staat

-

'

(excl.

bergzolder en garage)

Perceeloppervlakte 322 m'

Vraagprijs:

€

489.000,-

j2j~j

Vraagprijs:

Houdt

CENSE
LINGEN

€

^360^

189.000,-

uw

brievenbus

in

de gaten want binnenkort

wordt onze nieuwe
woninggids weer huis

Poststraat 11/7
In

het hart van het centrum van Zandvoort wordt "Residence

Pandora" gerealiseerd. Appartement A-7
laag, heeft 3 slaapkamers,
2 parkeerplaatsen

ligt

op de 4

dc

aan huis verspreid!

woon-

een heerlijk balkon op het westen,

en een berging

in

de kelder.

Natuurlijk kunt u
• Luxe en comfortabel appartement
• Nabij de

oude dorpskern met

• Prijs inclusief 2

alle

voorzieningen

parkeerplaatsen

Woüropoc-rv sktü ca. 126"-' (excl oa

Vraagprijs:

€

649.000,-

exemplaar

bij

wij zijn van

• Geplande oplevering april 201
<o"ii

ook een gratis

ons kantoor ophalen;

maandag t/m

vrijdag

6 e jaargang

23

•

week

0ZANDVÜÜRTSE

51

DECEMBER 2010

Het wekelijkse nieuwsblad

Courant

voor Zandvoort en Bentveld

www.zandvoortsecourant.nl

'Kerstkorendag'

in

Fantastische sprookjeswandeling

muziekpaviljoen

Afgelopen zondag konden de Zandvoorters en hun gasten

zichtbaar. Wellicht dat er de

genieten van maar

liefst vijf

volgende keer wat verlicht ing

dens verzorgden

het muziekpaviljoen op het Raadhuis-

plein. In

in

Zandvoortse koren die optre-

een sprookjesachtige ambiance werden de kerst-

liederen en Christmas carols

in

aangebracht kan worden.

Het

zal

de sfeer zeker nog

meerten goede komen.

met een warm applaus van

het helaas weinige publiek verwelkomd.

De sprookjeswandeling van afgelopen zaterdag was nog
grootser dan die van vorig jaar.

Maar

liefst

42 als sprook-

jesfiguren verklede vrijwilligers, vier optredens in het

mu-

ziekpaviljoen, een poppenkast, een levende kerststal en

een kindermusical

in

de Protestantse kerk hebben meer

langstelling, evenals haar

twee uitvoeringen met de
Rekreade Poppenkast.
Aandoenlijk was de leven-

de kerststal. Herder Daan

De kwaliteit was ondanks

dan 290 deelnemende kinderen naar het centrum van

Lefferts

de behoorlijke kou, van een

Zandvoort getrokken, dat een feeërieke sfeer uitademde.

van Sunparks

hoog niveau.

Er

waren dan

die

ook alleen maar ervaren koren te beluisteren.
In

mocht het

Music

in

hij

had toestemming

om

de dieren,

dagelijks verzorgt

de kinderboerderij van

Sunparks, naar het Kerk-

All

plein te brengen.

spits afbijten

Onder-

een blijvende plaats gaat

tussen ging Jaap Kroon
met een door paarden ge-

op de Zandvoortse

trokken antieke arrenslee

van

iets

krijgen

dat waarschijnlijk

kerst.

door het dorp. De kinderen

waren de dames

werden getrakteerd opeen

agenda zo vlak voorde
Zoals

altijd

weer door een

oliebol, een beker warme
chocolademelk en konden
een toverappel maken (en

ringetje te

halen en ook hun nummers
werden met een daverend
applaus begroet. Dat was ui-

Desneeuw, deschaatsbaan

prachtige thernamuziek.

vervolgens opeten). De
organisatie dankt de vele
sponsors, want zonder hen

we

Zand voorts Mannenkoor, het

en het gezellige Kerkplein

koren, en enige aanhang,

volgend jaar anders doen",

Zand voorts Vrouwen koor, die

vormden een prachtig de-

Ook trok Maaike Cappel
met haar kinderkoor 'Kin-

jeswandeling zeker niet

getuige van het eerste op-

zei ze.

Misschien nog een

gezamenlijk een schitterend

cor voor deze sprookjes-

deren van de kust' veel be-

haalbaar.

van aandacht:

nummer brachten, The Beach

wandeling. De optredende

Pop Singers en

koren, de

In

eerste instantie, net na

11.00 uur,

waren alleen de
deelnemende

leden van de

kwam

niet bepaald een gelukkig

gekozen

was om

tijdstip

beginnen. "Dat zullen

te

wat
meer op gang maar Mieke
Thape van de organisatie

toen de schemer

gaf

muziekpaviljoen nauwelijks

treden. Later

ruiterlijk

het

toe dat het

klein puntje

de koorleden

in

viel

waren

een donker

teraard niet alleen
All

het geval.

In

I

bij

Music

Ook het

Cantatori

werden beloond met

Allegri

een welverdiend applaus.

in

was

zo een grootse sprook-

Dickensstijl
|

geklede Carolsingers, het

Haarlems Theaterkoor,

Gemengd Zandvoorts
Koper Ensemble en een
het

BCSeqb

solo-optreden van Maral,

de Zandvoortse winnares

Alstublieft!
Uw eindejaarsbonus

van het Kunstfestijn 20og,

Kerstmenu

Dijkvan een volkoren

verhoogden de sfeer met

3 oliebollen
met vruchtjes

Wij wensen iedereen

1,75
1,95

vrolijke,

gelukkige en gezellige kerstdagen toe!

Wegens vakantie zijn we gesloten
van 2; december t/m 3 januari.

*
'Zal er

nu meer hert

Vanavond kunt

^

in

5,

2042

LJ

Zandvoort, Tel.: 023

-

57 121 74

•ü

op hei menu staan?'
Vrijdag koopavond

de hal van het Raadhuis informatie

krijgen over

Michel&Anita
Haltestraat

Auto Strijder
Zandvoort
www.autostrijder.nl

u tussen 18.00 en 20.00 uur

zonnepanelen en zonneboilers.
Gemeente Zandvoort

s

FAMILIEBERICHTEN

WATERSTANDEN

DANKBETUIGING

"Naar waarde genoten!"

Zoveel bloemen

Jan

Zoveel vrienden

Club Nautique
wenst u

Zoveel kaarten

Tot mijn grote verdriet

is,

volkomen onverwacht,

Zoveel troost

hele fijne

overleden mijn Üeve man, mijn steun en toeverlaat

We willen

—

iedereen bedanken voor de hartverwarmende

belangstelling na het overlijden van Hans Gaus.

Jan Pieter Wever

We

zullen

hem

missen.

023

I

Amsterdam,

Zandvoort,
Tilly,

27 april 1931

15

W

Jeroen

Caspar en Hana

Maarten en Annemiek
Rob
Ernst

Bram en Ilonka

Sinds 1992

uw

uitvaartondernemer in Zandvoort.

Correspondentieadres:

Thorbeckestraat 62

2042 GN Zandvoort

Hoog

07

A

Laag

T

E

Hoog

R

DO

23

00.36

04.37

12.35

16.47

VR

24

00.54

05.17

13.15

17.29

ZA

25

01.36

03.05

13.56

18.15

ZO

26

MA

02.16

06.51

14.46

19.05

27

03.06

07.46

15.25

19.58

Dl

28

03.44

08.35

16.15

21.05

WO

29

04.45

09.40

17.25

22.05

DO

30

06.20

10.40

18.35

23.19

PR

2041

Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.

zijn lichaam ter beschikking

BURGERLIJKE STAND

gesteld aan de wetenschap.

U bent uitgenodigd een toost op Jan
te

Laag

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort
Tollensstraat 67,

Jan heeft

571 57

Strandpaviljoen 23

Hoog

DEC
van: Helga,

-

www.clubnautique.nl

kinderen, kleinkinderen en Puck

december 2010

Marg Wever

Zwager en oom

kerstdagen!

brengen op maandag

www.uzn-nederland.nl
uit

11

januari 2011

3

tussen 17.00 uur en 19.00 uur

DECEMBER -

17

DECEMBER 2010

Uitvaartcentrum Haarlem

in

Parkkan 36, 2011

het Gemeenschapshuis, Davidsstraat 17 te Zandvoort.

KW

Geboren:

Haarlem.

Tommy

Telefoon (023) 532 87 50.

Cornelis,

Anna Maria

www.uitvaarr.centrumhaarlem.nl

zoon van: Starren burg, Jeroen

en: Bakker,

Elisabeth.

Overleden:
van den Bos, Jan, oud 94 ja ar.

Kerkman geb.Weber,Wilhelmina Cornelia.oud 88 jaar.
Best,Christiaan,oud 88 jaar.

Y

Algemene Uitvaartbegeleiding Zandvoort

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~
- Verzorging van overledene ~
~ Begeleiding voor nabestaanden ~

~

PersooriJijfcc

aandacht voor

U en Uw

dierbare ~

COLOFON
Verschijnt iedere donderdag en wordt

huls-aan-huis bezorgd

Kantooradres:
Tel

in

GRATIS

heel Zandvoort en Bentveld!

Kleine krocht

023 - 5732 752

2

-2042JN Zandvoort

info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00

-

17.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

Advertentieacquisitie: Lettyvanden Brand-Kinderdijk
Tel.

06-4342 9783

letty@zandvoortsecourant.nl

ad vertsntiss;3zancvooit;e::ou rant.nl

Bladmanager:

Gillis

Kok

Phoenix

06 -460 460 26 gil is 6:-za ncvoctsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes
06-1448 2685 •joo^@ zandvoort secourant.nl

Begraafplaatsen- en crematoria-ondersteuuiug

Vormgeving:

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

Tel.

•

Tel.

Kleide Krocht

2

IR
-

Druk: Dijkman

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort
Voor een

stijlvolle

a

en verzorgde uilvaart

offset

Visseringsweg 40

-

Stijlvolle gralbeplanling

Diemen

Verspreiding: ZVO
Tel.

Evert H. Schweitzer

Design Zandvoort

2042 JN Zandvoort
en aanvullen van de grindlaa

Opnieuw inlakken/mel bladgoud vergulden van

hel

t

Verspreiders

www.zvo-verspreiders.nl

06-1139 1478

Uitgever: Zandvoort Press

B.V.

Oplage: 9.250 exemplaren

ortsecourant.nl

nacht bereikbaar
;iLiVie-'teir:iïs

toegestaan

zi

:r

en/of ".eesten uit deze uitgave

uitdrukkeli. ke toe-;ie

mm

ng vai de uitgever.

is

Voor een vrijblijvende offerte of advies kim! u conl.ict
mei ons opnemen via telefoonnummer 06-397 56 604.

NUMMER

Zandvoortse Courant

KERKDIENSTEN

Nieuwe teamchef Kennemerland Kust

Protestantse gem. Zand voort

Door een herindeling van de politieregio Kennemerland

23.00 uur ds. Mr. J.W. Verwijs

Zandvoort een nieuwe teamchef. Niet alleen de herin-

krijgt

m.m.v. TheBeach PopSingers
deling

daar debet aan, ook ziet de oud-teamchef,Jim Gou-

is

geworden. Sameel

St.

Agatha

wen,

toekomst

zijn

in

de opsporing; dus

de recherche.

bij

pen, op 28-jarige leeftijd

23.00 uur Kerstnachtmis

RK Parochie Antonius

&

politie

Paulus

Hij

om

inspecteur, en heeft diverse

tafel

functies binnen de politie

Zussen met echtgenotes,

'een

is hij

.00 uur Kerstnachtmis

man

schillende wijken

10.00 uur

ten maken.

'zijn

zijn allen

een lange

aan de kerstmaaltijd.

deren, opa en

oma. Altijd gezel-

de ver-

lig met wel 15 man. Visschotels
opmaken deden we gezamenlijk in onze grote keuken maar

tijden veranderen. Nichtjes en

dienders'

in

neefjes zijn groot gegroeid en

hebben hun eigen

RK Parochie

Ook

gezin.

Bijkomstigheid van het sa-

onze kinderen hebben hun

10.30 uurViering van Eerste Kerstdag

menvoegen

eigen leven. De één

15.00 uur Kindje wiegen

schrappen van

St.

Agatha

kin-

mee moe-

van de straat'

en kan heel goed aanvoelen

wat

we

nu een maal. Vroeger zaten

met

Protestantse gem. Zand voort
Mr. J.W. Verwijs

feest'
Tijden veranderen, zo gaat dat

tot zijn huidige rang, hoofd-

Zaterdag eerste kerstdag
ds.

'Sintermekerst-

bij

heeft

invulling gegeven. Hierdoor

19.00 uur Kerstnachtviering met kinderen
21

gekomen.

opgewerkt vanaf agent

zich

19.00 uur Kerstnachtviering met kinderen

1988,

is in

na een aantal andere beroe-

de

RK Parochie

DECEMBER 2010

23

51

-

Komende vrijdag

RK Parochie Antonius

&

Paulus

de 'oude' regio werkten

gemeenten

team Duinrand en team
Kennemerland Zuid al heel
nauw samen. Nu zijn deze

Vooralsnog

In

10.30 uurViering van Eerste Kerstdag

het

Zondag tweede kerstdag

twee samengevoegd en

Geen dienst

we

spreken

voortaan van

Kennemerland

Herten op schoolplein

ONS

Kust, K2 dus.

met de
Fuldner

te

maken

K2.

gevenden, die weer elders

op skivakantie. Niet zo

loca-

ingezet kunnen worden. "In

Samen eten kun
week eerder. Wij

van waaruit geopereerd

wordt. Wellicht gaat dat er
in

de toekomst één worden

maar
nog

die

in

plannen verkeren

een zeer

pril

stadium.

uit

de gemeenten Zandvoort,

maar ook de

kilometer

13

strand van de eerste twee

verandert er niet veel.

feite

Het aantal arbeidsplaatsen
is in

principe de

cherche verhuist

is

re-

hoofd-

levensgevaarlijke

geen Kerst maar net

Sint en

nige cadeaus. Iedereen heeft

Sameel. Per

1

Kust", aldus

januari aan-

staande neemt Fons Sameel

commando

inspecteur Fons 5ameel de

het

Gouwen

van Jim

al

van

Maar dan moe-

alles.

ten er boodschappen worden

gedaan.

Oma

de school en lopen

zelfs

glibberde

Politiek verslag

er

twee tussen de spelende

de vakantie waren er twee op

Presentaties

het schoolplein. Ze schrokken

ergens van en

zijn in volle

ga-

De vergaderingvan de commissie Projecten

lop richting Gerkestraat ge-

ik

naarde grootgrut-

ter door een dik pak sneeuw.

Commissievergadering P&T,d.d. 16 december

moet ertoch

aan

in

bij

perde

& Thema's van vorige week donderdag heeft

het teken gestaan van een tweetal presentaties. Als eerste werd er uitleg gegeven over

kinderen door", zegt Fuldner.

rend. Je

denken dat zeeën kind omver

het fenomeen combinatiefunctionaris en daarna werd de stand van zaken rondom de

lopen. Levensgevaarlijk", zegt

natuurbrug aan de commissieleden

beamen. "'s Ochtends staan

ze.

er

Hoe deze

regelmatigviervoorde peuter-

kan worden

school te wachten. Vlak voor

bekend.

niet

vooralsnog niet

functie waarbij een werkne-

voor

dienst

in

is

één werk-

bij

gever maar werkzaam

twee

of

meer
is

de financiering

40% wordt

opgebracht

door het rijken voor

60% door

voor

de gemeente. Voor 2011 kan

sectoren. Een

voor de uitvoeringvan de im-

is

een vakleerkracht

muziek op school,

puls een rijksbijdrage

worden

die tevens

verwacht, zonder dat daar co-

aan een muziekschool

financiering voor noodzakelijk

zal zien

krijgen

is",

dat er

mop-

tegen echtgenoot, "op

gewaarschuwd".
In

de super hingen

al

grote

papieren met: "Let op. De

krijgen
wijs, waarbij

voorbeeld

KfcRSTFtfcKT

ik

radioenTVwerderookalvoor

voorraad

de doeken gedaan.

Een combinantiefunctieiseen

mer

CARTOON

uit

situatie opgelost
is

meerte

niets

commissie

Maaike Cappel.die lesgeeft op
de ONS, kan het een en ander

dus) kookt.

(ik

En met die indianenverhalen

van 'stakingen', en 'beperkte

over.

Vers gevallen. "Je

bij

over het plein. Laatst renden

vieren dan

on s 'Sinter me kerstfeest'. Geen

toevoer van levensmiddelen',

momenten geweest

vlak voor de kerstvakantie.

"De herten komen te dicht

erg.

ook een

ertussen in.Zonderwaanzin-

in

hertenoverlast. Volgens de schooldirecteur Mirjam
zijn er zelfs

je

beide oude regio's. Er komt

nieuwecommandantvan

K2

(meestal)

is

dus niet minder 'blauw'

Kennemerland

Omdat Gouwen naar de

som van de

de

zit in

horeca en werkt met de kerst-

dagen. De ander

Kennemerland Kust bestaat
Bloemendaal en Heemstede

De Oranje Nassauschool (ONS) heeft nu ook

ties

twee

Fte. (volledi-

3

ge werkplekken) aan leiding-

onder

vallen
zijn er

overigens het

is

is

We

beperkt.

niets aangevoerd".

Zandvoort. De realisering van

Verbaasd laadde

de natuurbrug Zandpoort

retjevol heerlijke etenswaren.

is

namelijk nabij. Nu de pro-

vincie ook over de

Zeeweg

Bloemendaal een ecoduct

met

realiseren en

sprek

is

Pro Rail

in

in

Hoe bedoelt

ik

mijn kar-

beperking!

u:

Beschaamd herinnerde

mijn

ik

wil

terugkomst van een vakantie

ge-

uit

om over de spoorbaan

Guatemala. Jaaaaren ge-

leden alweer. Toen besefte

we

ik

pas,

hoe goed en

risico

komen, wordt de leefruimte

hier

hebben. Zo'n assortiment

voor het inzetten van com-

tot terugbetaling inhoudt.

voor bijvoorbeeld de herten

aan etenswaren. De mensen

binatiefunctionarissen

De combinatiefunctionaris

en reeën

de Amsterdamse

daar hadden en hebben echt

leraar
is.

Er

is

een impulsregeling

het onderwijs. Het

is

in

de be-

is

en zonder dat

dit

een

werkzaam voor twee

of

is

meer

doeling deze regeling ook

in

van de werkvelden onderwijs,

Zandvoort toe te passen;

in

sport en cultuur,

2011
len

komen daartoe

naarde

voorstel-

raad. Een vertegen-

woordigstervan de Vereniging

één werkgever en

in
is

dienst

bij

een brug-

genbouwer tussen deze

sec-

ling

is

voor het inzetten van

in

Waterleidingduinen en NPZK
behoorlijk verruimt. Vooral

Nico Stammis (PvdA) was
"ontzettend
haal. "Ik

blij"

was

met het

al blij

ene ecoduct en

toren.

Volgens de secretaris van
het

Nationaal

Park

Zuid

combinatiefunctionarissen

Kennemerland (NPZK) kwam

ten behoeve van het onder-

zij

met een cadeautje naar

bezig

met de

ver-

met dat

als er

nog twee bijkomen

Nederlandse Gemeenten vertelde dat de impuls een rege-

eveneens tot een ecoduct te

zijn

veel

rijk

minderdanw verwende
ij,

Westerlingen. Ach, en mocht

de toevoer echt staken? Dan
eten

we maar wat

minder. De

tering naar de nering zetten.

dan

Een wijs spreekwoord

we

van mijn moeder. Wie

restauratie van

het

kent ze nog!

In

ieder

c
E
3

het verleden

geval: fijne feestdagen

™

verpest hebben", aldus de so-

toegewenst. En een ge-

"e

ciaaldemocraat.

zond en gelukkig

^

hetgeen wij

in

2011.

J>

Bel

vrijdagmiddag

lolvlzii

06-1139 1478

ÖZANDVOORTSE
Courant

Oiideriieuiers Vereniging

Donderdag

of mail: info@zvo-verspreiders.nl

23

Z:i:

december

uur
geopend tijdens de extra

zullen er veel winkels tot 21.00
zijn

HAROCflflïfl

Kerstkoopavond
in

Sandra, Robert en medewerkers

van Harocamo wensen u
kerstdagen en een smakelijk 2011

fijne

Fastfood het Plein

•

de Henia

•

Fotografie Johan Lagarde

•

The Music Store
Kaashuis Tromp

•

Wij verzorgen en bezorgen ook
rondom de feestdagen uw
bittergarnituur

visschotels

-

-

•

salades enz.

ChocoladetiuisWillemsen

•

Vlug Fashion
Parfumerie Moerenburg

•

Voor 2e kerstdag

zijn

beschikbaar, ook a

la carte

mogelijk.

Mevr. A.C. Dekker

Spreekuur: ma. t/m

of informatie hebben o

kunt u contact opnemen met bov
of kijken op

Confetti

•

Blokker

-*?

Eerste kerstdag gesloten
maken

•

nog enkele plaatsen

Reserveer snel.

Wilt u gebruik

Bruna Balkenende

•

Bel en bestel! 023-5712102

Dierenartsenpraktijk

ieder geval zijn dat:

•

ia

vr.

ma.- wo.-

nd telefoonnummer

www.l

13.00

vr.

-

-

Lukkassen

14.00 uur

avond 19.00

-

20.00 uur
Wilt u een nieuwjaarswens doen aan

en volgens afspraak

uw mede-

mens? De Zandvoortse Courant biedt u de mo-

-Kerkstraat 14

Brasserie restaurant Hare

ZCfi

rifen

Lijsterstraat

7

-

2042 CHZandvoort

-Tel.

(023)571 5847

gelijkheid

om

voort

hebt de beste wensen voor het nieuwe

lief

in

een keer iedereen die u

in

Zand-

jaar te doen.

ir

20.30

Gemeenschapshuis

*e*™b*r
0Z.3O hrs

Fridliy 31 "

'Rtcbe

-

ts

Ceef uw tekst (eventu-

ZOEKT U RUIMTE VOOR

Swingsreesjun

1

New Ycars

'

Inclusief vuutfw*!*., düttoHat. éft*t4*^««

Apït-

eel

VERGADERING,
CLUB OF PARTIJ

& fckktre

hopjes"

KOMT

U DAN EENS PRATEN MET

met

foto)

maandag

EEN BRUILOFT, FEEST,

Party

MIJ!

27

Opgeven kan dooreen en-

uiterlijk

velop(me~ttekst,fotoen

decem-

clusief contant geld) af te

in-

ber voor 11.00 uur door

geven

en het wordt volgende

of stuur een e-mail naar

week donderdag, de

info@zandvoortsecourant.

dag voor oudjaar, inde

ril

bij

Bruna Balkenende

(dan bedrag overmaken

I

Ab

v.d.

Zandvoortse Courant

Moolen

geplaatst. Kosten:

€

25.

per

bank: Zandvoortse

Courant, 61.57.69.055].

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVIDSSTRAAT 17
TEL. 573 14 47MOB. 06-31057155
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BELANGRIJKE MEDEDELING
In

verband met het omzetten naar een nieuwe telefooncentrale

Wij

Bij

SPOED

bel

06

-811

08 905.

Voor informatie:
Huisartsen Centrum Zandvoort, Beatrixplantsoen

zijn

gesloten vanaf

is

onze praktijk donderdag 30 december vanaf 12.00 uur mogelijk
moeilijk tot niet telefonisch bereikbaar.

27 december 2010 t/m 7 januari 2011.

Vanaf 8 januari 2011
Burgemeester Engelbertsstraat

i-B, tel:

023- 5732023

72,

zijn

wij

weer geopend.

Zandvoort. Alle dagen geopend

behalve dinsdag. Reserveren? Bel vanaf 16.00 uur: 023-5733433

I

Zandvoortse Courant

Commandanten hulpverleningsdiensten
complimenteren de Zandvoorters
De jaarwisseling komt er weer aan. Reden voor de

om

leningsdiensten

zich hierop

voor te bereiden.

hulpverIn

Zand-

kunnen geven omdat het

•

NUMMER

51

•

OOR

OOG

en
Kerst 2010 door

23

DECEMBER 2010

JL

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

Zandvoort zo rustig was.

in

Mocht

voort verlopen deze de laatste jaren vrijwel vlekkeloos.

X

Met

toch

er

we

ben

op zo een

moment

Kerst op zijn kop

gebeuren, dan heb-

iets

nog een tweede

altijd

voertuigmet bemanning achter de hand", zegt

ling terwijl

natuurgidsen

van het iVN

u

meenemen

op een boeiende

hij.

reis

door

de natuur. Een kerstwanDe nieuwe teamchef van de

deling voor het hele gezin

(waarover deze week

politie

elders

deze

in

mee! Vertrek

hoofd-

krant),

inspecteur Fons Sa meel, kan
het een en ander

"Zandvoort

woon

Brandweer, politie en de

gemeente,

bij

monde van

burgemeester Niek Meijer,

hun gedrag tijdens

teren voor

gedrag tijdens de afgelopen

twee nieuwjaarsnachten.
wat

"Natuurlijk zijn er wel
dingetjes,
dingetjes.

maar dat
Ik

wil dus

zijn

echt

weer onze

inwoners bedanken en

felici-

den verplicht. Aanmelden

in

via

Was je niet aanwezig bij
de sprookjeswandeling
en hebje daardoor ook de

Protestantse kerk aan

ling@gmail.com of

Kerkplein.

Overbeek, 06-31305324.

ver-

drie heren

kindermusical gemist van

Kindje wiegen

Met de

het kinderkoor 'Kinderen

25

Zandvoortse bevolking moe-

van de Kust'? Dan kan je

ten waken,

deze geweldige musical

zijn,

dan hebben

altijd

die

waar nodig hulp kan

die over

nog de piketdienst

lenen", zegt

Zandvoort, hoofdbrand-

meester

ie

Kees van

klas

Limbeek, schaart zich achter

hebben

zelf;-

assistentie aan

wij

De

hij.

zijn

dus zeer tevre-

den over het feest dat ieder

met

15 herders, 5 soldaten,

ne

De redenen

relaties.

deleven

variëren van het betuigen van

me-

een verdrietige gebeurtenis tot het uitspreken

bij

is

zijn bijna

dus reden

om op

op en

zoek te

bereikbaar voor een ge-

Maria plus kinderen van

gevierd.

tijd

nog een keer

zien.

verge-

gaan naar een nieuwe

serie,

Het college roept daarom

alle

fotograferendedorpsgenoten

op

om

neem

dat

december, van harte wei-

ziekinstrument

kom van 19.00 uur

dan ook mee. Het duurt een

deaupakket:tien ansichtkaar-

20.00 uur

ten met hun eigen foto erop

kerk aan het Kerkplein.

danwinnen! De win naars

krij-

tot

de Protestante

in

de dienst

Inzenden kan tot vrijdag 7 januari.

Na

De

foto's,

maximaal

3

Kerstwandeling
26 december

december

de

Bellen

vuurpotten

kan anoniem en

onder vermelding van

worden de traditionele en
minder bekende kerstlie-

vertrouwelijk. U

Sensoor Haarlem
telefoon 0235471471 meer info

foto's die zullen prijken

nieuwe

op de

serie kaarten van de

nl

'Fotowedstrijd'.

De mail mag

niet groter zijn

dan

Let

deren buiten op het terras

gezongen door het Ge-

mengd Zandvoorts Koper
Ensemble, bekend van
smartlappen en zeeliederen. Zing mee op kerstavond om 21.00 uur. Komt
allen tezamen!

gemeente,

is

belangrijker

5

MS.

zijn rechtenvrij.

Zandvoort Schoon
en het mysterie van afvalscheiding
Ook benieuwd naar de betekenis van de termen WeCycle en Jekko en

'

'-'

geïnteresseerd

in

de resultaten van het scheiden van afval

meente Zandvoort? Wist

uw

grijze

u dat er zich

in

de ge-

een groot mysterie afspeelt

2011.

Balie,

dan wordt deze nagestuurd.
Zandvoort Schoon: Samen naareen duurzaam en milieuvriendelijk

vakantie
2e kerstdag, organiseert

um

elke

is

het

het IVN Zuid-Kennemerland

tot 16.00 uur geopend. Dus

zoals elk jaar een kerstwan-

heb

deling door de Amsterdamse

gewoon even langs en bewonder de nieuwe kreeft en

ren de laatste
is

023 5740100,

Kerstvakantie
Tijdens de kerst-

Juttersmu-ZEEmiddag van 13.30

24 december

in

Heeft u de Afvalwijzer nog niet

kunt bellen naar

www.sensoor.nl.

The Beach Pop Singers waactief.

u terug in de extra Afval Infobrief die dit jaar

meegestuurd met de Afvalwijzer

ontvangen? Neem dan contact op met de Centrale

ten

Op

Kerstnachtdienst

rolemmer? Het antwoord op deze vragen en andere wetens-

waardigheden vindt

__

en chat-

met Sensoor

branden op het Kerkplein

meente en

"

maakt deze
Mensen

worden naar info@zandvoort.

worden eigendom van de ge-

I

de rug no-

in

hulpdienst uniek.

waarderen het dat ze ook
tijdens de feestdagen
even met Sensoor kunnen
praten over hun zorgen,
eenzaamheid of verdriet.

deinzendingen een aantal

wel: De ingezonden foto's

i'CS!L

welkom.

tijdensdiedagen even

dig heeft. Dat

Kersts amen zang

maar meedoen

VW

zijn

nacht en voor iedereen die
een steuntje

Terwijl

Het college

Natuurlijk zijn er fraaie prijzen,

l

senen

ook de volwas-

er koffie.

is

Vrijdag 24

half uur en

De vrijwilligers van Sensoor
er ook dan dag en

zijn

juist

per persoon, kunnen gemaild

is.

rendste, markantste of kunst-

/

zijn

om mee
mu-

op te sturen. Voorwaarde

is

mogen de

naar voren komen

te doen. Bespeel je een

kerstavond, 24

is

zinnigste foto van Zandvoort

hun mooiste, ontroe-

gezongen en tijdens

kinderen die verkleed

Iedereen

kiest

herkennen
uit

liedjes

het kerstverhaal

ten wat kerst echt inhoudt?

gen een echt Zandvoorts ca-

of andere manier

de foto te

ook

wisseling 24 uur per dag
sprek via telefoon of chat.

wel dat Zandvoort op de een
in

is

tijdens de kerst en de jaar-

worden

en natuurlijk eeuwige roem!

De ansichtkaarten van de
huidige serie

zijn

15.00 uur

Kindje wiegen. Er

van gelukwensen.

er

om

de Agathakerk welkom

voor hun eigen viering: het

en natuurlijk met Jozef en

Want zijn de mensen

en wethouders ansichtkaarten aan inwoners en exter-

in

een herbergier met gasten

Zandvoort

in

deze

ter

kerstdag

eerste

de kinderen

Ok

bij

kerst

bereikbaar
Sensoor Haarlem

in

opnieuw

Gemeentelijke fotowedstrijd
Regelmatig stuurt het Zandvoorts college van burgemees-

Op

december

de nacht naar Nieuwjaarsdag

jaar

wordt

Haarlem

ivnzk.kerstwande-

de veiligheid van de

tentie nodig

we

mandant van de brandweer

in

1,5 uur.

Toegangskaart en aanmel-

is

Plaatsvervangend postcom-

in

de ingang Oase aan

bij

Vogelenzang. Duur:

een goed

Mocht er echter toch,
wat voor vorm ook, assis-

rustig en dat

de burgervadertrots.

Meijer. "Vorig jaar

14.00 uur

gevoel.

deze bijzondere nacht", zegt

complimenteren de Zandvoortse inwoners voor hun

verrekijker

om

de Vogelenzangseweg

beamen.

voor ons ge-

is

neem de

en

Heeft

u

dagen erg
ze nog niet

ontmoet? Op 24 december tijdens de kerstnachtdienst

om

23.00 uur

muzikaal aanwezig

zijn ze
in

de

Waterleidingduinen

in

een

je niets te

doen? Kom

hopelijk winters landschap.

de vele vers gejutte spullen.

Even een frisse neus halen

Alleen op beide kerstdagen

tijdens de feestdagen

tij-

dens een sfeervolle wande-

is

dit jaar

ZEE-um

het Juttersmu-

gesloten.

2011!

wü

Genomineerde evenementen
Categorie: Sport

Categorie: Cultureel
2010, u kunt nu kiezen!
Uit

de vele inzendingen voor de nominaties van de verkie-

zing 'Evenement van hetjaar 2010' heeft de jury de lijsten

samengesteld van de meest genoemde evenementen. De
motivaties voor de genomineerde evenementen staan

om

hieronder beschreven. Aan u de keus
rie

Circuit

dit

is

Met zowel

DeRunner's World Zandvoort Circuit Run staat vol spannende elementen. De populaire voorj aars klassieker trekt
duizenden hardlopers naarZandvoort. Het loopprogram-

hoge kwaliteiten voor iedereen bereikbaar.

waar de stichting
als kleine

meest aansprekende evenement was en zeker een

Run

concerten biedt de stichting een brede selectie

Klassieke muziek van

Dat

grote

aan klassieke muziek

catego-

uit elke

één evenement te kiezen waarvan u vindt dat

volg verdient

Classic Concerts

Classic Concerts naar streeft.

een toegankelijke omgeving. Ook

in

in

2010 stelde de sticht ing weer een uitgebreid programma samen

het

waarbij

ver-

Luciotot één van de hoogtepunten behoorde.

Emmy Verheij

en haar ensemble Camerata Antonio

ma

is

voor iedereen geschikt want naast de afwisselende

en uitdagende i2km run

is

er

een spannende

5

km

run

voor vrouwen en een voor mannen. Jongeren komen volop

aan bod tijdens de Kids Circuit Run en het spectaculaire
Scholen kampioenschap.

in 2011.

Jazz festival/ Jazz in de Krocht
Tijdens een feestelijk

programma

in

De Haven van Zandvoort, op vrijdag

het jaarrondpaviljoen
21

januari 2011,

worden

de winnaars bekend gemaakt. U bent daarbij van harte
genodigd. Een drankje en een hapje wordt

u

uit-

aangeboden, de

muziek wordt verzorgd door Sanne Mans en haar band. Maak
het feest compleet en

neem ook

deel aan het gezellige drie-

gangen menu dat De Haven van Zandvoort

speciaal voor de ge-

legenheid heeftsarnengesteld.U kunt zich aanmelden

via hel

Stichting Jazz
jazzfestival

mule

in

als
in

in

Zandvoort zette

bleef.

is

om

for-

Ook de jazzconcerten

een geweldigfenomeen en

zijn

buiten Zandvoort bekend

Zandvoort

schouders onder het

zijn

Zandvoort en zorgde dat deze jarenlange

in

Zandvoort bewaard

De Krocht

zijn

inmiddels een begrip

in

zowel binnen

zijn

muzikale kwaliteit. Jazz
de Nederlandse jazz-

in

komen graag naar

wereld. Bekende en onbekendejazzmusici

u

via

voortsecourant.nl. U kunt alleen
u in

Jaar, Kleine

Krocht

een e-mail naar jury@zand-

uw stem

uitbrengen als

de gemeente Zandvoort woont; dus stem biljetten

een andere plaats

zijn bij definitie

uit

Op de

deze kunstmanifestatie

in

rondpaviljoen De Haven van Zandvoort, en of
3

is

op het gebied van kunst en
licht'

was

in

van

al-

cultuur.

2010 een

De opbrengst gaat

het jaaru

aan het

De deelnemende koren hebben
2011 voor dit unieke muzikale

vincies

zich al

weer aangemeld voor

evenement.

komen de koren naar Zandvoort

koorThe Beach Pop Singers

is

Uit verschil lende pro-

toe.

Het Zandvoortse

de drijvende kracht achter deze

ieder jaar een geweldig
in

thema met het

Deze twee gezellige evenementen

meer weg

zijn niet

te den-

shanty-en zeemansliederen worden door diverse s ha ntykoren
Nederland gezongen.

In

het zelfde weekend wordt ook

het dorpsomroepersconcours georganiseerd.

Mijn keuze voor het Zandvoorts evenement 2010

is;

Koper de

klink

door aan Gerard Ku

de Zandvoortse dorpsomroeper

CULTUUR:

ALGEMEEN:

Naam

inzender

Adres + postcode

Telefoon

e-mail

Graag ben

ik

met

feestelijke uitreiking

:;

in

personen aanwezig bij de
De Haven van Zandvoort.

ik met
personen aanwezig bij het
gangen diner {€ 24,50 p.p. Speciaal tarief, zie pag.j)

Tevens ben

is

race oftewel

de 'Tweedaagse van Zandvoort'

een lange afstand zeilwedstrijd voor catamaran zei Iers

en wordt georganiseerd door de Watersportverenging
Zandvoort. Deze wedstrijd over 50 km

is geschikt voorde
maar zeker ook voor de zeilers

die een lange afstandprestatie willen neerzetten.

uit

SPORT:

De N AM-REM

Shantyfestival en dorpsomroepersconcours

vanuit de regio en Zandvoort en worden goed bezocht. De
15 januari 2011

naar een goed doel.

NAM-REMrace

fanatieke wedstrijdzeilers,

te spelen.

ken uit het Zandvoortse dorpsleven. Ze trekken veel bezoekers

gangen dinerdeelneemt.

Onderstaande strook inleveren voor

altijd

Korendag

strook kunt u ook aangeven of u aanwezig

bekendmaking

de inzet van de

dat de oudste duik van Nederland georganiseerd werd.

Op

12'.

te zien en te beleven

voorde

activiteiten

een kunst route onder

verzoek aan de deelnemende koren daarop

wilt zijn op de feestelijke

uit

nieuw onderdeel en werd uitgevoerd door ConnyLodewijk met

happeningen bedenkt

ongeldig.

medewergemeente er lotenverkoop van

haar 30 dansers op het strand langs de vloedlijn.

de titel'Kunstkracht

jaarlijks

stemmen op uw favoriete evenement

2042 JN Zandvoort of

2,

king en subsidie van de

Nieuwjaarsduik
De Nieuwjaarsduik van Zandvoort is een evenement dat
eikjaar meer zwemmers trekt. De organisatoren (strandpaviljoen Take Five, zwemvereniging Rapido '82 en gemeente Zandvoort) maken ereen groots, professioneel en
vooral gezellig feest van. In 2010 was het de 50ste keer

aangesloten kunstenaars ook

Het geweldige sch ou wspel'Ode aan het

door onderstaande strook ingevuld metnaamenadreste
versturen naar: Jury Evenement van het

evenemen-

voor de lokale bewoners

12

BKZandvoort verzorgt naast promotionele

les

Vanaf heden kunt

zijn

maar ook mensen van buiten Zandvoort kunnen meedoen. De sportieve evenementen worden versterkt door

verkeersregelaars.

Kunstkracht

Stem nu op uw favoriete
Zandvoortse evenement 2010

Stichting Zandvoortse 4daagse organiseert

vele vrijwilligers en door sponsoring, directe

desponsorloterij alsook de opbrengst

De Krocht.

stemformulier en/of via e-mail:jury@zandvoortsecoura nt.nl

Evenenï'eiiï$?88ftfffi
van hei
jaar 2010

Wandel-, fiets- en zwem4daagse
ten die niet alleen bedoeld

ij

is

per, waar

In

altijd

2010 gaf Klaas

mee de traditie van

verzekerd.

Spinning on the Beach
Fietsen met het gezicht naarzeeterwijldezon ondergaat.
Dat was het idee waar in 2007 Spinning on the Beach
mee begonnen is. Sindsdien is het evenement in alle opzichten uitgegroeid tot een groot succes. Het

is

de eerste

outdoor spinning marathon op het Nederlandse strand.

De

geldelijke bijdrage gaat eik jaar naar een van tevoren

gekozen goed

doel.

Zandvoortse Courant

van het
jaar 2010

Culinair Zandvoort
in 2010 heeft Zandvoort voor de tweede keer kennis gemaakt met de culinaire vaardigheden van de plaatselijke
horecaondernemers. De eerste editie van dit culinaire
weekend werd geïnitieerd door Administratiekantoor
Janssen & Kooyter ere van hun 25-jarig bestaan, waarna
de organisatie besloot om dit gezellige evenement een
vaste plekopde Zandvoortse evenementen lijst te geven.

Het driegangen keuzemenu voor deze avond

om

is

o.a.

is

is

er

ten op Koninginnedag en Bevrijdingsdag

zijn

een

31

Swingsteesjun NewYears Party- Riche aan zee,

31

XLNewYearsParty-GrandcaféXL,
00.30-05.00 uur
Oudejaarsfeest-

5i

i

Zarzuela

om

de garnalen

in

Er werd heel snel gepeld
waardoordevoorraad garnalen aangevuld moestworden.
is garnalen vangen en pellen een
onderdeel van je leven. Daarom is ook dit kampioenschap
genomineerd als Zandvoorts evenement.

op hutspot, met een jus van

laurier

kruidenkorst op doperwtenpuree

Om nu eens de slechte gezvootite van het

en Pa rijs e worteltjes

in

in

niet sturen van kerstkaarten te
verbreken, doe ik het via deze weg
keer naar iedereen in Zandvoort.

+•+

Zandvoort. leder

de zomervakantie twee weken

kinderactiviteiten en iedere keer staat een specifiek thema

Tiramisu

centraal. Traditiegetrouw staan de vossenjacht, volksdan-

Van aardbeien, slagroom en mascarponi

in een

Dus vanuit een zonnig Australië:
Fijne feestdagen
en een gelukkig nieuwjaar!

sen en de poppen kast op het programma. Als spetterende
afsluiter van Rekreade

waar menig

is

het geweldige Santekraampie

kind naar uitkijkt, een hoogtepunt.

Koffie

met friandises

50+ dag Zandvoort
De nationale 50+dag,

VVV Zandvoort werd

die voor het eerst

georganiseerd,

is

mensen
allerlei

was een ruime keuze

in

2010 door de

in

de

rij

voor het

leuke aanbiedin-

uit veelal gratis activiteiten

werden georganiseerd. Een betere gelegenheid
Zandvoort te promoten en op de kaart te zetten is
die

voor te

niet

menu wordt

u

aangeboden voor€ 24,50

p.p.

Aangezien

liet

sckrijven voor mij

steeds moeilijker gaat worden,

langs deze

weg

alle

Co van

Winterpret, schaatsen, koek en zopie, koopavonden,
ziek en sprookjes zijn de ingrediënten voor
als klap
in

op de

een

het centrum.

mu-

Ook een levende

Make peace, no war!

kerst-

en een kleinschalig kerstmarktje en de kerstman met
gezin ontbreken niet. Zowel voor de jeugd als voor
er veel te

toe.

Duivenlboden,

Huis in de Duinen, kamer 293

met

zijn

is

ik

feestelijk

vuurpijl een ijsbaan

stal

sprookjeswandeling.

wens

vrienden en bekenden

prettige feestdagen

en een gezond 2011

Winterwonderland

de volwassenen

Dit

om

stellen.

evenement met
echt ijs, midden

Liefs Lu tui

een doorslaand suc-

ces geworden. Al vroeg stonden

VW kantoor voor een tasje met
gen. Er

kerstdag en nieuwjaarsdag gesloten

Of

Rekreade
een vrijwilligersstichting

2"

Kabeljauwfilet
in

is

en

en chips van Serranoham

Alsjeaan de kust woont,

Rekreade

Five,

De Haven van

Kalfssucade

tem po te ontdoen van hun jasje.

jaar verzorgt Rekreade

bij

VWZandvoort:
e
i

+**

een rap

-

Zandvoort, 08.30-17.00 uur

Spaanse vissoep

2010 organiseerde café Oomstee een unieke wedstrijd
best

Zandvoort,

Nieuwjaarsduik -Ter hoogte vanTake

New Years Surf Contest

2

Of

garnalenpellen. Het werd een groot succes en menige
zijn

c

aanvang 14.30 uur

met Serranohamschuim

vrijwilli-

Kampioenschap Garnalenpellen
In

Wapen van

vanaf 22.00 uur

Wilde bospaddenstoelensoep

gers van Sticht ing Viering Nationale Feestdagen Zandvoort.

Zandvoorter deed

met

band, 18.00-21.00 uur

20.30-02.50 uur

DE
mVENH
V4N ZASDVOÜIH UJ

festivitei-

de

live

21.00-23.00 uur

zeer aantrekkelijk geprijsd.

voorde mooist versierde "Koninginnedagstra at"

straat prijs

kerstsongs door

24 Kerst samenzang- Kerkplein, t.h.v. café Koper,

speciaal

eens kennis te maken met de keuken van 'De Haven

Koninginnedag

derspelen, officiële open ing en de zeepkistenrace

DECEMBER 2010

samengesteld voor de lezers van de Zandvoortse Courant

van Zandvoort' en

Naast de gebruikelijke onderdelen zoals de vrijmarkt, kin-

van Zandvoort. De drijvende motor achter deze

23

51

23 Kerstkoopavond -Winkelcentrum Zandvoort,

31

Festiviteiten

NUMMER

EVENEMENTEN AGENDA

Evenement

Algemeen

Categorie:

doen en te zien tijdens de

(thanks John!)

Ik

wens iedereen een

fijne kerst

en een gezond gelukkig Nieuwjaar

Sonja van Soolingen

Ook alle medewerkers van
de .Zandvoortse Courant wensen u
een heel vrolijk kerstfeest!

j>

1

4SJ*
De meest creatieve
ondernemer van

Kerst

Keuzemenu

2010/2011

31-12-2010
De Kaashoek
wenst u
gezellige en smaakvolle

NYE

I

ST

1

EDITION

.,

k:

,1

i

1

B

HEEL GELUKKIG 2011

-,i-t--:'.:l

A LA CARTE OOK MOGELIJK

grand café XL
with dj's Robin S
D-Markie and marty more

204Z LN Zandvoort
Tel. /Fax (023) 571 50 00

Haltestraat 38

>i

•

KERSTDAGEN
EN EEN

fTJNE

-

OO.SOh -05.00h
Voor een lekker hapje zit u
bij de Kaashoek altijd goed

ZAR'AS

31,50

WU WENSEN tl

NEW YEARS EVE

PARTY,

kerstdagen
en een gezond 201

€

A

Haltestraat

7,

:n:

2042 LJ Zandvoort

023-5716631, www.zar.

entrance = free
age = 1 8+

W§ Wensen
prettige

Kasi* behandeling reinigen, nagels knippen
Eelt verwijderen, Likdoorns, eeltpitten verwijderen
Aftverken met nattecr.niekg22.50 GRATIS LAKKEN
Diabetische voet wordt vergoed door zorgverz.
Ik kom ook bij u thuis.

Weteen

Uw

sloggi dealer

ksnidn^sv

Kroon

AXXUIM SOAX-OFF GELLAK O.P.I. €27.50
Blijft 3 tot

5 weken

zitten

op de natuurlijke nagel

ONTHAREN
BEGIN IN DE WINTER, ZOMER KLAAR
Lhe is geen laser maar op lichtflitsen
25% KORTING geldig tot 31 december 2010

MET

Bel voor info.of een afspraak 0650203097

Maak

deze kerst een echt"
voor je trouwe maatje

va*n

•feest

9iet gezondste getsysteem.

Dobey heeft

om

alles

'De voordelen

van

Met dit gelsusiecm

M

riL'i'f.

meer aan de natuurlijke

Het product

*

is

Waar vind

je

de leukste babywinkel

1

2042 LX Zandvoort

1 023-5719345

de

Dreams

é>

enkele bescluiiiiqintj

wordt

.jiiiji'l

niet

prachtige

99%

duurzaam en

e

vrij i

/(feui

natuurlijk frenck

Daytime
tftemüsgierig?

C te Zandvoort
023-5737494

Haltestraat 10

'Bel gerust

naar onze studio:

'Boudoir bv Sara

Achterweg la, 2042 L3i Zandvoort
lel.

023-573 29 00

7 dagen per

Tevens

's

weet^geopend van 09.00 tot 17.00 u

avonds op

afspraak\_

meer

van de eiqen nagel.

sterk\,

schimmelen nadcliqe qevolqt
l'ele

bij

• • •

i)li.-i>iii!ir i|('.';i

»»%%,

nagels tot zelfs 5 VJeüpil 'Direct droog
een blijvende glans.

van Zandvoort!
Natuurlijk in Jupiter Plaza

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28

k

'UUjel.

dun, natuurlijk^

«KJnf.Ufi^tJKIl

|

dit systeem:

gevijld, tiet bevordert zelfs de qioei

dus snel langs

I

van Qfederknd,

nu memo 6ij boudoir èy Sarai

ze extra te

verwennen, zelfs
mooie cadeaus voor
onder de boom.

f

—
*

,

*j

^^1

NUMMER

Zandvoortse Courant

Zandvoorter
Ons dorp heeft een

rijk

bezit

aan

Zandvoorter Ronald de Jong.

is

zijn eerste

pennevrucht en

ligt

boek 'De zwerver'

schrijft

en één daarvan

schrijvers

roman 'De zwerver'

Zijn

net

in

de winkel. Maar

is

ka ar te

ben

druk bezig aan deel twee, wat een vervolg wordt op

roman

DeJong

pastweejaargele-

is

schrij-

contact met Christophet

in

een zwerver. Die

laat herr

vele verrichte werk,

de Zandvoortse

Uitgever: Free Musketeers

(o.a. te

voor het schrijven

doordat
mens'

is

is

ontstaan

een 'mensen-

hij

met

behoorlijk

wat

levenservaring.

koop

bij

Bruna Balkende)

het leven van Victor

"

ook met de
zijn leven

liefde

belangrijk in het leven
het boek

In

leven goed voor

hij zijn

rijk

is

en

hem

vrij

plotseling

bije jaar

is

het

relaties te

door te nemen en

naar de toekomst te

om dat dan sjete

En

kijken.

maken,

natuurlijk.

ook duidelijk dat
Pluspunt nog vele vrijwilHet

is

zou willen heb-

lang vijftigplusser. Heeft u

nog een paar uurtjes per

de welvaarts-

De Pluspuntorganisatie
vindt het uitermate belang-

elkaar

laten

hij

l

•

land

bij

allerlei fees-

heerlijkheden

deonderlinge

ligers erbij

rijk

hoe

het genot van

om

ben want ook de meeste

gebracht. Het

niet

aan

Flemingstraat. Onder

de

vrijwilligers zijn bijna of al

toont ook dat

hij

zellig versierde locatie

ook een ideale gelegenheid

ar-

der komt te overlijden, stort
en weet

in

dege-

in

de

verlaat en kort daarop zijn va-

in

vrijwilli-

nerswerden dan ook echt

de watten gelegd door weer
anderevrijwilligers

leven.

beidersklasse er

wereld

De aanwezige

gers en hun eventuele part-

relaties

goede baan, mooie auto,
leuke vriendin. Maar als zijn

is

DECEMBER 2010

verstevigen, het bijna voor-

laat zien

in

het

Bewust

zijn

muzikale

wat echt belang-

elkaar heeft: een fijn huis,

vriendin

zijn

SS17

van

weer goed

/

Het boek

Victor de

is

hoofdpersoon. Victor denkt
dat

Schuurman en

a

weerschijnen. Zou het

echt

is

werd vakkundig opgeluisterd door

violist Louis

voor.

telijke

komen?

Wat

afgelopen vrijdag maar

receptie, als bedankje voor het

vrienden Siem en Cor Jonker.

€18,95

maar zeker gaat de zon
in

De

ISBN: 978-90-484-1590-8
Prijs:

perspectief zien. Langzaarr

liefde

kwamen

80 van de zoo vrijwilligers van Pluspunt naar de jaar-

Roman: De zwerver

het leven vanuit een ande

hij in

gaan uitgeven. Zijn

glibberigheid op straat,

23

51

de kerstboom

Ondanks de vele sneeuwbuien en de daardoor ontstane

Auteur: Ronald de Jong

een dichtenbun-

del

bij

elkaar.
lijkse kerstfeestreceptie.

ven van 180 gedichten en ook
diewil

heen

liefst

van

zijn

'De Zwerver'.

den begonnen met het

komen. Daarvoor heb-

we mensen om ons

nodigdieonseropwijzen.we
hij is

leren
al

dansen

Vrijwillig

haar vele vrijwilligers te

merken, hoe

zij

hun

arbeid voor de medemens
waardeert en kerstmis is

van Tetterode

daar

en

als feest

van het

licht

een goede gelegenheid

week

over, bel

maak een

zal ze

dan Amber
(tel.

5717373)

afspraak. Dat

zeker waarderen.

het mogelijk

verder moet. Wan neer

Victor radeloos

is

komt

h

j

dichter

Nieuwjaarsconcert

el-

bij

in

teken

Nederlandstalige muziek
OVZ
naam
A.

Decemberloterij

-

Prijs

Boon Wesseli ïg

Pakket krasloten van

€

25

Noten pakket

iVLMftter

Cadeaubon van €
Zuivelmandje

H.Wilkes

Cadeaudoos Noa Pearlevan Cac

Fam.Geugues
Farn.Auberlen

LWisman
A.

Stubbelaars

La

mis

M.Grau
Mulder
West hoven
1.

A.

Hompes

A.

Helmich

N.

Hogendorp

H. de

Haan

Zandvoorts Vrouwenkoor en het Zandvoorts Mannenkoor verlenen hun medewerking

Bon

aan

Gall&Call

10

Fondue/gourmetschotel voor 4

narel

pers.

Parfumerie Moerenburg
Slagerij

Marcel Horneman

Doos perssinaasappels

Daniël Groente en Fruit

Shanna's shoerepair

of heren hakken

La

€20

Bonbonniere

Zandvoortse Apotheek
Koffie

Club Zandvoort

Cadeaubon van €15
Cadeaubon van €10
Bloemencadeaubon van €15
Cadeaubon van €15

Versteege's IJzerhandel

Chocolade geschenk

Chocola dehu is Wil lernsen

kaas van Srnaaq naar keuze

Kwekerij Van Kleeff
Walk of Fame
BloemsierkunstJ.& H.BIuijs

KaashuisTromp

Hamburgermenu

Snackbar Het

Cadeaubon van € 20

Music Store

XLspel

dammen

Plein

Herna Zandvoort

M. de Jong

Bloemencadeau van € 25

BloemenhuisW.BIuijs

N.Nibbering

Rollade naar keuze

Slagerij

H.

van derMije

2 kaartjes

dit concert.

De Kaashoek

€

Dames

Bonbons doosje
WaardebonVichyvan
Verwenbon van € 15

Kilo

M. Molenaar

Bruna Balkenende
Blokker

15

Rode of witte wijn van

M.van der Mee
H. Lommers

Aangeboden door:

Op zondag 9 januari aanstaande wordt voor de vierde keer het Nieuwjaarsconcert in de
Agathakerk georganiseerd. Op het programma staat alleen Nederlandstalige muziek. Het

C'est

v.Velthoven

J.Koman
A. Toonen

Fam.

e

3 trekking

voor bioscoop

Vreeburg

Circus Zandvoort

Ertreden twee Zandvoortse
solisten op. Marijke

Henk Jansen

Mutter

geleid door pianist

Theo

Wijnen en de beide koren,

handen van PaulOlieslagers.
Laat u verrassen en noteert

uw

Fam.Rubeling

Leesbril

Fam. Schouten

Lunch t.w.v.€ 10

Grand caféXL

een heel uitgebreid pro-

muziek brengen van onder
andereBoudewijn deGroot,

u alvast 9 januari in
agenda. De aanvang is

Cadeaubon van € 25

Emotion by

gramma, onder

Herman van Veen, Ramses

14.00 uur en de kerk gaat

MC

Beachnet Internet

A.

Toonen

L.van der Heul
Alle

winnaan

naar keuze

usb stick Kingston

krijgen persoonlijk bericht.

Sea Optiek

en

Esprit

zullen

in

leiding van

de dirigenten Ed Werdwijn
en

Wim

de Vries en be-

Shaffy en

Wim

Sonneveld.

De algehele presentatie

is

in

om
tree

13.30 uur open.
is

om

De en-

gratis.

J>

1

1

LAVOGUE

ZANDKORRELS

WENSEN IEDEREEN VOORAL OOK
ONZE KLANTEN EEN FIJNE KERST EN
EEN GEZOND EN MOOI 201

WIJ
Wij zijn van 27 december 2010
tot

24 januari 201 1 gesloten

st

- i=ji.

i

Tel/Fax 571

Roni Geusebroek en Larissa Kiewiet

wi-n

Ook hebben wij voor u een

Pedicure Beata Visser

Arnold Nijkamp
31

Gespecialiseerd

uw

speciale

behang-,

wit-en schilders-

Tel.

werkzaamheden

Bilderdijkstraat 22, Zandvoort.

www.arnoldnijkamp.nl

Diabetische en reumatische

levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
&

Zie onze website voor

Heeft u advies nodig

.

installateur helpt

meer info.

kom

G/W/L/TV+internet.

Rep-it, totaal service

Alles incl.€ 750 p.m.

+

voor computergebruikers.

Lavogue

Coiffures, voor

Met garantie en

dames + heren

Op

mnd
Info:

borg. Per direct.

06-53344660

worden??
De opleiding tot
nagelstyliste begint met de
Nagelstyliste

vrijdag van 09.00

Autobedrijf Trade Ard.

zaterdag van OB.30 tot 15.00 uur.

BOVAG

Lid

Max

en NAP.

Planckstraat 44,

tel.

Wij delen u mede dor vanaf
2 januari 2011 hef mazzel-

MISTRATIEKANTOORl

E

1

KvK.

Haltestraat 22, Zandvoort. Tel.: 023-5730172

Geopend van dinsdag t/m

centrum. Boven

in

discotheek Chin Chin.

Ook avonden/weekend.

023-5719666 of 06-44696001.
Bij

appartement

Te huur: luxe

(draadloos) netwerk.

schilderwerk.

vrijblijvende offerte!

023-575921.

bij alle

Advies en aanleg

m

gerust even binnen
of bel voor een afspraak.

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

/

voet worden vergoed

de maand januari 10% korting

PC-PROBLEMEN.

GLASZETTERSBEDRIJF
vernieuwen kozijnen

in

06-52461796

door zorgverzekeringen.

Kabel-internet/adsl

behandeling

de

voet- en nagelcorrectie

en schimmel diagnostiek.

Nieuwjaars aanbieding bijeen kleur

VAN AACKEN

in

diabetischeen reumatische

72

Mobiel 06-54 264259
Vooral

gezond en groeizaam 201
ajH-uuühuaada

Behang- en schildersbedrijf

Groetjes van Nelly en Stephanie Wendelgelst

Wij wensen u een voorspoedig,

gratis introductie

avond

bij

A.B.Nailsin Haarlem. Schrijf

5730519/

06-53498304

je in via

www.trade-ard.nl

www.abnails.nl

of bel 023-5245005.

s+okje overgedragen wordt

aan Diane Lammers

Wenst u heel
fijne

Langs deze weg

kerstdagen

willen wij al

Gezellige

Witte Veld 56, 2041

M

GB te

06 45 30 45 31

dagen en een gezond 2011

Zandvoortwensen

gebedzandvoort.nl

Haltestraat 27

•

Zandvoort

maandag

9.00-12.30 Flemingsstraat

korting op een zandkorrel

Appartement te huur
685,- per

Uw

auto kopen

1

een professional

of bezichtiging
!!!

Bob

06-29527140

Kluft:

voor meer informatie
en ons aanbod op

www.autoverkoper.nu
1

of bel Patrick van Kessel

2

06-55383624

€5,-

maand, maand

Bel voor informatie

of verkopen

Kijk

Particuliere zandkorrel €7,50

in

G/W/E

Zandvoort. Inclusief

€

borg, geen huisdieren.

via

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst

www.

u, zie

u thuis: 06-51815360.
•

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas

bidden voor

bij

55 (Pluspunt)

Met ZandvoortPas

u

gezellige Kerstdagen. Wij

voor een afspraak

Inloopspreekuur:

E kittywillems

Mazzelmarkt

van het Huis van Gebed

VERBANDPANTOFFELS,
DECUBITUS PREVENTIE.
Bel

Sandra en Netly

Zandvoort.

De Evangelische Christenen

Paap medische
hulpmiddelen.
o.a.BRACES,

Wij wensen Diane veel succes!

T 023 573 92 72

L.

onze trouwe klanten bedanken

voor 15 jaar gezelligheid en vertrouwen

Te

huur

(tijdelijk):

appartement met tuin
voor jong werkend

stel.

Bellen tussen 17.00

en 19.00 uur. 06-51616497
3

Hoveniersbedrijf Parosa.

4

Boomverwijdering,

Tevens reparatie straat(excI.btw)

•i

)

De

in

werk. 023-5353591

7

plaatsen.

gesloten envelop (mei

6

of

:

ï

^ontan: geld) afgeven

bij:

WPEIkeljfer.leesteken en elke letter zf r.pite

ïS

maandag 11.00 uur betekent

plaatsing dezelfde week.

A/IJ

kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade

'an

welke aard dan ook ontstaan dooi .; keeid; of onjuiste

'an Zandkorrels. Zet- en typefouten

Q.

(in

zandvoort) voor

ochtenduren.
ochtend.

Bel:

Max 3

in

de

uur per

06-12936003

9
j*l"'5:

redactie van de krant, Kleine Krocht 2

Bruna Balkenende, Grote Krocht
nleve ring vóór

06-22209568

8

aarden kunt

Deze bon

huishoudelijk werk

tuinaanleg en onderhoud.

5

Zakelijke zandkorrel €12,50
Met ZandvoortPas €10,-

Nederlandse vrouw zoekt

i

voorbehouden.

In

Uw

Uw Zandvoortpas n

:! eer:

ïi.artiol.r:

pin.-.tr.e::

"Sporten houdt de geest
jong en het lichaam vitaal"

www.sportinzandvoort.nl

[bedri]fs)naam

r.

hou

CL

Zandvoortse Courant

Jazzmiddag en -avond op hoog niveau
Sfeervol.
Trio

Zo kan het jazzconcert van Ronald Douglas en het

Johan Clement afgelopen zondag genoemd worden. Met

schitterende kerstversiering

was de

het verleden

in

altijd

wat

Clement. Maar ook bassist
Eric

locatie.

De Krocht omgetoverd

tot een sfeervolle

De optredens van zanger Ronald Douglas en

later

op

de avond van bigband Cabanza maakten de dag compleet.

Timmermans was

topvorm.
zich

oubollige zaal van

Eric

in

Kooger moest

deze middag kalm hou-

den omdat ballads en

'rus-

tige overpeinzingen' van

zanger niet

de

om drumgeweld

drums en bas werd

piano,

de zaal van De Krocht over-

met muzikale

spoeld

klan-

ken. Dirigent Miklós Fürst

wist met

bezielende

zijn

enthousiaste leiding

en

deze muzikanten zodanig

vraagt.

Met enkele kerstnummerswerd dit optreden

te inspireren dat de

afgesloten. Na een kleine

gepland was, aan dansen
toekwamen. Er werd alleen
maar ademloos geluisterd

onderbreking was de dag

nog

niet beëindigd. Uitbater

van De Krocht, Theo Smit,

had een uitstekend koud
en

warm

buffet klaargezet.

Het oogstte de goedkeuring

aanwe-

zigen niet, zoals eigenlijk

naar on der andere zangeres

Wat een

Esther Sierkema.

stem heeft deze frêle vrouw.
Grandioos.

van het aanwezige publiek.
Grote klasse, met voor ieder-

een voldoende keuze

uitvis,

Organisator Hans Reijmers

mag

op deze goed

trots zijn

vlees en diverse salades, en

georganiseerde manifesta-

'toetjesbuffet' toe!

tie. Dit

Tijdens het buffet had big-

gende jazzconcert is op 9
januari 2011 in De Krocht,
meteen optreden van violist

is

zeker voor herha-

Het eerstvol-

ling vatbaar.

door Licnke Brugman

ken. Persoonlijk vind

echter het allerbest

De gastzanger had, evenals
het publiek,
je uit
dit

zijn

snelle

om

liet hij

gebeuren te maken.

het trio

Dat Douglas een geweldige

stem

heeft,

is bij

'In

LoveVain'

horen hoe goed

zijn

timing en interactie met

optreden tot een fees-

telijk

in zijn

jazznummers. Met

'Dayby Day' en

mooistejas-

de kast getrokken

hem

ik

een vorige

gelegenheid reeds geble-

is.

Uiteraard onder

band Gabanza
tussen

in

zich onder-

de zaal opgesteld.

Deze band, bestaande
uit Haarlemse amateurs
(MKZ) speelden de

zes saxofoons, vijf trom petten, drie

trombones en een

ritmesectie bestaande uit

Sfeervol kerstconcert door Westfries
In

de Protestantse kerk was zondag jongstleden de kerstsfeer

direct

aanwezig nadat het Westfries Mannenkoor, bestaan-

de uit 65 zeer geoefende zangers, samen met het bijna 300

lijk.

De

werkte aanstekeliederen varieerden

van het bekende 'Midden
koppige publiek

dit concert

begon met het

lied

'Komt

allen
in

tezamen'. Onder leiding van de

altijd

bevlogen dirigent An-

de

winternacht',

Zweedse

'Jul, Jul,

aan de kassa van De

zijn

Krocht verkrijgbaar of

via

www.jazzinzandvoort.nl.

Mannenkoor

geschoolde dames was zeer
fraai en

combineert

en wereldmuziek op een

weergaloze manier. Kaarten

perfecte pianobegeleiding

onverstoorbare Johan

Kliphuis. Hij

zigeunermuziek, klassieke

Met

(plus kerstaccenten) van de
altijd

Tim

(kerst)

sterren van de hemel.

het

Stralande

Van geheel andere orde
was de Trilogie van Antonin
Dvorak, waarbij de koren op

de vleugel 'quat re
geleid

ma ins'

be-

werden door de vaar-

dige pianist Fred Gest en

dré Kaart, die juist op die dag 84 jaar werd, zong het koor uit

Jul'

Wognum

Chanoekaliedjes. Van plech-

een viertal operafragmen-

tiger aard waren: 'Nativity

ten met

kerstliederen uit diverselanden.

en een drietal Joodse

alt/mezzosopraan Joke Oud,
die

de vaste bezoekers van de

opgetreden. De combinatie

Kerkpleinconcerten bekende

van de krachtige

sopraan

Ivera

Musch en de

met het kwartet

Cantara'
eerder

in

stemmen

al

'Bella

diverse keren

Zandvoort hebben

mannen-

en die van de zeer

van Ivera Musch

Carol' en 'Angel Tidings' van

(Monnikenkoor) en de ver-

de moderne Britse componist

rassend
Cobi

'Otsche Nasj' (Onze Vader)

Na de samenzang

van Anton Arensky een

tijd-

roos ontsprongen' en als

genoot van TchaikovskyToos

contrast een medley van

Bergen declameerde tussen-

bekende Amerikaanse

door 'De dadelpalm', een kort

liedjes

Het gedeelte voor de pauze

Behalve de Friese heren

soli

volgde

John Rutter en het prachtige

verhaal van 5elma Lagerlöf.

was tevens het vrouwenensemble 'Westfrisia' van de
partij, waaronder de voor

Brigitte Bovée. Hierna

warme stem

Bregman

bracht het

uitgevoerde

'Er

'Stille

Nacht' dit

In

flonkerende

rende 'Song for Athene' van

kerstboom, zongen

de Engelsman John Tavener,

wezigen staande het

van de

bassen eruit sprong. Dit
1993 daterende

lied

is

uit

vooral

bekend geworden door de

kerst-

concert naar het hoogtepunt:

indrukwekkende en ontroe-

rol

een

is

het Duits

in

werd afgesloten met het

waarbij vooral de

van

(La Vergine).

het donker,

met

weer imposante

Met
you

alleen de

lichtjes

in

alle

de

aanaltijd

'Ere zij God'.

het gezellige 'We wish
a

merryChristmas' werd

deze uitvoering, die door het

uitvoering tijdens de begra-

publiek zeer gewaardeerd

fenisvan prinses Diana.

werd, afgesloten.

•

NUMMER

51

•

23

DECEMBER 2010

Voor

alle

ZandvoortPashouders de aan

.V-#WMÏ=*WJ
Pashoudeks:

Alle dagverse stamppotten

A TROMP

2e kilo halve prijs

ook eens op onze website:
www. slagerijhoi
kijk

PRACHTIGE TRUFFELBRIE
ECHTE BOERENBRIE MET VERSE
ROOMKAAS EN TRUFFEL
100 GRAM: NU €2,79
Specials aanbieding:

Zandvoort - Schiphol

€42,50
0Z3-Ö6&55&&

"DE BODE
Voor de kerst
prachtig kristal en

Medina Woninginrichters

luxe cadeauartikelen

Aanbieding voor de maand december:
Karpetten deze maand 10% korting op

Www

T (Vouw)gordijnen

alle

merken.

1

%'

T Tapijt

Vitrages

Vinyl

Luxaney

Lu

JJ.'.J.I'IJÜÜ.I.M.JJ.fc

Parket

Officiële Pasfoto's

Bestel

nu de ZandvoortPas

2011

*fty$>

«en 2e set
"Leuk Lachende"
Pasfoto's

Achternaam + voorletter(s)
BetreffcO Nieuwe ZandvoortPas (€

Halve

7.50)

O Verlenging ZandvoortPas (esooj -Pasnr

prijs!

Woonadres+huisnr
Postcode

Telefoon.

(Handtekening)
Betaling

CONTANT
Deze pas

met

31

Uw

op

s

geldig anaf jan ariiontote

d cember

EStd
rif te

bij

Betaling PER

BANK

uthu

i

f Z

mdvoortPa

nw

Ikomstkad

bezorgd.

Met de aangeh chte t«B edbon voc
een Zan dkorrel. kunt

gewen*
e
iitcrliik

tijdstip grat

een door

LI

5

ee

n

Zandkorr

pas wordt

.1/12/2010 tocaïzonje:!

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

M^ISS^C &

L

ZANDKORREL

i-t

Ct-L Pfr

CJHiü Q*

[Vol 13J * frilkt^L

!•.<•
-

£ 1 .|.|
4,6 Ofl

Jtj.

Vi

«9 19

WWWJBiWMriliiWHJll

week

biedingen van deze

Koene Oeaninq Servicqt
10% korting op schoonmaakartikelen

Bi BI
Met ZandvoortPas 10% kortinj
op de gehele collectie,
u.v.

Voor

al

uw schoonmaakwerk!

afgeprijsde artikelen

Lijst
(in

van deelnemende bedrijven

alfabetische volgorde)

Algemeen:
Autobedrijf Zandvoort

|

www.koenecleaning.nl

»

06-14 32 44 44

Psychologiepraktijk

Top

-

K.

Taxicentrale Fred Spronk

-

Onnesstraat
023--

Abvan

der Neut-

06-31393790
3!

100 gtam vleeswaren

Rauwe ham+
Wijncervelaat +
Gebraden gehakt

tut
Officieel

SIKKENS dealer

VREEËN RG&Zn
je-- Voor ZandvoortPas houders

Voor ZandvoortPashouders
is er

een leuke verrassing

f 10 % korting op dekaart
^jf. |W~t'l T "-l'

Wegens

nmnH

Woensdag

van

gfl SüaEbetö Carbonara € 12.50
w„i^^ T

€3,25

Bruna Balkenende

vakantie gesloten

2 januari t/m 18 januari

gehele dag geopend.

Hulspot mflklapüukC 12.50

Vrolijke

Duintjeweldweg3, 2041 TZ Zandvoort

kerstdagen en

een voorspoedig 2011

Grote Krocht

-

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote
rfe Krocht
Kaashuis Tromp

19 januari 2011

„,.;,i.

The Links

Winkeliers:

-

Grote Krocht

Slagerij

Horneman - Grote

Slagerij

Vreeburg

Krocht

Haitestraat

-

tf_

023-5736440. www.opengolfiaiulvoort.il]
vuvuvu.slagerijvreeburg.nl

S

Verzorging en vrije
Menno

Foto

>

Massage

Gorter

Rosa

bij

Grote Krocht

-

www.massagebijrosa.nl

-

Piony's Haarwinkel

Kosterstraat

-

Toerkoop Reisbureau

ANDVOORT
Ondernemers opgelet:
Meedoen aan de ZandvoortPas
vergroot

uw vaste

klantenkring

Mode en

Ruim 1000 huishoudens
Wekelijks

Gratis

Walk

rijtje:

zelf

ColoiLT

welke aanbieding u doet voor Pashouders

dus ook niet-Zandvoorters (en

door middel van publicaties

er zijn er al

Ter ondersteuning zijn gratis

in o.a.

-

-

Haitestraat

Fame

een

Wonen

-

Bakkerstraat 2A

en onderhoud:
-

Kerkstraat

Medina woninginrichters - Haltestraat
Rep-it

-

023-5719666/06-44696001

Versteege's IJzerhandel

aantal...)

-

Pakveidstraat

toonbankstandaards en/of raamschildjes verkrijgbaar,

Vraag naar de zeeT voordelige tarieven en de uitgebreide mogelijkheden

Horeca:
Harocamo

-

Kerkstraat

Mollie&Co Restaurant

Uw ZandvoortPas

Haltestraat

Burg. Engeibertsstraat 94b

de Zandvoortse

waarop uzelf uw ZandvoortPas aanbiedingen kenbaar kunt maken
•

of

-

Kerkstraat

Koene Cleaning Service - 06-1432444

aanbiedingen staan ook gratis op www.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas

promotie ZandvoortPas

Courant, maar ook buiten Zandvoort: iedereen kan een ZandvoortPas aanschaffen,

•

-

Haitestraat ijB

De Bode woonaccessoires

redactionele aandacht in de krant voor u als deelnemer

Extra: alle

-

Image Zandvoort

het bezit van een zandvoortpas

UW aanbieding in de Zandvoortse Courant in full

U bepaalt helemaal

Veel

zijn in

Grote Krocht

Kinderkleding

Shoes

Blitzkickers

Sea Optiek

u op een

Enkele voordelen voot

-

trends:

Belli E Ribelli

Bibi for

tijd:

contactpersonen:

Letty van
Gillis

Kok:

den Brand:
tel.

tel.

06-4342 9783

06-460 460 26

-

Verlengde Haitestraat

The Links - Duintjesveidweg
Za ras, Café Restaurant -Haitestraat

NUMMER

Zandvoortse Courant

tmiiK

ftttirtttiTw

deels witte kerst
Zandvoort en de

Carolien Bluijs-Keur
Wim

bijna historisch

die

om

Bluijs als eigenaresse

om met

van hotel 'De

deze dorpsgenote,

het plastisch te zeggen 'de lach aan haar kont heeft

hangen', nader kennis temaken.

Barnaart) en dochter taura

(28, die

succesvol een schoon-

Carolien vijfjaar de peuterspeelzaal

opa's kant 'De Kou we' als bijnaam heeften

als

van opoef'je mocht beslist geen

ook nog bekend

beslist

is

der leerde haar

man

het stel getrouwd.

is

geboren en

in

19

in
In

bij

oma

velen.

denaam

zeggen"), AntjeWolfïe,

Haar Amsterdamse moe-

de oorlog kennenen

in

zij

over naarde huishoudelijke dienst

het Holland Casino

ooit

met de

dat deze

is

is

is

om

ais

antwoord:

aangenomen

dagen per week met heel veel

op

Klein Zwitserland. Er

langlauft, gesleed en zelfs geskied in

Humor speelt
rol in

plezier.

bij

nissen

in

heel heftige gebeurte-

haar leven,

in

tijd zijn

in

een heel belangrijke

haar leven en stelt haar

staat

de huishoud-

de Voorhelmstraat

Afgelopen maandag was

dat heeft twee kanten.

het helemaal uniek en win-

de eerste plaats geeft die

terwonderland was een
feit met die lage zon erbij.

'slush' veel

aan de andere kant

kre-

zelfs associaties met
Lapland. We moeten trouwens helemaal terug naar

gen

de ijskoude sneeuwwinter
van

194.2

om

vergelijkbare

er zeker

nog wel over voor

Kerst.

Dus de kans op een (ietwat
zeker. Juist rond 25

ber zal het ook

in

vijfjaar

haar vader, moeder en

om

Deweerssituatie

is

complex

dezer dagen, maar de dooi

is

jongstleden.

Een dooifront

kijken.

al

(weer) aan-

al

kondigde op

hoek

1

neerslagperikelen. Vanuit

Wat

het zuiden komt ook het

seling gebeurt

hierbij kan helpen,

"Nu

kwam

bij

ons aan de deur, waardoor

om

hoofdrol te

een

en dat

vervolgopleiding kinderverzorging te volgen",
zij

met

Vanaf haar
Bluijs,

al

verkering

met

Peter

Op

die plek,

midden

in

het centrum, hebben

zij

Bluijs,

is

In

Al

vroeg gingen Carolien

samenwonen. Zij ging werken bij Brossois
Kerkstraat, maar stopte vijfjaar later toen zij zwanger

en Peter

te

zijn.

Helaas

is

in

1987, na het overlijden van vader

de zaak dan ook verkocht.

duidelijk.

het niet eens

zoontje Maurice na korte

tijd

in

zijn in

'Onder de Vuur boet'

gelukkig fantastisch verlopen.
is

er een voorstelling en

de

bleek

overleden. "Ik

komende etmaal

geleide-

nog wat minder koude

lijk

lucht onze kant op.

We

zien

er richting

helemaal

zeker.

de jaarwis-

nog

is

niet

Deweermo-

dellen lopen steeds behoorlijk

uiteen.

De kans op een

de temperatuur op donderdag al rond het vriespunt
komen, maar de stevige
ooster maakt het toch erg

wisse dooi

koud buiten.

onder een dik pak sneeuw,

pig. Er

is

lijkt

klein voorlo-

wel erg veel ener-

om

gie nodig

het Europese

continent, dat bedolven

is

week gedurende
ongeveer twee maanden druk gerepeteerd", geeft zij met
glinsterende ogen aan. Ook echtgenoot Peter is zeer regel-

Vervolgens

zal het (ook tij-

dat oceaandepressies stuk-

matig op de planken te vinden.

dens de Kerst) kwakkelig

lopen op dat koude bastion

twee

keer per

het

nodige aan overlast, zoals inbraken en 'dronken mensen

hun bed' meegemaakt.

is

keer per jaar

hiervoor wordt dan

wiens ouders de sigarenzaak op de Kleine Krocht be-

zaten.

Twee

^aro/ien Rt j/rs-Ke u '

veel enthousiasme.

vijftiende had Carolien

is

geleden vroeg
ik

wilde proberen. Dat bleek meteen de

na korte tijd de heer Coenraad van

toch weer gemotiveerd werd

vijftien jaar

Ed Fransen mij of

december

wat

te

ik

er

dat ondergetekende die

witte Kerst

komt hoe dan ook om de
gaf op de woensdag

zusje overleden, de knop

school

is

decemweer iets

sneeuwhoogten aan te treffen voorzo'n groot gebied.

draaien. Dat het toneelspelen

laten gaan. Ook daar
goede rapporten, maar
ik koos er toch voor om bij Van
Petegem's kantoorboekhandel
ik

vertelt

blijft

gebroken) witte Kerst

Haarlem te

gaan werken. Gelukkig

In

rommel op de
wegen en stoepen, maar

Sommige mensen

had

te

Sommige

rug.

werd volop ge-

de duinen tussen.

kouderworden. En het leuke

afgebroken. Hoewel het

mij naar

in

toch

en Carolien werkt hier nog steeds twee

mijn ouders het destijds nor-

maal

bij

allang verjaard!" Tot haar imzij

leek het wel

jammi

goed afging, vonden

leren mij

school

Casino

Amsterdam. Aangezien hiervoor een

aanraking was geweest

moord

ense verbazing werd

volgde Carolien. "Ik zat

5 5

in

politie in

"Och, die

op de Plesmanschool, een hele leuke
kleinschalige school; het

bij

antecedentenonderzoek vereist was, gaf zij op de vraag of zij

1947

Soms

de Plesmanschool

Royal/Play-Inn. tast van haar rug deed haar solliciteren

werd dochter toes

1951

bij

onder haar hoede gehad, maar op een gegeven moment
was zij de conversatie op 'kleuterniveau' gedurende de hele
dageen beetje beu. Na een poosje bij Bruna gewerkt te hebben, stapte

Een echte, geboren en getogen Zandvoortse, die zowel van

vader

sneeuwweekend achter de

sinds kort de eigenaar van de friteskraam op de Boulevard

heidssalon runt). Toen de kinderen nog klein waren heeft

Rode Madonna' gemist. Reden

van Zuid-Kennemerland hebben een

rest

dorpen waren omgetoverd tot echte wintersportoorden.
Hildering

geweest twee weken geleden? Dan heeft u onder meer het
optreden van Carolien

DECEMBER 2010

koude en nog

Vrij

door Erna Meijer

Bent u niet naar de toneelvoorstelling van

23

51

HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

te ontdooien.

blijven

Naast het toneelspelen en het gezin
heel belangrijk voor haar.
te

worden

is

Wat echter

zijn

vooral

lezen en reizen

genoemd

dient

de hechte vriendin nenclub. Carolien: "Het

een heel gemêleerd gezelschapen wij organiseren met

is

zijn

met overdag

lichte dooi

dikke

ook maken wij

geleidelijk

naar Engeland, Ierland of Schotland."

in

nipt

de nacht

graden vorst komen. De

prachtige en onvergetelijk

achten aljarenlangheel leuke dingen, zoals kooklessen, maar
tripjes

en

kan het nog nettoteen aantal

sneeuwlaag zal

en dan

is

Soms

zie je

er niet eens sprake

van een wisse dooi en
het

gewoon

blijft

koud. Of dat

deze keer ook zo

is

weten

we volgende week.

slechts

wegdooien en

-cPutto

heb het ergste meegemaakt wat een moeder kan overkomen. Het verdriet slijt op den duur maar het

weet
zij

ze. Zijn

blijft altijd bij je",

foto tussen die van neefjes en nichtjes,

met wie

een heel hechte band heeft, getuigt hier ook van. Gelukkig

was

zij

snel

weer

in

verwachting van zoon Robin (nu 30 en

Het was een bijzonder plezierig gesprek met deze dorpsge-

wie het leven in al zijn facetten voorbij is gegaan,
maar waarbij haar optimisme en gevoel voor hu mor gelukkig
note, aan

de boventoon voeren.

De Zandvoortse Courant wordt huis -aan -huis verspreid. Mocht
u de krant niet heeft
ontvangen, kunt u bij de volgende afhaal punten terecht:

het onverhoopt een keer gebeuren dat

AfhAALPUNTEN

Gemeente Zandvoort

•

Centvale balie

•

Bruna Balkenende (Grote Krocht)

•

Greeven Makelaardij (Oranje buitenhuisje)

•

Pluspunt Noord (Hem ing straat)

•

Shell Duinzicht

(pompstation

Voor structurele bezorgklachten: ZVO -verspreiders, tel. 06-1139 1 47 8

ofww

Dr. Gerkestraat)

j-verspreiders. nl

Temperatuur

Max

3

2-3

1-2

Min

-1

1

-3

Zon

15%

25%

35%

35%

Neerslag

35%

40%

20%

25%

N NO. 4-5

N NO. 4-5

Wind

NW.

3

.0

IIIMIMIIIMIIMI
pluspunt

Dik Trom
Het knusse Dikkedarn

Pluspunt Zand voort

Filmprogramma
23 t/m 29 December

www.pluspuntzandvoort.nl
Peuters

Beweg in g

in

Woensdag 9:30-

t/m 4

2

jaar

2 februari

10:30

T ypevaardigheid voor Kinderen
Vrijdag

6:00

1

-

1

7:

1

5 uur

2

1

1

5

-

1

1

Donderdag 15:30-

6:45 uur

1

3 januari t/m

3maartt/m

16:45 uur

Woensdag 16:00-

taartjes en andere vettig-

heden. Dik Trom woont

samen met

1

kan

hij

als

Hij

ou-

zijn

de beste

bommetjes maken

zwembad.

april.

in

het

dan ook

is

de grote held. Maar

fotobewerking voor kinderen

Di gitale

Donderdag 5:30

een

dik en leven

zijn

uitbundig, genietend van

ders en

7 februari

Website bouwen voor kinderen

Schermen vanaf

mensen

hier
ti

vanaf 8 jaar

januari t/m

is

feest voor iedereen. Alle

Flemingstraat 55
023.574 03 30

al-

les

verandert wanneer

zijn

ouders verhuizen

naar Dunhoven

14 april

om

een

restaurant te beginnen.

8 jaar. Inclusief leen materiaal.
2 februari t/m 29

17:00 uur

jur

Hun grote droom lijkt in werkelijkheid toch niet zo
in Dunhoven houden de mensen helemaal
mooi, want

Yo g Actief

van eten! Ook heeft Dik Trom moeite

om zich

niet

aan te passen

in

Dinsdag 20:00 -21:30 uur

18 januari t/m 29

maart

een klasvol dunne kinderen. En dan wordt

Donderdag 20:00 -21:30 uur

20 januari t/m

maart

op het dunste meisje van de hele stad! Maar deze Lieve heeft

3

I

Hatha Yog a

nog een bewonderaar, namelijk

Vrijdag 11:00- 12:00 uur

14 januari t/m

Houding en Conditie
Donderdag 14:30-

Glas

19:30

c

'

muziek 55

15:30 uur

-

21:30 uur

beslechten de rivalen hun

pi

13 januari t/m

28

april

201

19:30

-

22:00 uur

5 januari t/m 2 maart

Boetseren en Beeldhouwen
Maandag
27

j;

donderdagavond

of

1

verliefd

de eigenwijze zoon

strijd.

Hoe loopt dat

af?

I

2 maart t/m 30 maart.

Lood

in

Woensdag

ook nog

van de sportschoolhouder. Tijdens de lokale zomerwedstrijd

I

tekenen en schilderen

Intuïtief

Woensdag

Viktor,

hij

PM? VAN DE WEEK
Deze week speciale aandacht voor

Desideira

9:30 -22:00 uur

-it/m 19 n

Deze

leuke en lieve lapjes-

Bridge beginners

poes

Dinsdagavond 19:30

gegaan sinds

22:00 uur

-

is

erg vooruit
ze

het

in

Bridg e gevorderden

asiel zit. In

Maandagavond 19:30

Mozaïek

was zewat angstig en
kon niemand haar aanhalen. Inmiddels

Dinsdag 19:30 -22:00 uur

zeis

nog steeds erg

een

aai over

-

22:00 uur

Klussen voor vrouwen

het begin

pittig

is

dat wel anders;

en een beetje afwachtend

maar

haar bol kan ze inmiddels erg waarderen,

ze er zelf om vragen. Desideira houdt van een

soms komt

Vrijdag 15:30- 17:00 uur

ustige omgeving; zonder katten, kinderen en honden.

Spaans Beginners

II

Ze gaat graag naar buiten dus een huis met een tuin

Woensdag 19:00-20:30

12 januari

-

27

april
is

Spaans Beginners
Woensdag

20:30

III

Donderdag

16:45

en IV

22:00

-

-

(licht
1

Franse Conversatie

gevorderd)

2 januari

-

april

ideaal voor deze poes die gemakkelijk aleen kan zijn.

Kortom,

13 januari t/m 3

17:15

14:30 uur

I

maart

spellingsregeh

13 januari t/m

28

april

meteen

aan haar een
len

En gelse Conversatie zonder moeilijke
Donderdag 13:00-

27

I

voor

dit

5713888.

beetje extra liefde en aandacht heeft u

lieve

en rustige huisgenoot. Bent

u al

geval-

schattige koppie? Ga dan naar Dierentehuis

Kennernerland

om

kennis te maken. Keesomstraat

5, tel.

Geopend maandag t/m zaterdag van n.00

tot

iö.oo uur. http://asielzandvoort.dierenbescherming.nl.

Website bouwen en onderhouden
Maandag 20:00

-

22:00 lOjanuarit/m 14 februari Extra Cursus

Woensdag

20:00

Di gitale

fotobewerking

-

22:00 9 maar

13 april 2011.

Donderdag 20:00 -22:00 uur
13 januari

Word

t/m

1

7

febi

•i

of

1

n

Vrijdag 10:00- 12:00 uur
Bij

genoeg aanvragen kan deze

RTV N-H

HAIJIC+TV NÜOHD-HIILLANI)

/ Excel
28 januari

ok

in

-

29

april

de avond gegeven worden

RTV-NH

is

de publieke regionale omroep voor de

provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland

Senioren Computer Snuffelcursus

is

Dinsdag 4 januari 10:00- 12:00

provincie. Frequentie:

uur.

voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl

bovendien de officiële rampenzender van de

(kabel). Zie

FM

87.9 (ether) of

FM

93.3

voor programmering: www.rtvnh.nl

NUMMER
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Voor mij aan

f

BEST LEUK

terug naar heel vroeger, naar haar grootouders Van de Berg die
.

een groentezaak hadden. Haar passie

bekende
tijd

bezig

met

is

weer op weg

gaan neerzetten. Waarom?
E.B.T.

en

is

dat

zij

ben

Ik

in

te helpen, iets

wat

de

zelf

zij

N.E.I.

(neuro emotionele

methode gevolgd, wat een groot cadeau voor

haar bleekte

zijn. Zij

vond haar eigen

ik

en heeft de

E.B.T.

ontwikkeld en daarmee vele mensen die op welke wijze
uit

balans waren geraakt, geholpen

hen weer in hun kracht te

krijgen.

Dat vindt

zij

het

mooie en

zij

meegedaan aan

ma 'The Ram blers' met Adam
'filmpjes

op

internet'

in

Er

in

in

het spectaculaire program-

was met
zocht mensen

Curry, die toen bezig

de markt

in

die zondergeld de wereld

den gedropt ineen bos

om mensen

lijk

te zetten. Hij

wilden gaan. Geblinddoekt wor-

Nederland, zonder eten en drinken.

mocht geen geld aangenomen of verdiend worden. Het

De

stelling

Haar vertrouwen

afgereisd.

in

een hogere dimensie

het universum heeft haar geleid. Celoven

in

weer even

kind.

Samen met

mijn vriendinnetje

glijd

pen. Althans, de noodlandingen

we ook

dan dat

te pas

de heuvel halen. ..Wat

ikvandeduintop-

komen

er vaker

aan

daadwerkelijk het einde van

is

het dan toch weerfijn

om

in

Zandvoort te wonen. Bonten blauw ga iknaarhuisen

met ijs en de kerstboom die
aan de andere kant van de kamer schittert. Maar toch
geniet van mijn baileys

snap

de vele scheldpartijen

ik

in

de auto's of de

gangers die moordneigingen krijgen

je krachtige

zelf, dat is de leerschool die zij mensen graag wil meegeven.
De E.B.T. techniek versterkt ook haar werk als fotografe. Op
het moment dat ze iemand voor haar camera heeft staan,
worden mensen soms geconfronteerd met hun eigen onzekerheid. Als Monique ze begeleidt, en ze door die barrière
van 'onzeker voelen' heengaan, dan kan ze mensen in heel
korte tijd toch brengen in hun sterkste kracht waardoor ze
prachtig mooi op een foto komen te staan.

geeft heldere uitleg.

2001 heeft

zorgt? Ach,

voor Kerst

graag groter wil

werd

het

is

Rail die voor deze saamhorigheid van irritatie
wat maakt het ook uit, de donkere dagen
zijn weer gezet. Ik kan het waarderen, eergezegd vind ik het heerlijk! Waar ik me vorig jaar
nog druk maakte om de vertragingen die ik opliep en
mijn dagschema volledig in de war brachten, kan ik
me er nu niet meer zo aan ergeren. Ik geniet van de
witte deken die ons land bedekt. En dan voel ik me

toch Pro

een

geruime

den. Ongetwijfeld zal iedereen raden naar welk continent

om

dankbare aan ditwerk.Haarsitewww.emotionelebalans.nl

In

is zij

is één spannend avontuur geweest. Twee fietsen gingen
mee, één moest op de eindbestemming aankomen en één is
onderweg ingeruild vooreen lift naar Zwitserland. Met een
meegekregen camera werd alles gefilmd. Hun doel was om
in Australië terecht te komen, maar als mooie middenweg
strandden zij trots in Midden -Italië'. Zij wonnen omdat zij
de meest creatieve reis hadden gemaakt en ontvingen twee
'open' tickets die naar eigen wens ingevuld mochten wor-

Na een indrukwekkende spirituele ervaring op 21-jarige
is haarzoektocht begonnen naarwiede rnens, zonin werkelijkheid is. Na studies
leeftijd

der negatieve overtuigingen,

dan ook emotioneel

al

gesprek met Monique de Vries, naast foto-

door Mondy Schoor!

integratie)

en ook de NS maakt erweer een potje van. Of

coach.

E.F.T.

en verdiepingen heeft

zij

al

de Haltestraat

daarnaast

(Emotionele Balans Techniek), een methode

E.B.T.

die emotioneel vastzitten

grafe ook

in

fotografie en op dat gebied

ligt in

Zandvoort. Maar wat velen niet weten

in

dit. De sneeuw komt met bakken uit de hemelen iedereen is in rep en roer. Ergernissen in de files

Genieten

een veelzijdige vrouw. Haar roots met Zandvoort gaan

tafel zit

DECEMBER 2010

Sneeuw
IS

Het leven als favoriete inspirator

23

51

ColUTTUI

waaruit iedere

minuten de tekst

5

rolt

bij

t rei n-

luidsprekers

voor gratis kof-

en thee vanwege de barre weersomstandigheden.

fie

Het

me

is

wat.

dat

om

fulltime aan mijn studie Journalistiek te werken.

ik

voor

Daarom zal ik extra genieten van het
2 maanden mijn baan heb opgezegd

feit

IkzalaanjulIiedenken.Opde bank. Met warme choco.
Een dekentje. Filmpje

snow,

let

it

erin. Heerlijk. Let

it

snow,

let

it

snow...

J-Ö*

Get Out!

van vorige week luidde:

Deze week staat de uitagenda geheel
speciaal voor

degene

die

ir

het teken van oudejaarsavond

nog geen spetterend onderkomen hebben tijdens

de |aarwisseling.

Een greep

uit

Stalker,

de reacties:

DJ's:

+

'Leuk voor de jeugd dat er

+

'Zeker leuk,

weer kermis aan

zit

Joost van Bellen, Just Regular Guys, Miss Meiera, Het Vieze Feest DJ

team, Champagne Powder, Assoe en Charles Michel!

te komen'

Tickets:

maar hoe was

Mijn advies: Kermis

is

het daar afgelopen

leuk,

zomer ook alweer afgelopen met het

maar zoek wel een geschikte

'Dit trekt

Fedde

Tickets:

het landschap weer mooi afgelopen

omdat

week met

Grand, Siinnery

€

25). www.clubstalker.nl

James & Ryan Marciano,

al

die sneeuw.

€

Mitchell Niemeyer,

Mc

35 via www.prophecyonline.nl

De Kade, Zaandam

stelling:

DJ's: Ulrik, Ayt, Sellie.Tickets:€ 15 via

www.kade.nl

Alhoewel de mees-

mensen misschien wel geen oog meer hebben voor het landschap als
staan

Ie

Michael Mendoza, Shermanology, Zawdi

Deze week weer een nieuwe
te

(deur

The Sand, Amsterdam

vaak een hoop tuig aan en zorgt voor een hoop onrust'

Wat was

€ 18,50

voorverkoop

draai molentje ?

locatie'
DJ's:

-

Haarlem

ze uren

in

de

file

Lexion, Westzaan
DJ's: Teveel

het verkeer en het openbaar vervoer compleet ontregeld

om

op

te

noemen.

Tickets:

€

29,50 via www.lexion.nl

is.

Het Patronaat, Haarlem

Deze week geen gebruikelijke

Hoe lang heeft uw wacht- en

treinreis

stelling

maar een top

geduurd of heeft u

in

drie

van langste

reistijd.

de file moeten staan

Laat het ons weten via:

Stuur je reactie per e-mail naar: steEling@zandvoortsecourant.nl

om thuis te komen?

DJ's: Sjef Rolet S Paullie, Dirty D.is.Ko & Vic

Charliedot. Tickets:

€

45

Lebowski, Floor, Dirk S

Ik,

via www.patronaat.nl

XL, Zandvoort
DJ's:

Robin

S,

D-Markie, and

many more

Tickets: free (but necessary)

^^^^^^

f>

!

Wekelijks veel interessante aanbiedingen

uw Zandvoortpas

Vraag nu

met uw ZandvoortPas

2011 aan! Kijk snel

op pagina

12

reparatie alle

Occasions

13

r

O,

[&T,

APK
Onderhoud en

en

H. WILLEMS E
ELEKTROTECHNIEK

merken

en verkoop

in -

Karim en

Wenst u

Mo

F.

023-5733793

E.

CD

Zandvoort

T.

fijne

kerstdagen

en een energiek 2011

www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat 10, 2041

023-5733792

autobedrijfkarimo@planet.nl

Tel.

Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort
023-5739278 * E-m all: hanswillem se@planet

Lifestyle Planningen,

Hypotheken,

Herfinanciering, Kredieten,

HONG KONG

Pensioen en (echtscheidingen

Fijne feestdagen en veel

Wij wensen iedereen prettige

Zonnebloem plezier in

kerstdagen en een gelukkig 2011

ons jubileumjaar 2011

Petra Geusebroek,

van Sevenfor Life financiële diensten,
wenst u hele fijne
kerstdagen en een gezond en succesvol 2011

Haltestraat 69

2042

-

LL

Zandvoort Tel.: 022-5717897

Van der Valk

e

HAIRSTUDIO

owart
Notarissen

SERENAY

Wij wensen u prettige feestdagen
en een voorspoedig 2011

Wenst iedereen

I.v.m. de feestdagen zijn wij vrijdag 24 december
vanaf 12.00 uur - en maandag 29 december gesloten

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort, Tel: 023 57 168 41, E-mail: notarissen@zandvoort.kiib.iil

openingstijden:

ma

t/m do 9.00 tot 12.30 u. en 13.30 tot 17.00

vrij

9.00 tot 12.30 u.

en 13.30

fijne

kerstdagen

en een goed gekapt 2011
Suna, Evsen en Sharina

u.

Tolweg 20, 2042 EL Zandvoort,

tot 16.00 u,

Tel.:

023-5712231

ABNAMROZandvoort

Wenst u een

fantastisch 201

1
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Café Oomstee
wenst u gezellige

V

II

~

ü^flk.

feestdagen en
een voorspoedig

J

Nieuwjaar

-_,.
ZmiKtmat

rtJ

-

FiirKSvwrl

-

Ü?3 572 Sïf ?7

-

Zandvoortse Courant

•

NUMMER

51

•

23

DECEMBER 2010

ZandvoortWi/s
door Edwin

Gitsels

Gezocht: werklozen

SBS6

de afspraak!"

niet

zowel financieel, sociaal

sollicitatietraining, regelt
slot

(LDC).

hard met het Louis Davids Carré

tijd

Het eindresultaat wordt steeds zichtbaarder. 180

nieuwe woningen, waarvan 48

sociale

huurwoningen bo-

op met daarin,

seerd, de volgende vragen:

Mag

het college dit eigenlijk
1

wel beslisseni

ven de brede school. Althans, dat was het plan. Maar De
Key heeft het college van

B&W verzocht om

huurwoningen alsnog aan te mogen bieden
tor.

Het college stemde

snel

in.

17

in

van die 48

de

vrije sec-

Tot niet geringe verbazing

van VVD-gemeenteraadslid Jerry Kramer.

geparafra-

vrij

niet

dat

Mag De

Key dit

wel doen? Staat

eigenlijk

haaks op het

dit

ma ster plan

2007 met instemming

in

van de politiek

werking

in

is

huurwoning van € 300
opgeven terwijl hij zelf volzijn

doende verdient
of

om te

kopen

degeliberaliseerdesector

in

te gaan huren. Voor jongeren
blijft er

geen andere keuze

dan te beginnen

segment. En

in

het dure

jaar ingeschreven staan voor

gemaakte afspraken

een huurwoning, dus of je

hier niet

met voeten getreden? Ander
grondwaarde
woningen in de
€ 20.000

pikant punt: de

hoger

bij

vrije sector, zo'n

we

per woning. Dan hebben

bij

ma

pa en

dan moet

door De Key

dit

Devraag

stellen

woorden,

hem

is

beant-

gezegde.

luidt het

denk dat het college

"Ik

er

in

wil heeft gedacht: wij

geven

alsjongeremeteen beginnende wooncarrière bovenmatig

appartementen

komen tegemoet aan een

geïnteresseerd

gereserveerd voor kandi-

verzoek van De Key, maar

werp.

gei'ieente ik De ang cat die

De raad moet een afspiege-

een ondergrondse parkeer-

en voor bewoners van de

grond daardoor

Prinsesseweg/Koningstraat".

gestegen", zegt Kramer.

€ 100

als je

en je

zit

per

maand

geen auto

opeen

kleine

een smak geld

is

minder dan € 33.000

per jaar verdient,

komensgrens

is

wat de

in-

hun informatieboekje over

het

LDC

schrijft

De Key dat"in

de eerste fase van de verhuur
13

woningen worden aan-

geboden

via

De

Woonservice".

Key:

ten via Woonservice

daad:

in

uitge-

s,

s

college

13

woningen

zo droe-

laten.

betaalt je SChe

trek-

ver-

Wilje

doorstroming voor

jongeren

ven.
krijgen

Het

al

Zandvoort."lk

LDC zouden

ken en hun eengezinswoning

is

de taak van de gemeen-

om

dan

op de woningmarkt

zal je iets

moeten doen

van mijn

leeftijd die

zitten
je of

een kamertje. Het

dan

is

het snel afgelopen

alle pret."

woord op

zijn

vragen kan

mede door de

waarschijn jkpas

kandidaten

stelde een kritische vragen lijst

houden, maar niemand gaat

de categorie

alle

wil graag

Zandvoort

met

Het officiële ant-

nen.Want iedereen
in

een

celliste
in

in

in

het kader

serie

"De Keuze

Wederom

be-

ze een van de

grootste cellovirtuozen
te zijn die ons land ooit

heeft voortgebracht. Voor iedereen die dat concert gemist
heeft

komen

er

twee herkansingen. Op zondag 16 januari
samen met violiste Antje

geeft ze een matineevoorstelling

dige

de jongeren

in

trad

de Philharmonie

Weit ha as en pianiste

aan de gevallen vanscheefwo-

het beleid van het

ï

leden

Ouirine Viersen op

en toeristendorp van, maar

college te controleren, en con-

teraad

is

hij,

kerstvakantie,
1

het begin

van het nieuwe jaartegemoet
zien.

Wordt vervolgd!

Tweede Kerstdag

Op december jongst-

keuze. We kunnen ook zeggen:
we maken er een bejaarden-

troleren deedJerryKramer.Hij

bestemd voor kandidaten

ei-

hier

zeopeen appartement-

de categorie 65 jaar en ou-

in

buiten

Zandvoort wonen wel een

gen woning hebben. En

der en zeven woningen voor

zijn

omdat

plek de beste liedjes over

de hele muziekgeschiedenis. Heb

Dubbele herkansing

wees

in

is

ren naar het

gege-

zoekenden samen. DeKeyver-

het dorp te verlaten,

uit

je favorieten uiterlijk

Ouirine Viersen

te maken. Terwijl vrienden

het toch

had de hoop dat vooral oude-

zouden

"Je

in

wonen.

Van..."

48 bleek dat

heeft

blijven

vriendenkring heeft daarmee

vig gesteld

het

zijn,

vertegenwoordig de

Maarwe worden gedwongen

Stuur

naaredwin@zandvoortsecourant.nl.

huurwoningen betekent,

waarmee

in

ik

Zandvoort wil

in

week op deze

het zakje: volgende

van de

deze

aan te bieden.

de besluitenlijst van week

toestemming

volgt :"Zes van de

ale

de

2,

maar

Zandvoort, zee en strand

niet te betalen zijn. Mijn hele

in

met

hits ooit:

je suggesties?

Haarlem,

B&W

vrije sector

tegen

de woningen hier gewoon

Key aan het college van

appartementen alsnog

het ondera Itijd

wederom een ter ughet segment soci

om toestemming om
de

in

ben zelf

van de samenleving

ling

en

s nij

ook zeer aan het hart gaat
dat dit

ng

E

17

Uit

is

"Ik

jonge generatie die graag

Scheefwon en
Maar wat Kramer, jon

afstel,

november vroeg De

bod van de wooncorporaties

devraagvan de woning-

is

komt

gezegde.

Woonservice brengt het aan

en

"De toewijzing

van nog eens i7appartemen-

steld".Van uitstel

waarde

in

Maar dan

so good.

far,

schrijft

luidt het

orr

nerking te komen voor zo

In

So

van

tijd

lijsten

doet ook een duit

voorhet Leven LangThuisplan

Dat

deze

de grootste

door. Zandvoort Plus

een dichte deur aangelopen.

(I),

vertrouwelijk behandeld.

het jaar overspoeld

door lange

100, en ga zo

gedacht aan het

op, zelfs ais je

we in

den

2000 van Radio

hij

niet heeft

750.

strikt

Serious Request Top

is

daten die ingeschreven staan

hebt

worden

studeerden bovendien

op € 647 Tel
daar de verplichte huur van

bij

het

Traditiegetrouw wor-

Kramer heeft bouwkunde ge-

leeftijden. 18

plaats a

in

De zee 1000

Aller Tijden, de Top

Bejaardendorp

zijn

€

is

Stuur dan een mailtje naarjelevenopderit@idtv.nl.

profiel?

Alle reacties

toch echt door-

stroming komen."

levensloopbestendigeapparligt

iryjobmot her',

is in G root-B rittannië
een groot succes. Alle deelnemers zijn weer aan het werk.
Ken je een gezin waarvan de kostwinner of beide ouders
wanhopig op zoek zijn naar werk? Of voldoe je zelf aan het

de Veronica Top 1000

Degrensvan dehuurprijsvan

tementen

emotioneel, geeft ze een

fa

voorjaar van 2010 van start gegaan en

woningmarkt,

reguliere

gecompenseerd,

alsnog

vraagt Jerry aan het college.

goede

voor een kippen-

hok. Wil je ze een kans

€ 340.000 gemeenschapsWordt

thuis, of je gaat

naar een zolderetage of een

op de

geld.

zit

vakantiewoninkje. Dan betaal
je je scheel

het dus over 17 x 20.000 =

als

eendagsstages en arrangeert tot

man en /of vrouw
aangenomen wordt, dat hebben ze zelf in de

hand. Het Engelse origineel, 'The

moet vijf of zes

je

getreden? Kortom: worden

is

al lan-

een serieus sollicitatiegesprek. Of de

daadwerkelijk

Het gaat de laatste

met een nieuw tv-programma,'Je

waarin een tv-jobcoach gezinnen die

Zij trekt zeven dagen intensief met het gezin
met het analyseren en verbeteren van hun situ-

op, helpt ze
atie,

was

rit',

gere tijd van een uitkering leven, gaat helpen met het vinden

van een baan.

alsnog naar de vrije sector
Jerry Kramer: "Dit

start half februari

leven op de

Eén derde van LDC's sociale huurwoningen

met een septet van

5ilke

Aven ha us. En op 29

Ouirine

is

april zorgt ze

vier strijkers en drie blazers voor het no-

m uzi ka Ie vuurwerk in werken van
de dochtervan Yke Viersen,

Concertgebouworkest.

Hij

Beethoven en Mozart.

cellist in

het Koninklijk

gaf haar haar eerste lessen.

In

1994 brak ze door op hetTsjaikovskyConcours.Vanaf dat mo-

mentwas

haar internationale carrière niet meer te stuiten.

Grijp de kans

om

de JanineJansen van de cello zo dichtbij

Zandvoort aan het werkte zien en te horen! De kaartverkoop
is

reeds begonnen.

Wij

Rijnland

fijne

Bekendmaking
Watervergunning
Nr. V. 51

j,

071

:•

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op

Wel

13 december 2010 een vergunning verleend aan

voor het tot

uiterlijk

31

december 201

uitvoeren van werkzaamheden op het strand

in

DORSMAN.NL OF 023-5714534

AD ü

krsch:
ki

schrift,

Nico Meeuwenoord Steengoed voor ontheffing
te verlenen

postbus 15S, 2300

lopige

de Voorzienrngenrechter vragen een voor-

UBoMenïng

te treffen.

U

richt dat

verzoek

aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank

5

de

's-Cravenhage (sector Bestuursrechtspraak),
postbus 20302, 2500

beschermingszone en buitenbeschermingszone

Rabo

CardPuller, een
handig hulpmiddel

EH Den Haag.

van de primaire waterkering (zeewering) tussen
de gemeentegrens van de gemeenten Katwijk

Om

(zuidgrens) en Zandvoort (noordgrens)

worden verzocht

in

verband

een voorlopige voorziening kan ook
bij

digitaal

genoemde rechtbank

via

met het beroepsmatig vissen van schelpen.

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoi

De stukken

tekening (DigiD). Kijk op de genoemde

liggen tot en

Archi medesweg

1

kantooruren moet
071-3063451.

Als u

met 2G januari 2011

kantoorgebouw van

ter inzage in het

in

u

site

als

u

reuma

heeft.

voor df

Rijnland,

Leiden. Voor inzage buiten

Voor informatie

een afspraak maien:

belanghebbende bent kunt
ïrift

wensen u
Kerstdagen

indienen.

U

o'

u tijdens

richt dat

aan dijkgraaf

Uw nieuwe ZandvoortPas 2011
Alle ZandvoortPassen die voor de kerstdagen zijn

worden

in

de laatste week van

aangevaagd,

dit jaar per post verzonden.

Heeft u nog geen ZandvoortPas of
wilt u

uw

ZandvoortPas 2010 verlengen?

Vul dan de bon

in

op pagina

12

en

vraag er vandaag nog één aan!

Nieuwe

pas:

Verlengen:

Reken

zelf

€7,50

€ 5,-

uw voordeel uit!

eenma |ig gratis een

Zandkorrel plaatsen.

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger
en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

om uw aankopen
O.

Gemeente Zandvoort
Postbus

it 2,

info

2,

2040

AA Zand\

©zandvoort.n!

Gemeentelijke publicatie week si -2010

zijnde

hernummering en de noodzaak om deze aanpassing

van de huisnummers door te voeren. Daar waar het weglaten van de schuine streep niet leidt tot onduidelijkheid

Vergadering college

De

besluitenlijst

de verdere

in

wee-;

zijn in

van de collegevergadering van week 50 en

week 50 door

n

het college

genomen

vastgesteld De besku:er

st

besluiten
te zien

is 111

dij

de Centrale Balie en op de website.
Belastingverordeningen 2011 vastgesteld
is onderstaande tekst niet meegenomen
de advertentie van week 50 en wordt daarom nu in

Abusievelijk
in

week

51 gepubliceerd.

komt de schuine streep gewoonte vervallen. Dit geldt voor
huisnummers met de toevoeging 7bn',7bv',7zw' of 7rd'.
In c ie gevsllen vvs^ai irogehjk wel onduice
kheia o sleedt
wordt de schuine streep vervangen door de letter 'F' of wordt
de huisnummertoevoeging in zijn geheel vervangen door
een letter. (Bijvoorbeeld 12a.)
De wijziging van de huisnummers gaat in per 14 maart 2011.
Alle bewoners van wie het huisnummer wijzigt hebben inmiddels een brief ontvangen met hun nieuwe huisnummer.
Het besluit ligt tot zes weken na dagtekening ter inzage op
alle

In

de vergadering van 9 november 2010 heeft de gemeenteraad van Zandvoort de volgende belastingverordeningen,

het gemeentehuis.

inclusief tarieventabel en toelichting vastgesteld:

Bestuit Maatschappelijke ondersteuning 2011

-Verordening begraaf plaatsrechten 2011

In de vergadering van het college van Burgemeester en
Wethouders van 14 december 2010 is het Besluit Maats:: ha ppelijke ondersteuning 2011 vastgesteld. In dit Besluit zijn

-Verordening begraafplaatsrechten dierenbegraafplaats
ing brandweerrechten 2011

i

ing hondenbelasting 2011

ling leges 2011

Ver ard

ling marktgeid 2011

Ver Drd

i

van de hulp

het huishouden, persoonsgebonden budget

bij

vooi eer spoi trdszü-el e

1

":

ce

*

~?.\k e e

teser oetkomng

ling precariobelasting 2011
i

Ver Drd

-ling

Ver ard

i

ing toeristenbelasting nachtverblijf

i

ing forensenbelasting 2011

ing rioolheffing 2011

In

reinigingsheffingen 2011
21

de vergadering van

1

belastingjaar 2011.

open i'igst jden kosteloos

liggen tijdens reguliere

de centrale balie

in

u

het Raadhuis en staan

meer wilt weten overeen

en school,

december 2010.2010-W-011.

39,

raam op het

plaatsen

;men achterg^

v

terras voorge'

Bezwaarsch rift en

genoemde verleence vergunnrgen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen De datum van
bekendmaking is de verzend datum van de vergunning. Indien
het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt
uw bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar" in de rechh

ie

'boven

terbovenhoek van

het

in

uw

brief aan het col lege

van Burgemeester

beginsel niet de werking van het besluit waartegen

gericht.

In

geval van spoed kunt u een verzoek

:e

de Centrale Balie

in

bij

om

een

de voorzieningenrechter

van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus
1621

bij

is

vooi o pige voorziening indienen

14 december 2010 heeft de gemeente-

2003 BR Haarlem. Een

gaan van een

afschrift

dergelijk verzoek dient vergezeld

van het bezwaarsch

-rf:

het Raadhuis vanaf 23

december 2010 en staat ook op de website De verordening
met terugwerkende kracht in op augustus 2010.
Bij Wet van 7 juli 2010 is vanuit het zogenaamde wetsvoorstel Oke (ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie)
de Wet kinderopvang gewijzigd in de Wet kinderopvang en

treedt

Centraal telefoonnummer

1

kwaliteitseisen peuterspeelzalen, die op

bij

Hogeweg

raad van Zandvoort deVerordening Ruimte- en inrichtings-

ter inzage

15

Burg. Engel bertsst raat 40. plaatsen dakkapel, verzonden 17

eisen peuterspeelzalen 2010 vastgesteld. Deze verordening
ligt

De verordeningen treden in werking op januari 2011. De
in de verordeningen betreffen voornamelijk
aanpassingen in verband met nieuwe tarieven voor het

Wijzigingen

ter inzage

-

schorst

Verordening Ruimte- en inrichtingseisen
peuterspeelzalen 2010

Verord

Ver ard

tevens op de website. Wanneer

-

en Wethouders, Postbus 2.2040 AA Zandvoort. Het bezwaar

verhuiskosten.

ing onroerende-zaakbelastingen 2011

De stukken

in

CS legersstra at 11, sloop sport hal. woningen

verzonden

De

opgenomen de geïndexeerde bedragen voor de verstrekking
i

Ver ord
Ver Drd

Ver Drd

Verzonden besluiten
Omgevingsvergunning
-PrinsessewegiS.Prinsessewegg t/m ji.Koningstaat ^ot/m
72 en

werking

trad.

1

augustus 2010

Vanaf deze datum geldt een

liteitsweder voor peuterspeelzalen.

verantwoord en

veilig

landelijk

kwa-

Voor het uitvoeren van

peuterspeelzaalwerk

is

het belang r

k

van deze verordeningen, kunt u contact opnemen met de

dat minimale eisen gesteld worden aan de ruimteen inrich-

medewerkers van Gemeentebelastingen Kennemerland
Zuid. telefoonnummer f023) 572 6066, Postbus 47, 2050
AA Overveen. Bij het belastingkantoor kunnen afschriften
van de verordeningen tegen betaling van leges worden

ting var- pe.iteispee zalen Deze eiser

aangevraagd.

ganisatie tot stand

z

!

vaszaelegd

in

de

Verordening Ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen.

De verordening

is

in

overleg

Alle afdelingen zijn bereikbaarvia

donderdag 8.30 -17.00 uur en

vrijd

023) 57401 00,

maa dag t/m

g 8.30 -16.00 uur.

Melding ofklacht?

in

met deskundigen op het ge b ed

van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang en de brancheor-

gekomen.

Bel

met de

Centrale Meldlijn (0 23) 57402 00, óf V

website het digitale formulier

in

óf stuur een briel

j|

op de

naarde

klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandagt/m woensdag: 0830

-

16.00

uur

Donderdag:

08.30

-

20.00

uur

Vrijdag:

08.30

-

12.30

uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u

maar vooreen

beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijz ene.d.

Parkeerverordening 2011 en parkeerbelasting-

verordening 2011
In

Ingekomen vergunningenaanvragen

de vergadering van 14 december 2010 heeft de gemeente-

raad van Zandvoort de parkeerverordening 2011 en parkeer-

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en die en begraafplaats aa ideTol-

Om ge vin gsvergunning

iensstraat zijn dagelijks

open

tl ssen

08.00 -18.0c

uur.

belastingverordening 2011 vastgesteld. Deze verordeningen
in werking op 1 januari 2011 en liggen ter inzage bij
in het Raadhuis en staan op de website.
De verorden igen betreffen patkeetregu eringsgebieoer.

treden

de Centrale Balie

tarieven en tarieftijden.

Zandvoort
Hogeweg45, plaatsen van een nieuw
-

Pat rij zen straat

ingekomen
De

w

zigingen

in

de vererder -igsr betreffen voor nar ehjk

zariefsvv iziginger

van het betaald parkeren op

boulevards en parkeerterrein de Zuid. Daarnaast

aanpassingen gedaan

gen
in

zijn

in

straat,

zijn

de

enkele

Collegelid spreken?
kozijn.

ontvangen 30

-

01

3,

kappen van een boom

december

in

de eerste invullingen van het nieuwe parkeerbeleid

collegelid wilt spreken.

alle

alle

huisnummers waarin een schuine streep voorkomt. Afzijn er

informatieavonden georganiseerd

om

betrokken bewoners te informeren over de ophanden

zijn

aan waarom er u het

dat u eerst

n aar

een

2010, 2010-VV-036.

Ken nemerweg 78, vervangen rieten dakbedekkingen aan-

passen en vervangen gevelkozijnen, ingekomen 10 december

vakafdeling verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?
Voorvragen over concrete of ge venste bouwplanr enisde

Let op.

De hierboven genoemde aangevraagde vergunninbij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien

tijdens openings: der Deze publicatie betekent niet dat u

gelopen weken

Het kar

u

2010.2010-VV-034.

gen liggen

Zandvoort.

telefoonnummer. Daarbij geeft

de achtertuin,

de reguleringstijden. Deze wijzigin-

Hernummering huisnummers schuine streep
HetcollegevanB&W heeft besloten tot hernummering van

Een afspraak maken met een co legelid doet u via iet eentrale

-

uw

zienswijze over deze aangevraagde plannen kenbaar

kunt maken. Deze publicatie betekent ook niet dat u een

werkeenheid Vergunningverler ng op werkdage

te lef0-

nisch bereikbaar tussen 08.30 e n 16.00 uur.

Op zoek naarwerk

of aanbied en van vacature?

Werkgevers en werkzoekers

ma

;en gebruik van

bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning worden

www.werkeninzandvoort.com.

zal dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen
belanghebbenden bezwaar indienen.

Voor het vinden of aanbieden v n banen inZandv 00 rt.

verleend dan

BASKETBAL

-dames

Basketbalsters zetten zegereeks voort
Opnieuw heeft het damesteam van The Dons een mooie
overwinning behaald.
ten de

In

de 'eigen' Korver Sporthal moes-

dames van Onze Gezellen

in

de slotfase buigen voor

Het eerste en het tweede

lijk.

kwart moesten met een

leverd,

onze plaatsgenotes.

waardoor Zandvoort

den hierdoor hun snelheid

tweevrijeworpen nemen, die

in

de race

hield, gein

het tweede kwart. Zoals vaker

seizoen konden

dit

we onze

het 3e kwart, waardoor

de laatste

in

5torm goed te ontwik-

kelen.

Van de negen

opeen prachtigevierde

de wedstrijd kwa-

hem

Het verschil zat

had

het tegen

de

Lions

Haarlemse dames wel moei-

in

vooral

het vierde kwart dat

met

een achterstand van slechts

Cees van Deursen se-

zitteren Arjan Petrineemt de

Willemse pen-

PR en de sponsoring op zich.

cretaris; Kitty

PAARDENSPORT

in

detas:

Monster wint opnieuw

Erik

Onze dorpsgenoot

Op

Martine Loos

(!),

S januari

uur

OG

hetzelfde

is

ig

de Haarlemse

in

OG-hal de eerstvolgende tegenstander. Dat
niet

zal

ten spreken.

Erik

met

Hij is

Monster heeft opnieuw van
zijn

in zijn klasse:

Het was een zeer zware wedstrijd

in

uur rijden van Zandvoort, en

bij zijn

verzorgster Nikki

was Winston niette

genieten. Toch

kwamen

met mooie

ze

toch nog 14 punten uitliepen.

helft.

"Je

merkte

al

snel het verschil

tussen een team dat
die onder

onze plaatsgenoten staan, haalden

Sporthal een 60-95 overwinning.

Jaap v.d. Meij maar

Bij

liefst 17

Lions

in

de Korver

maakte de pas

punten!

al ja-

renlang samenspeelt en een

gasten het

klaarblijkelijk

boven de 100 uitgekomen.

ben natuurlijk niet tevre-

lukte van

den

met

als je

krijgt,

tieve

35

punten klop

maar wel over de

posi-

houding van de spelers

kanten voorbij gelopen.

en hetgoedespelvanJaap",zei

Gelukkig bleef de houding

Kroder na afloop. Eindstand:

alle

van iedereen goed en spraken

we af er toch

het beste van te

proberen te maken. Eind 2e
kwart gingen

we

over

in

spel ten

goede kwa m",

vertelt

De

Het venijn

scoren. Als een

vijfde plaats,
13

nog

met 14 pun-

wedstrijden,

maar

bij

Lions lag

team

in

in

het

twee

Onze plaatsgenoten waren
niet

bij

machte om hun gasten

meer gespeeld dan denaaste

keer tien minuten slechts

en ige weerstand te bieden, ge-

gewenste kampioenschap

Wessels waren zaterdag

met de grootste moeite

tuige de 17-50 ruststand. Toch

waarschijnlijk niet veel te-

deed Zandvoort

recht

trainer/coach Dave Kroder

17

in

het derde

kwart aanvallend wat terug.

een beroep moest doen op

voltrokken. En alsdan ook de

Sterker en Kroder wisten nu

Amsterdam tegen de

veteraan Peter Sterker en de

verdediging niet goed draait,

regelmatig de basket te vin-

van US. Die wedstrijd staat

met de kraan

den maar konden niet voorko-

16.00 uurgepland.

juniorenspelers Jaap

v.d.

Meij

en Dwayn Wijkhuizen

(15).

is

is

het vonnis eigenlijk

het dweilen

open. Dat gebeurde dan ook

men

dat de

Amsterdammers

2011!
Ook

in

2011 staat

de

sportraad klaar voor o.a.
steun en advies aan sporters
en sportverenigingen

zal

www.sportinzandvoort.nl

komen, helaas. Op 9 jaherenteam in

al

nen,

wenst u heel

concurrentie. Van het zo vurig

Robert ten Pierik en Paul

punten kan laten aanteke-

januari

fijne feestdagen
en een zeer sportief

18 en Jaap v.d. Meij

Lions heren staan nu

op de

hebben wel twee wedstrijden

Marvin Martina,

21

Sportraad Zandvoort

60-95. Topscores Lions: Rens

Teeuwen

ten uit

Kroder.

aanwezig waardoor

op

17 punten.

een

zoneverdediging, hetgeen ons

Lions,

is

meteen kuur op muziek, een
nummer.

verplicht

hadden, was ereen stand van
dik
"Ik

ma ken. Onze ma n-

geen kant en we werden aan

niet

paard te verto-

voldoende. Als ze doorgedrukt

bleven spelers er het beste van

to-man verdediging

Drie spelbepalende spelers

heeft ontvangen voor een

zijn

wel

team dat met enkele overgeprobeert te

van

en

vooreen internationale
uit meer uit 20 landen.
De eerstvolgende wedstrijd

voor Monster

Het vierde kwart vonden de

avond een zware nederlaag geleden tegen het derde team

17-jarige

zijn

Ermelo

hem
n en

dat Erik na

april in

daar de kunsten van

jury

is

3

om

een

prijzen,

apparatuur en een dikke envelop. Bijzonder

deze uitslag een uitnodiging
de eerste

wedstrijd op

statiedeken, huishoudelijk

thuis

in

was zowat teveel voor

dressuurpaard.

Ook

Zware nederlaag Lions heren
Een incompleet herenteam van The Lions heeft zaterdag-

dit

1,2x60 %.

Zuidwolde, ruim 2,5

opnieuw

gemakkei ijkworden.

-heren

van het hoofdstedelijke US. De Amsterdamse studenten,

zich la-

paard Winston, ondanks zware

omstandigheden, toch ie geworden

Wolffs

BASKETBAL

ningmeester; Jan Peter van

70-67.

om 16.15

plaats.

dit sei-

er tot nu toe al zes

in

deZeeisdenieuwevicevoor-

om nog te scoren,

de overwinning zat

en Sabine Dijkstra io punten.

men", herinnert Kroderzich.

zoen gespeelde wedstrijden

OG

werd

Boer 29

goed

werden

tijd

dooreen aantal lay-ups weer

Zandvoort staat na zaterdag

v.d.

beide door de basket gleden.

Topscorers Lions: Tessa de

twee jaar wel anders geweest.

en Jeroen

De samenstelling is nu als
Henk Hilberts voor-

zitter;

we

Kroder en

assistent Bart

het

werd het spannend. Bij 6867 in de laatste minuut van
de wedstrijd mocht De Boer

verhinderd

Floris

Coezinne en Herbert Fens.

volgt:

De resterende

heeft sinds de afgelopen

algemene ledenvergadering een nieuw bestuur. Aftredend

Nog even

vaker breaks konden lopen en

ding van trainer/coach Dave
zijn

Gaandeweg werd

voornamelijk Tessa de Boer

ons

De Zandvoortsche Hockeyclub

wegens het aflopen van hun termijn waren

de break te

gaan.

verdediging aanscherpen

is

om op

gebruiken

verschil ingelopen.

die

gewonnen, dat

ijs

wensen
over maar verdedigend werd
er redelijk goed werk ver richt.
"Het was in het eerste kwart
te

liet

steund door Martine Loos

lei-

I

stand had: 32-35. Vooral het
afstandsschot

Lions begint zich onder de

heerste onder de bor-

B u

den en De Boer en Loos kon-

OG worden

bij

rust een kleine achter-

bij

Nieuw bestuur ZHC

twee punten begon. Wendy

klein

inge-

verschil

nuari speelt het

reserves

om

m

'

Sportraad Zandvnorf

Zandvoortse Courant

WANDELEVENEMENT

•

NUMMER

Groot wandelevenement
Le Champion, de organisator van de Runner 's World Zand-

voort Circuit Run, gaat op de zaterdag voorafgaande aan

de run een groot wandelevenement organiseren. Afgelo-

in

maart

FIA

GT3 komt naar Zandvoort

cours over 30 kilometer volgt

De afgelopen

na vertrek vanaf Circuit Park

gaat het er toch echt van komen. Volgens de autosport-

Zandvoort.

In

noordelijke rich-

tijd

gonsde het

website Autosport.nl

zal

al

van de geruchten en nu

het Europees kampioenschap

ting volgen 7 kilometers over

pen maandag

is

de inschrijving geopend van de '30 van

Zandvoort 2011'.

het Noordzeestrand richting

de zuidpier van Umuiden.

De wandeling

trekt langs de

bosrand van Nationaal Park

GT3

in 2011

naar Nederland komen. De internationale

der de sfeervolle dorpskernen

16 oktober van het Dutch

Power Pack op Zandvoort. Paul

van Splunteren, bekend van onder meer
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optreden

Het 'Kopje van Bloemendaal'

de FIA GT3.
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zijn race-

het kampioenschap van

populaire Renault World

Nederlandse autosport-

ederode en Landgoed Duin
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finish
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liefhebbers. Renault Sport

in

organiseert
jaren

zal
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badplaats of
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in

één van de

bij

Schrijf je
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u

'30 van
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zich

den
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een begrip te wor-

Nederland. Een uiterst

afwisselenden uitdagend par-
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voor de '30
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komende

len in het

schap

maandag

20 december t/m zondag
13 maart via de website
www.^ova nza ndvoort.n
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is

circuits.
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één van de drie nieuwe

cuits

2011 zal neerstrij-

ken. Het duinencircuit

-dames

cir-

waarhet FIAGT3 kampiin

is
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rust

keken de

Zandvoortse dames tegen een 7-8 achterstand aan die

moeten houden.
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eindelijk via

een tumultueuze eindfase
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13-11

zege

werd omgebogen.

Vooral door geconcen-

treerd te handballen

werd de

achterstand langzaam
zeker ingelopen.

maar

de laatste
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in

achterstand op het scorebord

vijf

minuten van de wedstrijd,

de Korver Sporthal voor wat

stond.Vlakvoor het einde van

bij

een
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eerste instantie ging het

ZSC aangaat van een
dakje. Al
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snel

leien

werd een

voorsprong opgebouwd

die echter

dedigen

door slordig ver-

sneeuw voor de

de eerste

helft

werd Charissa
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stand, kregen

twee dames van Wijk aan Zee

Koning ruw verdedigd tijdens

een twee minuten

een break-out en waardoor

kon Zandvoort de eindstand

zij

ongelukkig op haar heup terecht
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bepalen op

tijdstraf
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73-11.

opnieuw een

driejarig con-

tract zal het Duitse race-

Zandvoort

circus

gaan bezoeken.
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voor het ko-

seizoen de

tweede

m

i

n istrat ieka ntoor

K Willemse

Zandvoort
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Strijder

Autobedrijf KariMo

Huisartsen Centrum

Zandvoort

B.

van Bergen

Zandvoort

BreezebyWalter

P.vanKleeff

Café Oomstee

Phoenixbco

Deze factoren zorgden

werd geconstateerd. Hierdoor

wedstrijd begint

ervoor dat

bij

rust er

een 7-8

zal

zij

minimaal een week

rust

ai
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ChocoladehuisWillemsen
Kaashoek

Dobey Zandvoort
FiloxeniaGreek Cuisine

Grand Café Restaurant XL
Groenestein

Club Nautique
Dierenarts Dekker

Dorsman

en Omstreken

RicheaanZee

Restaurant

Hoogheemraadschap
van Rijnland

Fin.

Schouten

Mode

Kroon

Lavogue

Life

Notarissen

VanVessem&

&

diensten

Henny's Pedicure Salon

Sea Optiek

Seven For

Uitvaartcentrum Haarlem

ren.

Jef& HenkBluijs
Boudoir by Sara

Pluspunt

VanderValk&Swart

Die

Kerstactie:

Rabobank Haarlem

Van AackenClaszettersbed rijf

zal zijn.

afge-

af.

Censeen van Lingen

Harocamo
HongKongChinees

Amsterdam waar U5

de tegen stander

een aantal factoren

Circus Zandvoort

HairstudioSerenay

uari afin
3

moet nog worden

wacht. Het hangt nog van

Corry's

Gemeenschapshuis

naar

in
bij

de op-

Boudoir Personal Styling

Ondernemersvereniging

De eerstvolgende wedstrijd
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zet

in

Bloemsierkunst

Huisartsenpraktijk Noord

Mazzelmarkt

van ZSC speelt zich op 9 jan-

niet

een ziekenhuis vervoerd waar

is

gebleken

al

uiteindelijk slaagt

eraante pas komen. Ze

een zwaar gekneusde heup

het verleden

andereFi-demonstraties.Of
het Circuit Park Zandvoort

staan en de ambulance moest

als

actie

goed

dit keer

in

is

is

het jaar

wel erg vroeg

hadden de Zandvoortse da-

mes ook de nodige pech door

in

demonstraties

voor de publiciteit, zo

ADVERTEERDERS
Algemene uitvaartbege eiding

Assurantiën

meer

be-

zon verdween. Aanvallend

regelmatig de paal te teiste-

zijn er

i-team. Dat laatste

is

kend. Na het afsluiten van

mende

uitter.

komen

van het Renault Formule

kalender van 2011

Zandvoort

Ad

de tweede helft werd het

Zandvoortse spel steeds be-

een hoofdrol

Ook de voorlopige DTM-

tionale kampioenschap.

ABNAmrobankN.V.
Bij

DTM

finaleplaats van het interna-

Handbaldames trekken aan het langste eind
De handbaldames van ZSC hebben zondag een zwaar bevochten zege geboekt op Wijk aan Zee.

Europa.

Formule Renault
Naast de nationale

Renault klassen die
seizoen zul-

FIAGT3-kampioen-

in totaal 12 manches
worden verreden verdeeld

oenschap

HANDBAL

de specta-

zijn

3.5 die hierin

dag 26 maart! Inschrijven
mogelijk van

in

Prominent
culaire

van Zandvoort' op zater-
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eigen autosport-

evenementen

vervult.

fiü±

een aantal

al

met de Renault World

Series

over zee.

terugkerende

lukken dan zou dat goed

het sfeervolle centrum van

strandtenten met uitzicht

dit jaarlijks

naar

by Renault

Nederland te halen. Mocht

Zandvoort. Na afloop

voel nagenieten zijn

zeker niet missen.

al

om

Zandvoort bezig was

voor 2011 een ronde van de

nieuws betekenen voor de

r

van de vele terrassen

van

en

dit

B

wandelevenement mag

Eerder dit jaar werd

heden, zoals de Ruïne van

dan ook met een voldaan ge-

alles

12 tot

prachtige bezienswaardig-

en Kruidberg.

Zandvoort' heeft namelijk

te zien

is

Renault World Series

Series

niet.

langs

je

DTM

weekend van

15 mei.

bekend dat Circuit Park
de Dutch GT4, werd het afgelopen seizoen met
partner Marco Holzer tweede

Onderweg kom

het

met

raceklasse zal te zien zijn tijdens de Finaleraces op 15 en

van Driehuis en Overveen.
ontbreekt natuurlijk

op de kalender van de

race

Deutsche Tourenwagen
Masters. De
in

FIA

Zuid-Kennemerland door on-
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Mobiele Poets Centrale
Rosarito

Shanna'sShoe
Repair

&

Leatherwear

Willemse Elektrotechniek

Woonkado Discovery
Dreams&Daytime

Zonnebloem afdeling Zandvoort

Zaras, Café Restaurant

Le Patichou
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-

CENSE 15
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Jhr. P.M.

Quarles van Uffordlaan 2

2042 PR Zandvoort
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-
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Emmaweg
In

(ca.

uit

8

de 50-er jaren met een besloten achtertuin

5 mtr. diep)

1

op het zuiden.

•

Uitgebouwde woonkamer met visgraat parketvloer en haard

•

4 slaapkamers op de

Ruime bergzolder var
•

Kijk

1

ZA I l"i"i

even

is

verdieping

m3

23

ca.

Modernisering gewenst

•

Woonoppervlakte

ca.

1

08 m'

Perceeloppervlakte 322

Vraagprijs:

11

1"

Garage voorzien van water en elektra

•

•

Onze website

!•

het geliefde groene hart staat deze uitgebouwde

hoekwoning

k'1 CJ

r

€

m

(excl.

bergzolder en garage)

?

489.000,-

gehe<

i

gauw op

www.cvl.n

Dit aantrekkelijk gelegen

op de
•

en wij horen graag
wat u er van vindt!

e
1

voormalige 4 kamer

etage, heeft 2 balkons en een

Vrij uitzicht

op

strand, zee en

apa

gjtf

boulevard

mige woonkamer, woonkaj

kantelschuifpuien.iiJ^y^Gi^Pfn dubbele beglazing
ïuit

Op

de onderSÉK' tWprrgrat. het gemeenschappelijke grasveld

looBa

Ma^wa^lS-slalion
1

ca.

83

m2

en cenlrum (10 minuten)

(excl.

Vraagprijs appartement:
Vraagprijs garage:

balkons, berging en garage)

€ 229.000,€ 30.000,-

^36c£

A«

HUGOOS
restaurant

Onderhoud en

gelukkig en culinair 2011

DE HAVEN

o:

Ca^ti

VAN ZANDVOORT

APK

café

-

Wenst iedereen een

01 Januari 2011 vanaf 14.00 uur

reparatie alle

Occasions

in -

merken

en verkoop

Bubbels on the Beach

Curiestraat 10, 2041
F.

023-5733793

E.

CD

Zandvoort

T.

@ De Haven van Zandvoort

Onder begeleiding van de Haarlemse band De Busuuitos!

Mo

Karim en

HAPPY NEW YEAR

www.autob edrij fka hm o.nl
023-5733792

Strandpaviljoen 9,

autobedrijfkarimo@planet.nl

tel.

Het Pakhuis,

Behang- en schildersbedrijf

pluspunt
*
Vrijdag 7 januari 2011
Live muziek tijdens diner

*

*™SS«

Buitens hoolse opvang

BSO D Boomhu t biedt

pro

met een g

Reserveren is aan te raden
Dinsdag gesloten

Spd.n

een kringloopwinkel

waarvan

Tel/Fax 571 31 72
t/m B

1

met

Marjet

Arnold Nijkamp

De Boomhut

an groep

ideren

Openin gstijden van 07.30- IB.30uur

e

"ZZ

net ander

opvang voor uw

.

.

sfeer

.

tot boeken.

www.arnoldnijkamp.nl

De winkel

Plezier

"

VW

204
Zandvoort
F: 023-57 16 665

wwv

.

is!

en van kleding

werkzaarnheden

is

geopend

op don-vrij-zat
Kabel-internet/adsl

,„lo® luspuntz mdvoort.nl

koop

glaswerktot meubels

wit-en schilderskind.

t afwezig zijn.
elijke

Flemi gstraat 55

T:023- 57 40 33C

023-5736680
www.restauranthugoos.nl

alles te

Van serviezen en

Mobiel 06-54 264259
Vooral uw behang-,

Cre

ngen leren

Zeestraat 36, 2042 LC Zandvoort

!!!!!

023-5718888

www.dehavenvanzandvoort.nl

installateur helpt

10-17 uur.

Info:o6 -53693409
Noorderduinweg 48,

bij alle

PC-PROBLEMEN.

P u ,p„„«,„d ra „„.„,
i

Advies en aanleg

(Corodex) Zandvoort.

(draadloos) netwerk.

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstatïon

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

APK KEURING

levering en plaatsing alle glassoorten.

Alle

merken vanaf €

&

van het

Huis van Gebed Zandvoort

023-5719666 of 06-44696001.

Met

u

een gelukkig

Nieuwjaar.
Wij bidden voor u.zie

grote beurt gratis!

BOVAG

Lid

Max

vrijblijvende offerte!

tel.

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

wensen

garantie en KvK.

Autobedrijf Tra de Ard.
Bij

schilderwerk.

De Evangelische Christenen

Rep-it, totaal service

29,-

NU OOK:
vernieuwen kozijnen

Ook avonden/weekend.
voor computergebruikers.

www.gebedzandvoort.nl

en NAP.
Pedicure Carla

Planckstraat 44,

5730519

06-53498304

/

wenst

u

een gelukkig

en gezond 2011.

www.trade-ard.nl

BUIS

www.massagebijrosa.nl

www.auLabMMIrandvoort.ril

L.

Paap medische

06-46098919

hulpmiddelen

ZANDKORRELS INVULBON

AANMETEN VAN

Met ZandvoortPas

korting op een zandkorrel

raar. Bel

Met ZandvoortPas

€5,-

Geen onroerend goed of auto's
Geen goederen met een waarde boven

op

zorgverzeke-

06-51815360

Inloopspreekuur:
1

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst
onderde volgende voorwaarden:

via

vooreen afspraak

thuis:

bij u

Particuliere zandkorrel €7,50

Zegelring verloren

THERAPEUTISCHE
ELASTISCHE KOUSEN.
Vergoeding

maandag

Tussen Celciusstr. 204 en
brievenbus winkelcentrum

Nieuw Noord. Voor de

55 (Pluspunt)

vinder een verrassing!
Tel.

3

Uw auto kopen
via
Kijk

5

(excI.btw)

6

Gratis af te halen:

III

voor meer informatie

230 oude straattegels

30X30X4cm.
M.van Bavelgem.

www.autoverkoper.nu

7

aarden kunt

8

plaatsen.

9

of bel Patrickvan Kessel

n ge-; loten e ".* lop

imei

Verloren

j*l"'5:

1)

De

2)

Bruna Balkenende, Grote Krocht

In

:

ï

contant geld) afgeven

SVP

maandag 1100 uur betekent

van welke aard

d:-n
5.

ElltcIJfer.

leesteken en elke letterofspatie

In

een npmtvakje ninnben

€

70. Tel.

plaatsing dezelfde

week

ook onistian dooi .; keerde cf onjuiste Inhoud

06-50862099

Zet- en typefouten voo

Hoveniersbedrijf Parosa.

Uw[bedri]fs)naam

Uw Zandvoortpas n

Op

Boomverwijdering,

e
i

5717225

in

Zandvoort

Kerstdag heb

armbandje verloren

in

ik

erg aan gehecht ben.

Hoge beloning

bij

1

behouden.

de

sneeuw met een amuletje
van een zonnetje, waar

r.

tuinaanleg en onderhoud.

ik

een massief gouden

I.z.g.st.

1S

WIJ kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade

van Zand korre

Zw herensmoking

mt.50 merk Canda.

bij:

redactie van de krant, Kleine Krocht 2

leve ring vóór

tel.

06-55383624
T.K.A.

Dei? bon

5732811

of verkopen

een professional

en ons aanbod op

•i

steen,

wapen

(leeuwen en een kroon).

9.00-12.30 Flemingsstraat

2

4

de €500,-

Zakelijke zandkorrel €12,50
Met ZandvoortPas €10,-

di.21 dec.

Met lichtblauwe
en donkerblauw

Tevens reparatie straatwerk.

terugbezorging.

023-5353591 of 06-22209568

Tel.

06-53243809

Faunabeheerplan damherten ingediend
De Faunabeheereenheden Noord- en Zuid-Holland hebben het faunabeheerplan damherten

bij

goedkeuring ingediend. Het gaat hier

hun provincies ter

om

Umuiden

is

tot

het waarborgen van de verkeersveiligheid en het voorbollenvelden.

Met het bereiken

NUMMER 52

OOG

OOR

voorkomen. Het

in

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

het plan

geformuleerde beheer heeft
als

uitgangspunt dat schade

wordt beperkt door te

Kindje wiegen

een wandelstokeen belang-

ver-

Het

een aan-

blijft altijd

hulpmiddel

rijk

hinderen dat damherten zich

van deze doelstelling wordt bijvoorbeeld ook de overlast
in

de stedelijke bebouwing teruggedrongen.

doenlijk gezicht als kleine

buiten het leefgebied begeven.

Met

rondom een

kinderen zich

beheer worden

dit

gedood, die

uit

was opnieuw

het

bekende 'Kindje wiegen'

in

beïnvloed door afschot

de Agat ha kerk. Slechts een
handjevol ouders

hun
het beheerplan zijn ver-

van beheer onderzocht,

was met

kleintjes

naar de kerk

gekomen om

dezetraditie

voort te zetten. Er werd

gezamenlijk een aantal

gezongen en het
kerstverhaal werd voorgeliedjes

natuurlijke vijanden

de duinen van Noord-

In

en Zuid-Holland leeft een

in

de stedelijke bebou-

wing.

uitbreidt. Het grootste deel

plan

het plan

is

De conclusie

zijn of

geen daadwerkelijke

maatregelen beschreven. Het

oplossing van het probleem

gaat hierom bijvoorbeeld het

zijn.

plaatsen van hekwerken, wild-

de provincies begin februari

roosters, wildspiegels en -re-

2011

steeds meer schade aan de

flectoren, het verlagen van de

verkeersveiligheid en land-

snelheid

bouwgewassen

veroorzaakt,

ding bebording en de nat uur-

om

voor beide

in

besloten

is

opwegen

en uitbrei-

brug Zand poort. Ondanks

alle

provincies één gezamenlijk

getroffen maatregelen

beheerplan op te stellen.

de schade nog steeds toene-

blijft

De verwachting

dat

is

een besluit zuilen nemen.

Daarna wordt

in

overleg

met

degemeente Amsterdam
paald op welke manier

beheerplan

in

ten. Het plan

is in

be-

zij

gaan

nelijke

met

als

man-

oorzaken ze schade op bollenzijn

Na afloop konden de

erveel klachten

;l

'NI?

oude

jaar

wordt weer weggeschoten. Vuurwerk,

geknal en spektakel, het hoort
hooguit het geveeg van bezems

erbij.

in

Op Nieuwjaarsdag hoor

de straat. Helaas

vaak niet de knallers van de avond ervoor. Logisch
ontstekers zelf zorgen dat

zij

zijn
is

je

de opruimers

dat vuurwerk-

geen sporen achterlaten. Zodat de

gevaarlijke vuurwerkresten niet

in

handen komen van kinderen en

het dorp schoon 2011 ingaat!

Hetvuurwerkafval
Gemeente zandvooi

mag gewoon

w.w

u

ZANDVOORT SCHOON!?

de vuilnisbak.

te houden.

werden de

laatste gasten

moe maar voldaan

terug

naar huis gebracht. Een

"Uit mijn voortuin

gen van naastenliefde.

gejat!

kon het niet gelo-

Ik

ven, heb alles afgezocht, heb

de buurt gekeken

in

ze.

Weet

hem

u toevallig

Neem dan

Hoofddorp naar Haarlem/

mooi

zeer gedupeerde

op met de

ergens

In

waar de
is

geble-

even contact

redactie, daar zijn

de naam en adres van deze

dame

be-

initiatief in

een klap

zaken

51

Met de aanhouding van
verdachten heeft de

politie

van Zandvoort

51

zaken opgelost. Naar aanleidingvan een flink aantal
bromfietsdiefstallen

in

de

afgelopen

maanden

in

de

gemeente

is

enkele

kend.

deze da-

opgelost

13

in

Hoofddorp

de recherche

maanden geleden

een uitgebreid onderzoek
Gratis kerstdiner

gestart. Dit resulteerde

kon meerijden met

De

verdachten

de brandweerka-

zijn

en

Velsen.

in

in

deaanhoudingen.

zerne

in

zij

Zandvoorters

Haarlemmers
de

gaan lopen naar
Velserbroek. Na be-

jaar.

leeftijd

van

met 23
De verdach-

17 tot en

hoorlijk ploeteren

ten worden ver-

door de sneeuw

a

stopte er een auto

gehouden voor

met een jonge-

22 diefstallen van

die vroeg of

mee

wilde rijden naar

heb

"Ik

dit

met beide handen aangepakt omdat het bar slecht
weer was. Hiermede wil
ik

mijn dank zeggen aan

deze man, misschien herkent
Hij

een

Dit jaar
Patricia

hebben Martin en

Fabervan hotel Faber

ntwoorde

ij

I

k

bromfietsen in
Zandvoort, Haarlem en
Hoofddorp, 27 inbraken

aan de Kostverlorenstraat

tuinhuisjes

voor de tweede maal ge-

Noord en

heel belangeloos een kerst-

ken

in

in

in

Haarlem-

2 bedrijfsin bra-

Zandvoort.

Zij

zul-

diner voor Zandvoortse

len zich te zijner tijd

ouderen

de rechter moeten ver-

georganiseerd.

voor

Pluspunt, het Rode Kruis en

antwoorden.

in

de Zonnebloem hebben ge-

goederen teruggevonden.

slagerij/slachthuis

holpen de contacten te leg-

Wel wordt per verdachte

hij

zich

werkt

Nogmaals

in dit

verhaal.

Beverwijk

in

en woont
in

De medewerkersvan de afdeling Reiniging & Groen wensen u
veilige, gezellige jaarwisseling toe en een opgeruimd 2011.
Vanaf maandag 3 januari zijn we weer paraat om samen met
een

Middags wil-

de stok pakken voorde

zij

bruine wandelstok

zij

het

er

dwenen.

ven?

Velserbroek.

ZANDVOORT SCHOON!?; knallende opruimactie
Nog even en

die helemaal. 's

de

Engelen bestaan!
17 december reden er
geen bussen meer van
werkneemstervan het Spaarne

accordeon

los speelde. Er

2e uitlaatronde, maar toen
was haar hulpmiddel ver-

neergegooid hadden", mailt

Velserbroek. Een

op

gezongen. Tegen 17.00 uur

of kwajongens

man

over de aanwezigheid van de

ÏANDVOÜHTT

heerlijk

werd naar hartenlust mee-

overal

Op

zijn

had meegebracht en

de

was niet tegen
dovemansoren gezegd.

Van daaruit zou

leef-

gevolg tientallen

aanrijdingen. Daarnaast ver-

velden en

om

een collega tot aan
www.noord-holland.nl.

gebied. Hierbij gaan ze de weg
op,

rugkwam en de wandelstok
sleutel te pakken, vergat ze

prachtige kerststal ravot-

Ziekenhuis

damherten, die op on-

derzoek gaan buiten het

het voor- en hoofdgerecht

gasten die

dit

zet-

te zien op

De schade wordt met name
veroorzaakt doorjonge

te-

zij

kinderen nog even rond de

ten en dat

Omdat

de Amsterdamse

zich

Waterleidingduinen.

Toen

tegen haar huis zette

het

in

dat deze alternatieven

niet praktisch en/of haalbaar

deze groeiende populatie

van deze populatie bevindt

uitlaten.

ven) of het verplaatsen van
dieren.

worden alle genomen en nog te nemen
In

hondje

is.

(wollezen.

dieren

populatie damher-

grote

Fleuren Mickeydietussen

samen met één van de

wordt de groei van de popu-

men

plaatsnemen. De middag
werd opgeluisterd door

een optreden verzorgden,

van hinden.

In

er-

mocht de stok van haar opa
lenen en kon zodoende haar

luiste-

ren naarzijn verhaal. Eerste

conceptie, het uitzetten van

toch

de Gerkestraat

en geconcentreerd
kerstdag

zoals hettoedienen van anti-

in

Zij

het gebied

schillende alternatieve vor-

dame

die slecht ter been

dreigen te treden. Daarnaast

latie

om

kunnen. Zo ook voor

uit te

een

verhaalverteller scharen

de jonge mannelijke dieren

ten, die zich steeds verder

DECEMBER 2010
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van dedamherten

nodig isom verdere schade te

het leefge-

Zandvoortse Courant

en
^ÜpT>E BADPLAATS DOOR

deze maatrege-

al

len afschot

in

Den Haag. Doelstelling van het plan

komen van schade aan de

dat naast

een plan dat be-

trekking heeft op het beheer van damherten
bied van

Met

men. Geconcludeerd wordt

in

Zandvoort.

hartelijk dank",

gen. De gasten, opgehaald

door

vrijwilligers,

werden

aldus de gelukkige.

warm ontvangen met

Wandelstok
Voor wie met

ven de gastheer en -vrouw

drankje.

weer slecht

dit

ter

winterse

been

is, is

Om

onderzocht of

zij

geen

bijvoor-

beeld geld hebben ver-

een

diend aan het verkopen

13.00 uur ga-

van de gestolen waar. De

het teken dat
feestelijk

Er zijn

men aan de

gedekte tafels kon

politie

probeert zoveel als

mogelijkteverhalenopde
verdachten.

wü

De ijsbaan gaat op

2

januari sluiten

Hierbij de openingstijden voor

NEW.Y.EARS

30 december
31

ÖVZH
EN NEUWFEEST VOOR
"3EREEN VAN ÏS JAAR

OUDEB.VUURWÉDK,
H.LEN EN EXCLUSIEVE
DIVERSE AR EAS, DE
n J'S, EN VOORAL

'JES.

BFSTT

EEN HOOP GEZELLIGHEID
JoJn Stichting JennfQrMds.org
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2

december

januari
januari

!!!

de komende dagen:
11.00 tot 21.00

uur

11.00 tot 17.00

uur

12.30 tot 17.00

uur

11.00 tot 21.00

uur
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zonder water

Tijdelijk

Honderden huishoudens
lem,

in

onder meer Zandvoort, Haar-

Badhoevedorp en

Hoofddorp,

hebben

Uithoorn

maandagavond ongeveer twee uur zonder water gezeten.
Door een stroomstoring was een verdeelstation van wa-

PWN

terleidingbedrijf

in

tijdens

Hoofddorp uitgevallen, meldde

Op

vrijdag 21 januari vindt de

Evenement van het Jaar 2010
paviljoen

bekendmaking van het

plaats

in

hetjaarrond strand-

De Haven van Zandvoort. Sanne Mans en haar

een woordvoerster van het waterleidingbedrijf. Dit station

veel huizen

regio

de hele

in

Kennemerland kwam

daardoor vanaf

19.15

geen water meer

zich

u

melden. Dit

is

le-

wel

is

aan te

in

zowel privélesthuisalsopde

Ambachtse Muziekschool in
Hendrik-ldo-Ambacht. "Al
met al heb ik zo'n 30 studenten

in

de week.

perleuk

een leuke ge-

om

Ik

vind het su-

mijn passie door

te geven aan anderen.

Ik

ben

legenheid voor onze lezers

natuurlijkook lekker zelf aan

om

het zingen, iedere keer

voor een aantrekkelijke

in

maken met

een andere formatie. Soms

de

lekkages kunnen ontstaan

de Haven van Zandvoort.

soms in octet, maar
net wat er gevraagd wordt.
Mijn repertoire is iets meer

was de waterdruk
Nadat het pompweer was opgestart
uur

dat er door de klima-

in trio,

normaal
Meer informatie over
vinden

Zingen als passie
5anne Mans is afgelopen

gegaan

op www.pwn.nl. Ook kunt

zomerafgestudeerd aan het

een paar jaar geleden toen

daar eventuele storingen

Koninklijk Conservatorium

zijn.

deze zaken kunt

u

de stroomstoring

melden.

niet be-

kennis te

prijs

groter dan

die

weer water. De oorzaak van
is

voor onze

de culinaire kwaliteiten van

uit

21.10

deze krant

in

prijs

24,50 inclusief koffie

tologischeomstandigheden

heel laag.

had iedereen rond

€

enfriandises.Voor het diner

uur

kraan of

station

PWN

week

gepubliceerd. Het heeft een
speciale

dient

waarschuwt

kend. Tevens

vorige

zers:

band komen de bekendmaking muzikaal opluisteren.

voorziet een groot deel van Kennemerland van drinkwater.

Bij
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Sanne Mans treedt op
bekendmaking Evenement van het Jaar

u

Den Haag en dat heeft

in

richting pop, soul en bleus

me

ik

ze

in

met

vergelijking

echt nog op de jazz

stortte", zegt ze.

gedaan met een spetterend

Omnummering is een feit
B&W

Het college van

om

heeft besloten

alle

huisnum-

mers waarin een (schuine) streep voorkomt te hernummeren. Afgelopen weken
ganiseerd

om

alle

zijn er

informatieavonden geor-

betrokken bewoners te informeren over

concert

De zaal gaat om 16.30 uur
open voor de ontvangst.
Vanaf 17.00 uur wordt u

ten aan u voorgesteld. De

winnende evenementen
worden door Klaas Koper

de totstandkoming van

de

heeft

niet anders

omdat

het lan-

De wijziging

van de huisnummers gaat

meertoeleggen op pop, soul

(saxofoon), Vera Marijt (pi-

en blues en heeft daar veel

ano), Eric Heijnsdijk (bas)

succes mee. Haar brood ech-

en Robbert-Jan van Straalen

maakt.

Om

circa

19.00 uur

Curtis Mayfield

ter verdient ze

steeds

zich

met

ners

lesgeven,

brief

nieuwe huisnummer. Het
besluit ligt tot 26 januari ter

niet

met

Kunstkracht 12

Wempe

bestaat uit Floriaan

(drums).

Korendag

inzage op het gemeentehuis.

Shantyfestival en dorpsomroepersconcours

f

Balkenende tav.

email met
Let op:

alle

bij

•,

'Jury

ir

en lever deze

in bij

Bruna

Zandvoorter van het Jaar' of stuur een

gegevens naarjury@zandvoortsecourant.nl

U kunt alleen

uw stem

uitbrengen

Zandvoort woont; dus stembiljetten

Categorie: Sport

TT7.

.'.-

van het jaar 2010

Stem nu op uw favoriete
Zandvoortse evenement 2010

Vul onderstaande strook volledig

hebben inmiddels een

ontvangen met hun

geworden.

gramma's zouden

getreden en dat buiten haar

Evenement

Classic Concerts

Jazzfestival/ Jazz in de Krocht

vanwiehet huisnummer

wijzigt

Zandvoort heeft op-

ling in

heeft gezongen. Onze plaats-

in

per 14 maart 2011. Alle bewo-

Sommige computerpro-

is

de

eer-

Wonder en

.

delijk beleid

eens

genoot gaat

Categorie: Cultureel
(voorbeeld:i2a).

al

dezelfde samenstel-

nieuwe

nummeraanduidingen.

was er veel
onbegrip bij Zandvoortse
inwoners waarvan het huisnummer moest veranderen.
De gemeente echter kan

in

Sport door Wim
Buchel en voorde categorie
Algemeen door burgemees-

start het diner zoals dat

bij

in

Haven van Zandvoort op met

ter Niek Meijer bekendge-

circa 18.00 uur worden de
genomineerde evenemen-

eerste instant ie

januari treed ze

der

voor de categorie Cultuur,

deze aanpassing van de huisnummers door te voeren.

In

21

een kwintet dat

voor

muzikale omlijsting. Vanaf

meegewogen

Op

een drankje en een hapje

en haar band zorgenvoorde

De medewerking van bewoners op deze avonden

theater Regentes

Michael Jackson, Stevie

aangeboden doorde'Haven
van Zandvoort'. Sanne Mans

om

de ophanden zijnde hernummering en de noodzaak

in

in de hofstad waar zij nummers van Nina Simone,

uit

als u in

de gemeente

een andere plaats

zijn

definitie ongeldig.

de schuine streep kunnen

werken

in

verband met on-

Stemmen kan

Strandpaviljoens

Ook de Zandvoortse strandpaviljoens hebben, op eigen

duidelijkheid.

verzoek, nu een officieel

Duidelijkheid

met postcode gekre-

Daar waar het weglaten van

adres

de schuine streep

gen. Voor de hulpdiensten

niet leidt

tot onduidelijkheid

komt de

schuine streep gewoon te

is

dat wel zo prettig

omdat

de locatie van bijvoorbeeld

vervallen. Dit geldt voor alle

een incident makkelijker te

huisnummers met de toe-

vinden

is

met behulp van

'2/

postcode en huisnummer.

bv' (boven), '15/zw' (zwart) of

Bezoekers van buitenaf die

voeging '2/bn' (beneden),

'15/rd' (rood). In die

gevallen

waar mogelijk wel onduidelijkheid optreedt wordt de
schuine streep vervangen
door de
n

5F1

J

letter

'F'

(voorbeeld:

of wordt de huisnum-

mertoevoeging

in zijn

geheel

vervangen door een

letter

zich laten leiden

door een

navigatiesysteem vinden nu

ook eenvoudiger het

juiste

strandpaviljoen, evenals de

postbezorgers. De paviljoen-

houders

zijn

formeerd

inmiddels geïn-

via

een brief met

een huisnummerbesluit.

Circuit

Wandel-,

Fiets-

Run

tot uiterlijk 15 januari

zon

Mijn keuze voor het Zandvoorts evenement 2010

is:

en Zwem4daagse
SPORT:

Nieuwjaarsduik

NAM-REM

race

Spinning on the Beach

Categorie:

Algemeen

CULTUUR:

ALGEMEEN:

Naam

inzender

Adres + postcode

Culinair Zandvoort
Festiviteiten Koninginnedag
Kampioenschap Garnalenpellen

Rekreade

50+ dag Zandvoort
Winterwonderland

..

Telefoon
E-mail

Graag ben

ik

met

feestelijke uitreiking

3

in

personen aanwezig bij de
De Haven van Zandvoort.

ik met
personen aanwezig
gangen diner (€24,50 p.p.)

Tevens ben

bij

het

J>

CL
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Zandvoorter weer naar
Evenals vorig jaar

onze plaatsgenoot Armand d'Hersigny

is

op eigen kosten weer

wan.

Hij

in Sri

Lanka voor de Stichting Ayubo-

verzorgt de contacten voor een meisjeshuis

dulla in het theeplantagegebied

Daarnaast heeft

lon.

Ramesh, die

contact

hij

zich via Hollandse

in

Baticola

met

zijn

honderden schriften aan-

De grootste passie van Jaap Koper (Pierie) is schrij-

geschaft, wordt geld voor

ven over de historie van Zandvoort en dan speci-

extra medicijnen gegeven,

Bu-

in

van het voormalige Ceyvriend

slacht Koper uitgegeven.

telijk
ligt

op het

teland. Pas sinds kort

daar

veilig

want

twee
nog

verzamelen, kan er
tra's

re-

kunnen nu de

aal

VN

deel van het hutje

Onder andere verzorgt
deopvangvan getrauma-

plating,

de

rest

is

met

hoeven

kennissen

uit

Zandvoort,

d'Hersigny heeft naar aan-

zij

niet

bang

een dik boek gewor-

is

bineerd met foto's

Kerkman, Zwemmer, Van
Duijn, Draijer, Van der Mije,
Schaap en Loos. Eigenlijk
moesten er nogdriefamilies
toegevoegd worden maar

miliefoto's waarbij de hoofdpersoon met foto

de e-mail

via

zijn

2011", laat

Lanka

uit Sri

vrijwilligerswerk

steunen door

uw

eventu-

op

ele bijdrage te storten

rekeningnummer 764536
name van A. d'Hersigny

ten

nenkomt. Daarnaast

Lanka'.

Classic Concerts
Wat dacht

sieren daarop.

in

dat

is

niet gelukt

is

u

bekend

toneel

zijn

Openingsconcert

Zandvoort

zal

op

Dudok

Pianoconcert

Julia

Zondag

Koorconcert

W ha

1

Strijkkwartet

Koorconcert

.:-.;;

Zondag

City

Sound

o.l.v.

Mart

BAVO koor en

Vioolconcert

Jeroen de Groot

Concert

Van Dingstee Kwartet

Bernd Brackman
21

16 oktober

augustus

september Laureaten
Koorconcert

-

viool,
-

Joep

Zandvoorts Mannenkoor
MusicAII Inn

Uiteraard

is

15 januari

voor één keer het

zijn

op

dit

daarover nog

van maar

liefst

60

m

1
.

Via

een speciale FM radiozender
kan via de autoradio het ge-

van de film ontvangen

worden. Voor de bezoekers
zal er

gedurende het gehele

evenement een persoonlijke
Anders dan

in

de bioscoop

staat de filmbeleving

evenement voorop. Er
twee films worden

zullen

vertoond:

om
om

actiefilm 'The Rock',

18.30 uur de

21.45 uur de

Food2Car-service

zijn

warme chocolademelk

bij

Honderden bezoekers kunnen op paddock

2

vanuit hun

eigen auto genieten van een

worden geproopeen megascherm

met
en di-

verse andere snacks en dranken. Per film

is

maximaal 120

er toegang voor

auto's. Kaarten

film welke zal

kunnen worden besteld

jecteerd

website www.drive-in-bios.nl.

via

de

n

ij

Hoeksema

Matt hijs Broers
Beijnum

v.

-viool,

piano

Utrechts Byzantijns M. koor

Symfonieorkest Haerlem

Kerstconcert

a

Prinses Christina Concours

december

18

is

te bestellen

meisjes Cantorij

o.l.v.

Zondag 27 november Concert
Zondag

hem

Fons Ziekman

i7juli

11

bij

Zandvoort

Helena
Ie

Kathedrale

KennemerJeugd Orkest

Zondag

Circuit Park

luid

winter' en

Zomerconcert

Zondag

de vertrouwde han-

in

37,50

Dick Verhoef

19 juni

Zondag

is

via tel. 5717337.

Studenten van het Conservatorium A'dam

o.l.v.

Ivri.-i

Het beheer van het boek
den van Jaap Koper en

€

Heemsteeds Philharmonisch Orkest

Zondag 20 maart
ri

op

innovatieve idee gekomen.

is

UITVOERENDE

Zondag 20 februari

iy a p

het

Haarlem onder

uit

IPCLASSÏC
JC P SCÏSTS
^/.wivaati

o.l.v.

Zondag 29 mei

is

van een echte Amerikaanse Drive-in Bioscoop.

drama speelfilm 'Oorlogs-

CONCERT

weet overwie het
medewerk ing van

boekbinderij Al bias

een uniek boek geworden,

Een groep van vier studenten van de studie Commerciële

dit

DATUM

u precies

ga at. Met

u van het Utrechts Byzantijns

I

Zondag 9 januari

fa-

geportretteerd staat zodat

'Sri

de agenda zetten dus! Wat de grote

A
A
de
hele agenda
vooraan:
t,

het
zijn

Zandvoort en

Economie aan de Hogeschool van Amsterdam

onderhandeling.

ri'
A
MHierondervindt

omdat

boek anders te dik zou

geworden.

Drive-in Bios

productie van 2011 wordt, wordt pas later bekend gemaakt. Het bestuur
in

gecom-

met zeldzame

onder vermelding van

Ziekman op 29 mei? Snel

is

uit

dat er zomaar iemand bin-

meer dan bekende namen

Zandvoort

Koning, Paap, Keur, Molenaar,

Koor op 16 oktober of het Kathedrale BAVO koor en de Meisjes Cantorij
leiding van Fons

families be-

feestdagen en een

Fijne

Onlangs heeft de stichting Classic Concerts de agenda voor 2011 bekend gemaakt. Een
aantal

11

in

Circuit Park

Agenda

De geschiedenis
van deze oude geslachten

De

leefden. Het zijn de families:

hij

zijn er

Het

1600-1700

oorlogsslacht-

goed en gezond

te zijn

is

titel

de

in

den waarin

U kunt

geheel met platen dichtgemaakt worden. Hierdoor

nu

schreven staan die vanaf

weten.

alleenstaande vrouwen

giften van vrienden en

jaar hard wer-

mensen waren ontzettend

be-

Met

Na zeven

'Zandvoorts oudste families'.

maar ook aan

doek) voor

tiseerde kinderen.

is

be-

aan tientallen allerarmsten

blij.

plaatstalen dak en onderste

werk voor een groot ge-

meer dan

is

offers en gehandicapten.

-

noodwoningen' (niet meer
dan een cementen vloer, een

bied.
hij

'tijdelijke

twee boeken over het ge-

weer een nieuw boek uitgekomen met de

gift.

regio Baticoloa uitgegeven

iets ex-

deze groep. Bijvoorbeeld

Nog steeds komen
er mensen uit de gevangenkampen terug in dit gebied,
Ramesh doet zeer veel sociTijgers.

er

of haar

zijn

steed. Het bedrag

gedaan worden voor

geringstroepen en de Tamil

voor

ledere euro

€ 685 kunnen

vorig jaar

hier

hard gevochten tussen

de

in

Zandvoortse Courant van

het

is

tot

werd

jaar geleden

leiding van het artikel

plat-

hij al

ken en een zoektocht langs diverse personen
heel har-

ik

DECEMBER 2010

de oude Zandvoortse geslachten.

Inmiddels heeft

of fruit.

sponsorouders heeft opge-

werkt tot schoolhoofd.
Deze school

aal gericht naar

en de allerarmsten krijgen
wat geld vooreen stukje kip

"Iedereen dank

30

Zandvoorts oudste families

Lanka

Sri

o.l.v.

o.l.v.

o.l.v

Grigori Sarolea

Nicholas Devons

o.l.v.

Wim

de Vries

Ed Wertwijn

deze agenda onder voor behoud. Van af het eerste concert van 2011 geldt er een

toegangsprijs van

bedraagt slechts

€

€

Tromp op de Grote

5.

abonnement voor de 12 concerten in de reeks Kerkpleinconcerten
krijgt er dus 2 gratis. U kunt de abonnementen bestellen bij Kaas hu is

Een

50, u

Krocht.

J>

JAAROVERZICHT 2010

JANUARI FEBRUARI
Onze plaatsgenoot

De Abraham van de
Nederlandse Nieuw-

Danny van Dongen
zag een zege in het

jaarsduiken, die van

zijn

Voor deze 50^ keer had

neus voorbij racen. Een

de zon

te lange 'stint'

zijn

Zand voort se strand
waardoor de gevoels-

P^?

waardoor

den

hoger lag dan de wertemperatuur.

hij

twee

ron-

I*

straf kreeg en de

eerste plaats
divisie

zijn

in

*^V—
1

^!^

1

il'

door de vingers gezien

temperatuur een stuk

^^1

£

werd
door de wedstrijdcommissarissen niet

stralen la-

ten schijnen over het

kelijke

Radical aan zijn

W^mUUUmmUm

\

Winter Endurance
Kampioenschap met

woonplaats,

onze

werd door circa 1.500
duikers meegemaakt.

ma

naar de concur-

rentie ging.

Ook

in

januari van dit jaar had Zand voort te

maken met een

dik

De

paksn eeuw.

politie

Ken nemer land maakte de jaarcijfers van Zandvoort

Hieruit bleek dat Zandvoort

Rond de helft van de maand kwamen eindelijk de stand plaats houderscontracten
rond. Werd ook wei tijd na twee jaar onderhandelen.

Jullie

in

2009 bekend.

minder veilig was geworden.

van Bellen werd met haar springpony Lester opnieuw Noord-Hollands

Kampioen. Ook

in

de discipline dressuur was de combinatie niette kloppen en

werd eveneens het kampioenschap veroverd.
Zandvoort heeft een professor 'gekregen'. Plaatsgenoot
het

LUMC

aangesteld

als

hoogleraar

in

dr.

Nico Blom werd aan

de kindercardiologie.

Amanda

Peller in kon-

digde aan dat
Stichting Classic Concerts

maakte een imponerende start van wat, naar

later bleek,

zij

tij-

dens de Zandvoort

het laatste gesubsidieerde jaar zou worden. Het Heemsteeds Philharmonisch

Circuit

Orkest zorgde voor een stampvolle Protestantse kerk.

lang gaat fietsen voor

Run een uur

het Revalidatiefonds.
Later bleek ze

de

bou

«revaiiMiefonds

W

meer dan

€ 3.500 opgehaald

Op

te

hebben.

leva rd

Barnaart raakte een

vrouw zwaar gewond
toen haar camper

in

brand vloog en hele-

É3ld

*iM

maal uitbrandde.
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februari was de laatste raadsvergadering van deze

ra

ads periode. De Zandvoortse

raad had een aantal' klapstukken' en 'hangijzers' voor het laatst bewaard: de aan-

A-Jji

«

passing van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), de Nota Grondbeleiden

de organisatie Beeldkwaliteit Midden boulevard en het

uit

de ha merstukken lijst

gehaaide Rioleringsplan.

De nieuwe

stichting

Behoud Zandvoorts Cultureel Erfgoed werd opgericht.

Zandvoortse verenigingen en stichtingen op cultuurhistorisch gebied
een bestuurslid vertegenwoordigd. Gezamenlijk willen

Zandvoortse geschieden is koesteren.

GL

zij

zijn

Alle

Halverwege deze maand ging de eerste paal de grond

met

jaarrondpaviljoen van Club Nautique. Een

de identiteit van de

Zandvoort hetzelfde en op
erbij

en

in

8

in van het nieuwe, mooie
maand later deed De Haven van
december 2010 volgde Tij n Akersloot. Met Ta ke Five
permanente strand paviljoens.

2011 Th alassa, telt Zandvoort straks vijf

a
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Op maart was

het lijsttrekkersdebat

ï

De Krocht. Gediscussieerd werd erover

in

het thema: 'Burgers, de keusisaanu'. Degebeurtenis

want de

zaal van

De Krocht was afgeladen

was een schot

in

de roos

vol.

De eerste file van
had haar
steld.

het seizoen diende zich aan. Een grote landelijke drogisterijketen

naam aan de

Paasra ces verbonden en gratis kaarten ter beschikking ge-

Gecombineerd met mooi strandweer leverde dat een grote toestroom naar

Zandvoort op.
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van

wachten

bleef daarmee de grootste partij

3

maart sleepte de VVD

5 zetels in

de

De oud-coalitiegenoten
verloren beide, waardoor OPZ op 3 zetels uitkwam en de PvdA op 2. G BZ won en
kwam via een restzetel op 2 zetels. Nieuwkomer D66 is voor het eerst in 12 jaar
weer in de Zandvoortse gemeenteraad vertegenwoordigd. SP (restzetel), GL en

CDA

in

Za

n d voort.

Een icoon
uit

'de

met theorieles op school en schilderen

school',

Zandvoorts Museum, was weer een succes.
staan onder leiding van het

het

is

verdwenen

centrum. De

leerkraam van Manfred

consolideerden zich.

Het project 'Kunst op

Er zijn

team van Marianne

Gert Toon en opende de Kinderkunst lijn

in

in

het

schitterende kunstwerkjes ont-

Leerman' werd na

onenigheid met de ge-

meente weggehaald.

Rebel en Hilly Jansen. Wethouder

Museum.

het Zandvoorts

Ook onder leiding van Jansen en Rebel
maakten 60 Zandvoorters een kunstdie sindsdien de muur van het Van

werk

Fennemaplein

sieren.

Judotalent Glen Koper

De Zandvoortsche Hockeyclub
zijn er

(13)

werd

in

Eindhoven Nederlands kampioen onder

15 ja

vierde het 75-jarig bestaan.

WilfredTateswerd

Voor het eerst

verzamelplekken voor plast ie

afval.

Bij

de eerste

\i

;ingwerd

fractiegenoot kon

kwam.

er 5.000 kg. opgehaald!

Bij

in
bij

eerste instantie niet door de raad als

de stemming

een latere stemming

en AndorSandbergen waren

werd benoemd als infortot een nieuwe comaart werd de nieuwe raad door

De heren van The

Lions

burgemeester Niek Meijer geïnstalleerd.

werden kampioen

in

al

niet

kwam

aanwezig

Tates wel

wethouder gekozen. Een

waardoor

zijn

hij

1

stem tekort

weer op het pluche. Gert Toonen

gekozen.

Cornelis Mooij

mateur
alitie. 11

om

komen

te

e
3

de

Rayon klasse en pro-

moveerden.

Lotte

Determann won de derde

plaats

in

de regiofïnale van de landelijke

schrij-

verswedstrijd 'Write now'.

In

Nieuw Noord werd

het Da rw in hof officieel geopend.

Op de

plek

waar vroeger

de Duinroosschool stond bouwde woonst icht ing De Key levens loop bestendige

huu rap partementen.

De

C

3

zware

Runner's World Zandvoort Circuit Run zou de boeken ingaan
editie.

Het strand, waar een

straffe

als

zuidwesten wind de atleten

een zeer
vol in het

gezicht raakte, deed vele lopers een tandje langzamer gaan. Het centrum kon dat
niet deren. Een

geweldig volksfeest begeleidde de ruim 10.000

Het 'Drukkie voor Oranje' werd geïntroduceerd. Marianne
E

mmy Stobbe

la

ar

lopers.

ergerden zich aan de ons port iviteit op de voetbalvelden en

zetten een sportief lied op CD.

13

Zandvoortse ingezetenen werden door burgemeester Niek Meijer tot

Orde van Oranje Nassau benoemd. Kapper Rob Peetoom werd

zelfs

Maria van der Hoeven tot Ridder

'geslagen'.

in

de Orde van Oranje Nassau

Lid in

de

door minister

Rebel, Aaltje Vink en

Zandvoort heeft na Kon in gmnedag een nieuwe dorpsom roe per. Ge ra rd Ku per zal
ij

later dit jaar Klaas

Koper opvolgen, die bezig was met

zijn

afscheidstoernee.
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JUNI
Met het nieuwe proAmsterdam Beach

Begin juni was het weer bar en boos. Veel evenementen hadden

last

van de

ject

regenval waaronder de slotdag van de 'Week van de Zee' en ook de uitreiking

Bus werden toeristen
op een comfortabele
manier 's ochtends

jaarsmarkt veel hinder van regen en wind. De start van de 12e Wandel4daagse
liep

een vertraging op door de weerwaarschuwing van het KNMI. De dag erna

van Amsterdam naar

was

het droog en

Zandvoort en

's

van de Blauwe Vlag gaf problemen. Verder hadden de mar kt kramen van devoor-

overigens

niet

Zandvoorters moeten
plaats

Wel
van

is

is

woonomgedoopt.

Zandvoort nu

de

feestelijk onthaald.

Ook in Zandvoort werd er gestemd voor de verkiezingen van de leden van de
Tweede Kamer. De op komst in Zandvoort was goed, ruim 75% van de inwoners van
de gemeente Zandvoort heefteen stem uitgebracht. De VVD heeft in Zandvoort
veruit de meeste stemmen gehaald (35%). De PVV is enorm gestegen, van ruim
6% aan stemmen in 2006 naar 19%. De PvdA is 1% gedaald ten opzichte van

dat

vrezen dat hun

officieel

worden de wandelaars

avonds

weer teruggebracht.
De naam betekent

2006, naar bijna 16&.

dé badplaats

Metropool
De

Amsterdam.

vismaaltijd uit 1986

werd

door diverse initiatiefnemers
en

met medewerking van

Folklorevereniging de

Wurf

in

ere hersteld.

Voor de tweede keerwerd een prominentenavond

in

circus

Rigologeorganiseerd

waar veel bekende Zandvoorters aan meededen. De 14 verschil lende var iéténu mmers werden door clown Didi (Dick Hoezee) humoristisch aan elkaar gepraat.
Circa

Zandvoortse kunstenaars, sporters, artiesten en andere spraakmakendefïgu ren

band met het dorp hebben of hadden, kregen een eigen natuurstenen
met foto en begeleidende tekst. Modekoning FransMolenaaropendeonder
officieel de Walk of Fa me.

die een

tegel

43.000 mensen bezochten de RTtGP Masters of Farm u la 3 op Circuit Park
dit keer gaf de uittocht door de

Zandvoort. Het werd een autosportfeest en

weersomstandigheden minder problemen met

zich

mee.

toeziend oog van Alain Clark en Rika Jansen

Een recordaantal van 305 fietsers deden onder ideale weersomstandigheden

mee aan de
Het college van
FJ&W presenteerde

Op 26

Fiets4daagse.

juni

was de

6e

de Zandvoortse Waar-

Nederlandse Veteranendag.

deringspeld en hanger.

Samen met

Deze speld

voor inwoners die zich

comité Zandvoort organiseerde de gemeente

maken of
hebben gemaakt voor

jaar

is

bedoeld

verdienstelijk

het Veteranen-

Zandvoort ook deze dag. Dit

van de

was er een intocht met
oude voertuigen waarop
een aantal veteranen meereden. Aansluitend was er

Zandvoortse kunste-

een speciale plechtigheid

naar toes Dirksen.

op het raadhuis en ontvangt

de Zandvoortse samenleving. Het

ontwerp

van de speld

is

Ricardo

Webber

uit

handen

van Meijer het Draaginsigne

Gewonden.
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JU LI AUGUSTUS
De jongerenomroep BNN testte de gastvrijheid van de lokale bevolking en de
Aan het eind van elke aflevering krijgt de bezochte gemeente een award.
Zandvoort kreeg presentator Valerio op bezoek en sleept de gouden award in

Het jazzfestival werd ook

inwoners, ondernemers, toeristen, bestuur en

zaterdagavond traden on-

toerist.

de wacht. Een

felicitatie

voor

alle

ambtenaren van Zandvoort.

dit ja ar

door stichting Jazz

in

Zandvoort georganiseerd. Op
der andere Creetje Kauffeld

en Hans Dulfer op op het
Gasthuisplein.

Het nieuwe jaarrondpaviljoen Club Nautique en strandpaviljoen Vooges
len in

de prijzen

ontving de

e
3

de verkiezing van de 'Beste strandpaviljoen

bij

prijs in

2010'.

de categorie 'Beste service' en Vooges de

e
i

vie-

Nautique

prijs in

de

categorie 'Schoon'. Een geweldig resultaat voor het Zandvoortse strand.

den

in

Op vrijdag tra-

velehoreca-etablisse-

menten jazzbands op en en
op zondag was

bij

Beachclub

Take Five en Beachclub Tien

ook livejazzmuziek.

Het heilige geloof in
een overwinning was
de Oranje fans

bij

toen Oranje
van het

WK

Debouw voor de nieuwe

weg

ook de feesten

zijn

in

brandweerkazerne

in

Nieuw Noord,

die gedeeltelijk

in

de Algemene Begraafplaats komt te liggen, werd symbolisch gestart met het

kappen van een boom.

de finale

in

voetbal van

In

de nieuwe kazerne worden de Zandvoortse brandweer

en de Zandvoort se Reddingsbrigade gehuisvest,

Spanje verloor. Daarmee

niet

meer voldoen aan de eisen van deze

omdat de huidige onderkomens

tijd.

de

Zandvoortse kroegen en
Kunstvereniging BKZandvoort had voor één dag de Poststraat omgedoopt tot
'Place duTertre', met Franse muziek, terrasjes en natuurlijk kunstenaars in actie
voorhun marktkraampjes.

terrassen voorbij, de oranje slingers

de

kunnen weer in

kast.

Het poppentheater Rekreade heeft een mooie
en WendyJacobs

locatie

gevonden

in

de bovenzaal

Museum. Da armee ging de grootste wens van Maaike Ca p pel

van het Zandvoorts
in

Vorig jaar was de ie editie van Culinair Zandvoort zo een groot succes dat de

tweede

editie niet kon uit blijven. Diverse

Zandvoortse restaurants en strandpavil-

was er een
evenement

joens presenteerden weer gerechten van de eigen kaart. Voor het eerst

vervulling.

Culinairkrant (gemaakt door Zandvoort Press BV.)

met

info over het

en ook een plattegrond waar de restaurants zich bevinden.

HetJuttersmu-ZEE-um vierde
teerd door

voor de
latie

3

zijn 10-jarige

wethouder Gert Toon en

die

bestaan en werd ondermeer gefelici-

namens de gemeente een

koelinstallatie

aquaria overhandigde. Onderling Hulpbetoon schon k een geluidsinstal-

Voor de vierde keer

was de marathon

voor de film ruimte.

Spinning on the
Beach een succes,
binnen 4dagen was

Aan het Zandvoortse strand
ter

hoogte van club Mirage

de

zwemmers kwam

onverwachts

in

uur

'ride' al uit-

deelnemers

voltrok zich een ramp. Een

groepje

3

verkocht. Ruim 250

aan de boulevard Barnaart

ten

een mui

fiets-

dit keer bij

Club

Nautique en de

bij-

terecht. Ze

werden door

drage gaat naar het

omstanders

uit

zee gered

goededoel: stichting

waarna hulpdiensten

Opkikker.

uit

Zandvoort, Bloemendaal en

Umuiden

het overnamen.

Helaas mocht voor een Duits
meisje de hulp niet baten,
overleed later
huis.

in

zij

een zieken-

*

.£>

'
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SEPTEMBER OKTOBER
Het nieuws
deze
maand stond vooral

Het is zo

i

in

het teken var het

dan

niet verdwij

leuk te constateren dat

den ontplooid

om

in

Zandvoort regelmatig nieuwe

initiatieven

de bewoners een scala aan activiteiten te bieden! Zo vond

voorjaar de eerste editie van de Bar Battle plaats en dat

al

een vervolg niet kon

en van

was

wor-

in

het

direct zo'n succes, dat

uitblijven.

Wim

Gertenbach
College uit Zan d voort,
het

Gelukkig

is

dit

HLI'^JËbQ

onheil

Half oktober vond een opvallende koopavond plaats.

'

politiek kon zich echter na het zomerreces

beleid, de

1

"^

ïfc
De

Maar

liefst 19

ondernemers

aan het begin van de Haltestraat hadden gezamenlijkeen 'Shopping Dinner Night'

afgewend.

ook weer vastbijten

Midden boulevard en de erfpacht van het

"

georganiseerd met onder meer lekkere

warme

hapjes en koeledrankjes

als

welkom.

-

werd in café
Oomstee het eerste Open Zandvoort
Kampioenschap Garnalenpellen geor-

Als klap op de vuurpijl

in

het parkeer-

ganiseerd, dat terecht een nominatie

opleverde voor de verkiezing van het

circuit.

'Evenement van het

Jaar'. In

de finale

van i2topper5wasAns Davis met maar

Het cultuuraanbod brak

in

september haast

alle records:

het Zandvoorts Vrouwen koor

liefst

182

gram

in

zeven minuten

meteen schitterend concert; op 11 en 12 september werden deOpen Monumentendagen gehouden; het jazzseizoen startte in zowel café
Oomstee als in De Krocht; de 3 e editie van het Kunstfestijn vond plaats, evenals een
zeer geslaagde Korendag. Kunstenares Ma rga Duin mocht weer in China exposeren
en De Middelbare Meiden werden 'een illusie rijker'.

de onbetwiste winnares.

Hoogtepunten

Op het Van

vierde het 25-jar ig jubileum

blijven toch zowel het Shantykoren- en Zeeliederenfestival en na-

Dorpsomroepersconcours met het terecht grootse afscheid

tuurlijk het Stads- en

Het 'Rondje Dorp'

is

niet

'peltijd'

nieuw meer, maar de 19 teams van de

ondernemers brachten wel

veel gezelligheiden reuring

in

17

deelnemende

het oergezellige centrum.

Fenemapleinviel de grootste straattekening van Nederland, onderdeel

van de Kunst Biënnale van de provincie, te bewonderen.

van Klaas Koper.

Kunst

Op sportief terrein
petitie in;
als

werd

om

gingen vele liefhebbers

de

eretitels

gestreden

bij

de diverse verenigingen weer de com-

bij

zowel de

de jaarlijkse strand bridgedrive, terwijl het

er af en toe zelfs files

ontstonden.

bij

Iron

Man

en Lady wedstrijd

deZwem4daagsezodrukwas

dat

is

gelukkig niet

weg

te denken uit ons dorp. Zo

kunnen de dertig leden van
BKZandvoort en hun gastexposanten met trots terugkijken op een grandioos kunst-

en cultuurweekend.

De Kennemer Golf &

locaties

Country Club vierde on-

in

Op

23

werd KunstKrachti2

het 'Voetlicht' gezet.

dertussen haanoo-jarig
bestaan.

De kinderen van de basisscholen ontplooiden

diverse kunstprojecten tijdens de

Kinderboekenweek.

De gemeente gaf in de

krant op overzichtelijke wijze inzicht

in

de begroting

2011 en

het raadsprogramma 2010-2014.; mettegenzin echterwerd de kostbare verwerving

van de gronden ten behoeve van de rotonde Ha a riem merstraat/ Kostverloren straat

goedgekeurd.

De reünie van
dit in

CL

oud-leerlingen van deMariaschooh 'erd druk bezocht

2020 dunnetjes overte doen.

met de

belofte
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NOVEMBER DECEMBER
Veel jubilea werden deze
in alle

gevallen ging

om

maand

gevierd en het opvallendst hierbij

een 40-jarig bestaan! Zo

dat defolklorevereniging 'De Wurf' het initiatief

is

het alweer

nam

was dat

het

40 jaar geleden

tot de oprichting van het

Opeen aantal

om tot een

basisscholen werden, compleet

leerlingen raad te

met stem hokjes, verkiezingen gehouden

komen. Belangrij kom ze alvast wegwijs te maken

in

het

democratische proces.

Genootschap Oud Zandvoort.

De destijds futuristische gebouwen van
Nieuw Unicum werden in 1970 voor de
bewoners geopend en als bijzondere herinnering aan dit feit werd een unieke tulp,
Nieuw Unicum genaamd, gedoopt. Golfclub
Sonderland bood Nieuw Unicum een onder-

december kon-

Vanaf

12

den

zich heerlijk licha-

zij

melijk uitleven

op de echte

ijsbaan van 15

bij 15

W*''

t

meter

op het Raadhuisplein,
die daar door een royale

sponsorring neergelegd
kon worden. Het echte

waterfiets aan.

winterweer draagt

bij

tot

de feestvreugde en zowel

Het ANBO-koor 'Voor Anker' gaf

in

een volledig uitverkocht De Krocht een van

hoog niveau getuigend jubileumconcert.

de oliebollen kraam

als

de

'koek-en-zopietent' verho-

gen de winterse sfeer en

De

eerste nationale 50+dag met een zeer gevarieerd aanbod aan activiteiten,

georganiseerd door de

VW Zandvoort,

Zandvoort-promotie

optima forma!

in

is

doen goede zaken.

een doorslaand succes gebleken. Een

Voor honderden kinderen en hun ouders was uiteraard de aankomst van
Sinterklaas een hoogtepunt.

De fantastisch georgaDe Zandvoortse ondernemers kwamen

in

de thema-avond 'Zandvoort het jaarrond
en Fleurvan der

groten getale op

november naar
werden Corrie

deling was,

meest creatieve

sprookjesfiguren verklede

15

aantrekkelijk'. Daarbij

Maas van Corrie'sKaashoek uitgeroepen

tot de

ondernemer van 2010/2011.

niseerde sprookjeswan-

vrijwilligers,

met 42

als

een levende

kerststal en de diverse

koren nog grootser dan

Het Jutters mu-ZEE-um, opgericht in

2000, ontving alweer

vorig jaar.

zijn

250.000^ bezoeker!

Een nieuwe activiteit was het 'Walking dinner'.Ter gelegenheid van de landelijke
première van de film 'De Eet club' had Circus Zandvoort

een

viertal bedrijven

in

samenwerking met

voor 88 gelukkigen een bijzondere avond georganiseerd.

Tijdens de uitvoering van
afscheid

De winterkou

genome n

'1

en bomvol hotel'va

Maaike Cappel

dorp, tot groot pleziervan dejongstejeugd.

daarvoor hadden ze gespc nsord gekregen va

al

vroeg

in

'The Place 2B'.

gW mHilder ng,werd

toneelverenigi

in,

De jongeren tussen i2em6jaarkunnen
jeugdhonk

n

va n du zendpoot AnkieJo stra.

waardoorerminder standhouders op de wintermarkt waren dan doorgaans. Op 29 november lag de eerste sneeuw al in het
trad

zich sinds kort

ontspannenii

e

Wendy

lacobs organiseerc en een Wintersa ntek aampie. Het geld

de provincie na een wedstrijc

De Zandvoortse Redding brigade (ZRB) steu nde de
Glazen Huis

in Ei

actie va

ï

Se ous Req est het

d hoven

JD

WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

..

pluspunt

Winter kwakkelt door
tot 2011
Pluspunt Zand voort
December

Flemingstraat 55

Filmprogramma

023.574 03 30
www.pluspuntzandvoort.nl

30
Peuters

Beweg in g

in

Woensdag 9:30-

t/m 4

2

T ypevaardigheid voor Kinderen
Vrijdag

6:00

1

-

1

7:

1

5 uur

2

1

December

t/rn

05 Januari

maand van de afgelopen

men de

-

1

1

Donderdag 15:30-

6:45 uur

januari t/m

1

3 januari t/m

1

5

1

Bij

7 februari

2 februari t/m 29

Dinsdag 20:00 -21:30 uur

Donderdag 20:00 -21:30 uur

IJstijd.

in

Zandvoort

jaarwisseling

verloopt

'

van de kou
dels

15:30 uur

5

13 januari t/m

28

april

201

I

tekenen en schilderen

Intuïtief

De scherpste kanten

maart

I

I

19:30

wel

af.

21:30 uur

2 maart t/m 30 maart.

-

22:00 uur

5 januari t/m 2 maart

inmid-

zijn er

Afgelopen zonal

tot bijna

graden op Zandvoort en

zit

er niet

len

het

is

we

weer

tijdelijk
in

Veel kou

9:30 -22:00 uur

dit in

zit

er

in.

6 g raden
niet.

weliswaar

veel kouder

hetzeewa-

is

Veel neerslag

in

de komende

dagen.

Zuid-

door richting

januari niet

1

is

afgekoeld afgelopen

maand, maar
nog

Maandag

rr

De Noordzee

dan

Boetseren en Beeldhouwen
donderdagavond

Schotland en Engeland.
flink

ter

Kennemerland en kwakke-

-it/m 19

positie

dooide alflinkweg.

even watwinterser
19:30

of

in

de nog aanwezige sneeuw

Nu

-

Lood

Woensdag

We

tijden.

innemen en het
accent komt uit richting

maart

3

pi

met

een winteronvriendelijker

18 januari t/m 29

muziek 55

niet al te veel wind.

zien een hogedrukgebied

deze

dag werd het

c

waarschijnlijk droog

best

warmer wordende

een topprestatie

20 januari t/m

14 januari t/m

Houding en Conditie

is

steeds

jur

Hatha Yog a
Vrijdag 11:00- 12:00 uur

Woensdag

het koude-

in

klassement en dat

17:00 uur

Donderdag 14:30-

maand

ons komt deze

derde plaats

14 april

8 jaar. Inclusief leen materiaal.

Yo g Actief

j;

Engeland beleeft

sinds de Kleine

en Bentveld.

april.

waarschijnlijk uit op een

3maartt/m

16:45 uur

Woensdag 16:00-

27

maand

Daar was het soms vele graden kouder dan

vanaf 8 jaar

fotobewerking voor kinderen

Di gitale

Donderdag 5:30

Schermen vanaf

in

rio jaar en in

twaalfde

ijzigste

Vooral in Ierland sneuvelden veel temperatuurrecords.
ti

Website bouwen voor kinderen

Glas

Zweden meldt de koudste december-

betreft.

jaar

2 februari

10:30

een zeer indrukwekkende maand tot nu toe

is

wat de kou

2011.

ook begin

Wellicht dat

de loop van de louw-

Begin januari houden
het tamelijk saaie en
ze

weer

in

we
grij-

huis waarbij de

temperatuur nog

iets

op-

loopt. Een enkele winterse

maand wel weer gebeurt,
maar de winter maakt

zicht

Bridg e gevorderden

voorlopig even pas op de

degolf

Maandagavond 19:30

plaats.

De donderdag geeft ove-

maar een overgang naar
regenweer met veel wind

rigens nog wel

en tot io graden boven nul

Bridge beginners
Dinsdagavond 19:30

22:00 uur

-

-

22:00 uur

Mozaïek
Dinsdag 19:30 -22:00 uur

weer

Klussen voor vrouwen

bij

koud

vrij

een temperatuur

die enkele graden

bui

lijkt

mogelijk. Nogmaals,

is

op een nieuwe kou-

er

is

er vooralsnog niet,

ook

niet

aan te ko-

boven

Vrijdag 15:30- 17:00 uur

nul uitkomt. Er

Spaans Beginners

II

Spaans Beginners
Woensdag

20:30

12 januari
III

Donderdag

16:45

en IV

22:00

-

Franse Conversatie
-

(licht
1

-

27

april

weinig

-

27

april

I

maart

spellingsregeh

13 januari t/m

28

Januari zal ongetwijfeld

wel weer kou gaan geven
in

Op de

laatste

jaar gaat de
13 januari t/m 3

14:30 uur

lich-

te neerslag vallen.

gevorderd)

2 januari

I

17:15

En gelse Conversatie zonder moeilijke
Donderdag 13:00-

is

zon en er kan nog wat

Woensdag 19:00-20:30

kelijker

dag van

dit

wind nadruk-

de loop van de maand.

Meer weer

is

er

op

weerprimeur.nl

vanaf zee waaien

en wordt het milder.

De

april

Website bouwen en onderhouden
Maandag 20:00

-

22:00 10 januai

Woensdag

20:00

Di gitale

fotobewerking

-

22:00 9 maar

t/m 14 februari Extra Cursus
t/m 13 april 2011.

Donderdag 20:00 -22:00 uur
13 januari

Word

dm

17 februari of 10

/ Excel

Vrijdag 10:00- 12:00 uur
Bij

genoeg aanviagen kan deze curs

28 januari

ok

in

-

29

april

de avond gegeven worden

Senioren Computer Snuffelcursus
Dinsdag 4 januari 10:00- 12:00

Min

-1

Zon

25%

10%

Neerslag

15%

20%

25%

35%

uur.

voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl

30%

30%

WNW. 3

NW. 4

www.
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Dromen

f

Dromen, we hebben ze allemaal. Ook op de één na

De decemberfeestdagen, het

een gezellige

is

door te brengen. Maar voor velen

Een eigen winkel hebben, filmregisseur worden en een

om met familie

tijd

het ook een

is

tijd

De verwerking daarvan

allereerste

dag dat degene

is

dit

meer

is.

Niemand

al bij

winnen. Misschien bezit

ten of ben
kroeg,

de

de

in

loterij

jij

is,

de periode van rouw, maar ons dorp kent wel een uitvaartbegelei-

pintje drinken.

te
ste

de oprichter van Algemene Uitvaart-

begeleiding Zand voort.

nog

verse bedrijven
als

augustus 2008 heeft

In

om dat Zand voort een

niet had. Schweitzer
in

had

dergelijke

sporen

zijn

al

be-

hij zijn

onderneming

verdiend

bij

di-

de uitvaartbranche. Na werkzaamheden

wagen parkcoördinator, medewerker

uitvaartbegeleider

bij

een kistenfabriek,

in

een van de grotere uitvaartonderne-

mingen en rouwtransport, heeft

om

de stap gezet

hij

voor

waar

dernemingen vaak achterwege
ontmoeting

gemak

al

gezien en daar stoorde

zich

hij

punten

laten.

heeft, probeert Evert de

Zodra

hij

op

is,

moet

uitdaging

Pas als deze begane,

zwart geklede regelaar een beeld

in

moment zichzelf kunnen

het gaan hebben over de

wensen en

om
om

zijn

het aandurven

is hij

hij

en dat waren

ruim twee jaar verder

aan Evert Schweitzer

veranderd

in:

de een

zijn

is

zal hij

bij

de na-

deze mensen niet

kan

men

zelfs in

deze

maand

we

een andere taal te leren? Zouden

onze binnenste

door creatieve uitingen naar buiten

ik

rug

uit

een vliegtuig springen of

komen? Of lopen we dan aan tegen het

k-ka n-niet-

'i

kiezen-syndroom'?

als allerlaatste

de

Weetje, dromen kunje ook koesteren. Ze

dan de werkelijkheid.
is

Er

soms mooi-

zijn

gewoon van genieten zonder

een optie. Met elke droom die je

verwezenlijkt, raak je er namelijk ook eentje kwijt.

Een heerlijk samenzijn met dierbare vrienden
bruisende bubbels en een hoop

nog
er toch

tevreden

Zou het een

uit.

Evert zijn zorg. En als zo een

zware dag met het laatste uurtje samen met een geliefde

zorgt ook voor mentale steun

bestaanden en ook na de uitvaart

mijmeren over

innerlijk

je

laten

wordt morgen het gezegde

ligt,

dood,

in

te mooi. Jezelf prik-

eens stout een paaldansles te nemen?

financiën.

Als het

is

jouw

aan de buitenkant ook

zijn, zal

toch opeen waardige en mooie wijze wordt afgesloten, dan

vele uitvaarten

hij

van het roken af te komen of het gewicht

hebben? Het leven

ze te willen 'realiseren'
anders", dacht

gaan? Iedereen

ook. Het zou een

Met parachute op

heeft van de overleden persoon en alle ver halen verteld zijn

op plechtige wijze verzorgd.

hij al

de begrafenis,

om

straal je dat

het

hij

eerste belangrijke aspect voor een waardige begrafenis.

beperkt zich echter niet alleen tot het verzorgen van

en heeft
Hij

kan en

woorden. Inmiddels

de

begeerd zangtalent
laten

houden? Of blijven we hangen
niet

kelen geeft voldoening. En als

er

loze

te

de eerste

nabestaanden op hun

mateloos aan. Het was het gebrek aan service en persoonlijkheid. "Dit

poging
pijl

wat we

te stellen door alle zorgen voor de uitvaart op zich

te nemen. De verhalen achter de overledenen vindt

hij

Een ding had Schweitzer

Dit zijn

maakt en wat de grote uitvaarton-

zich sterk voor

hij

van de mensen die op dat

zichzelf te beginnen.

geen

in

jouw ultieme droom

maargoed

worden als we alle maal van hetzelfde houden.
Maarstrevenweze na,dromen?Ofwordt het een zoveel-

om

nog op bezoek komen

hij

hoe het leven weer opgepakt wordt.

kijken

drijf opgezet

je liever

saaie boel

vergeten. Regelmatig zal

is

Is

als

hun dak

uit

heeft zijn eigen interesses. En

der die meer dan alleen een helpende hand biedt.

Evert Schweitzer

het buitenland, of

in

helemaal happy genoeg met vrienden

samen een

100.000 van jouw fans
makkelijk

huis

een hoge berg beklimmen of

zeggen dat het

die zal

tweede

de jackpot

een kleurrijkeaura, zou je een dierenopvang willen opzet-

zware dagen

h eel belangrijk en dat proces begint

er niet

jetsetleven leiden, een

en vrienden

waar tegenop gezien

wordt. Voor mensen die een dierbare verloren hebben, kunnen
zijn.

laatste

dagvan het jaar.

of laatste

Levensverhalen

een feestelijk

lol,

om je heen,

klinkt ineens zo

gek

Oudejaarsavond! Proost op een knallend

niet voor

tintje

2011! En

aan geven.

wees

slim, zorg dat je

op

nog

je vingers

tot 10

kunt tellen.

fAcKïydu.

Get Out!
Het jaar 2010

is

Chin Chin

Om

lende feesten georganiseerd. Onderstaand een aantal
tips

om

2011

Bij de Chin-Chin is het zoals gewoon
kweereen feestje!
Geen poespas, maar gewoon knallend het nieuwe jaar in!
op de reguliere avonden draaien komen ook

op een spetterende manier

in

te gaan...

Alle DJ'5 die

nu een plaatje draaien en uiteraard

31

december:

Riche aan Zee. Van 20.30 tot 02.30 uur draait

de 70S/80S area,

in

de gos/now area draait

dj

aan hoeven denken, koop dan een VIP kaartje voor €

50,

€

waarmee je tot 05.00 uur onbeperkt kunt drinken! Als je
een kaartje wilt kopen mail Davedan op Hyvesof info@
famezandvoort.nl of SM Sop 06-24295200. Let wel: Dit

€

exclusieve hapjes.

gezamenlijk een glas

Op het moment suprème wordt
Champagne geheven. Kaarten a

35 zijn te koop via www.Swingsteesjun.nl,

en

bij

4.0.

VVV

bij

Zandvoort. Aan de deur kost een kaart

Kom op deze speciale avond

in

Café XL met hun eerste jaarwisseling

dit

Met

vloer.

DJ Robin S en

De entree

is

in

Grand

nieuw ge-

D-Markie kunnen

gratis,

maar kaarten

komen?

Dan gaan
en

titel:

Putumayo worldmusic. Goede Muziek

uit alle

hoeken van de wereld en gelegenheid tot dansen
volop aanwezig. Kaarten kosten
wijn en
tel.

fris

4 uur met de auto

•

3

€

is

25 inclusief buffet, bier,

tot 24.00 uur. Reserveren

023-8223780 of aan de

uur met de trein

wens

ik

is

u alvast een gezond en gelukkig 2011 en

stellingen in het

is

gewenst en kan

O

is

'2011

Stuur

uw

nieuwe jaar.

de stelling van deze week:

3

wordt mijn jaar!
reactie per e-mail naar:

via

stelling@zandvoortsecourant.nl
bar.

stelling:

het zover.

we weer knallend het nieuwe jaar in

namens "De stelling van de week"

op de

de

en taxi

•

Morgen

Daarom

Een van de oudste cafés van ons dorp presenteert een

bij

thuis te

trein

dat u maar weer massaal gaat reageren

spetterende eindejaarsparty vanaf 22.00 uur onder
eraf

met

7,5

feestelijke avondkle-

ding naar Riche aan Zee.

Wapen van Zandvoort

Grand Café XL

uur

*

Deze week weer een nieuwe

Primera

geldt alleen voor vaste gasten en kaarten aan de deur

Van 00.30 uur tot 05.00 uur gaat het dak

geduurd

treinreis

moeten staan om

Salta

dance, house en latin-beat. Riche serveert de hele avond
overheerlijke oliebollen, appelflappen en een aan-

zijn.

uw wacht- en

dj

tal

zijn verplcicht. Leeftijd 18+!

file

een spetterend Oud-en Nieuwfeest

De standaard entree is€ 5 inclusief garderobe en
een glas champagne. Maarwilje nou helemaal nergens

de voetjes van de

de

Jeroen de lekkerste disco dance classics, funk en soul

AM E

ling!

stylde grand café!

in

vertragingstijden:
viert

Voor vaste gasten van Fameisereen speciale jaarwisse-

zullen lastigte krijgen

week vroegen wij:

'Hoe lang heeft
of heeft u

de entree gratis!

De antwoorden kwamen gemiddeld op de volgende

in

F

is

Riche aan Zee
SwingSteesjun
bij

Vrijdag

Vorige

lij

alweer bijna ten einde gekomen.

het nieuwe jaar goed te beginnen, worden er verschil-

difp van

wiek

r>r

Plaatsing var ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het

me

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden

brie

inhoud eens

KOCKV

van ongeveer 6
heel
len

lief,

en

jaar. Hij

ook

is

houdt van lekker knuffegraag even

zit

bij je. Hij zit

Wnt

barstensvol energieën houdt dan
:

mij

i"';-f

t

•:'- m

:!

iw Je ;: ~. .k z:

Je eet-:

ook erg van wandelen, spelen en
rennen. De

sneeuw vindt

:,

aan rennen

is

hem

voor

eJ'jk

een groot

Met andere honden

zr.ien Als k rrijr
:

..

z-

b^ooo, bloemkool sterker erz enz. D

honden

uit

laat ligger

dies tinnen de bebouwde kom,

"

echt

hij

fantastisch! Achter sneeuwballen

feest.

is.

een vrolijke hond

is

spelen

zal

o" nie"

ol

bij

de duinen gebrac ht wondt? Of moeten
p er-s::

I.

andere hond samenwonen

bedenken, dat het eten

oe

k"

doet Rocky ook erg graag, met een

te.

vo'

i

gl"e

:,

ren je o-o ze "ond von Je

weg

:1e.

:!:

g::;'e-.. !s Jot

o

:

WoH

i.

rr-.kjr.e

f

schien beter oven de omheir

g<

houden dan te ven

wij die zo van dieren

d..'-e.- t j

oe

cy'

.

von

.-'dot de :iere~ don ee-ce^

M-weleHoeid?

K/e.-sen.

b^eng

ols

'..

:le

'-

He- ?;— 00*

lop en?

Evenals

de etensnesten aan

oon^ok^.g komen met een auto,

J zo

-.od-g

de

dat

is

eter moet geven, een baal hooi

dan ook prima gaan. Met kleine
kinderen en katten doe je

maar
kent

moet

dit

zijn

in

hem

r.'iï

echter geen plezier.

Hij

kan best wel even alleen

de nieuwe omgeving rustig worden opgebouwd.

basiscommando's prima maar

hij zal

Hij

er gevoegd

zijn,

slim en

is

meteen consequente en

liefdevolle
le-.s oor,

baas nog veel kunnen

leren.

Kortom deze leuke hond

vol

hebbeo we

baasje! Misschien

bentu

dit

wel? Ga

gewoon eens

bij

pbkker? Stop met

te

energie zoekt een dito

204.1

om

ken nis te

maken met hem! Dierentehuis Kennemerland, Keesom straat

XAZandvoort. meer informatie

via tel.:023-5713888

dierenbescherming.nl. Het dierentehuis

is

o

mmoeHoveHost Van

•en. Als

en doo"

in

het

5

-oekomst sm-Jle-c

V,

'

betalen v

booltje

I"

::'.

k

r

et

iede-een het venstand loo" zegeviei

Wild levende. O'eneo.

Dierentehuis Kennemerland
zijn die kapitalen

langs

'z-

sfiFani. die

hebben we

gezeg

sio -'.er v

J

e',

wil ik

Jon rog even kwjt. doi

hier gratis

i

of http://as iel zand voort.

geopend tussen

11.00

uuren 16.00 uur

Met

op maandag tot en met zaterdag.

vriendelijke groef,

Hoff

J. M.

De informatie pagina van de sportraad
C«rj

"

S|
Sport
rt rand

Zand voort

www.sportinzandvoort.nl

Senioren honkbal in Zandvoort

Zandvoortse Reddings Brigade
Elders in deze krant staat een klein verslag van de

deel heeft

genomen aan

niet het enige dat deze actieve vereniging doet.

de zomermaanden

is

ZRB

Serious Request. Uiteraard

is

die

dat

Gedurende

de bewaking van strand- en badgasten

EHBO

zijn

opleidingen die

activiteit.

is

de hoofdtaak de veiligheid

zwemmers

van baders en
de voornaamste

worden.

georganiseerd

Van de strandwachten

bewaken. Daarbij hoort ook
het assistentie verlenen aan

De zeer

actieve afdeling honk- en soft bal van de Zand-

voortse Sport Combinatie komt het
seizoen

met een

komende zomer-

serieuze honkbalafdeling. Niet alleen

schuiven de junioren door naar de seniorenafdeling, het
ligt in

de

lijn

der verwachting dat daarnaast nog een se-

niorenteam ingeschreven gaat worden.

pen

je

ge-

ook

al

Wil je

meer weten over het
lid worden

Kunt u niet (meer) honkbal-

werk van de ZRB,

zwembad van

ervaren instructeurs die op

of

Sunparks. Vanaf je 6e jaar

een leuke manier de fijne

men

kan je diverse diploma's

kneepjes van het redden

bij-

binnen op één van de red-

Strand-

om je meer informatie te ge-

uit

ven. Internet: www.zrb.info.

dames

zwemmend
Zwemmend

redden halen.
redden

is

bad, er

Maar ook de cursus

met behulp van

wacht, varend redden en

©.

keertje ko-

kijken? Loop

dingsposten of

brengen.

het

redden van een drenkel ne
bevrijding-

gewoon een

is

altijd

in

dan eens

het

zwem-

wel iemand

len?

Dan

heid

om

is

er de mogelijk-

via

een scheids-

rechtercursusvan

sen worden gegeven door

het

lo-

de komende

vinden.

moment mag

zijn

vind je de ZRB hoofdzakein

in

tot strandwacht en vanaf

13

beperkt 'meeposten' op het

lijk

en

detrainingen zullen plaats-

Vanaf

strand.

les-

al

weken zal bekend gemaakt
worden waar en wanneer

dat

en vervoersgrepen. De

het

zal er

jaar kan je

de problemen

in

raakt.

wintermaanden

het veld aangepast

bijvoorbeeld een mobiele

werpheuvel aangeschaft
moeten worden. De voor-

beginnen met de opleiding

die

de

zal

moeten worden voor
seniorenhonkbal. Zo

bereidingen daarvoor

zwemmers of watersporters

In

Wel

Een aantal jaren geleden

tie

werd er een jeugdhonkbalteam opgericht dat gaande
de rit steeds meer het echte
honkbal onderde knie kreeg,
Hetteam bestond nietalleen

zijn

jongens, ook een aantal
heeft

in

de competi-

meegespeeld en allemaal
het waardevolle spelers

dit

mooie

speltegaan genieten en de
clu b te

steunen. U vindt op

geworden. Nu de meeste de

http://zsc.clubsystem.nl

hebben bereikt om
senioren honkbal te gaan
spelen, is het tijd om meer

meer gegevens hierover,
Meer informatie over het

spelersaan te trekken en een

u krijgen via h on kba I-soft -

tweede team

bal.zsc04@h0tmail.com.

leeftijd

in

te schrijven,

honkbal

in

Zandvoort kunt
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ZandvoortWi/s
door Edwin

Gitsels

Zo zout hebben we ze nog nooit gehoord!

De (Zandvoort aan) zee
top io aller tijden
Elk jaar

rond deze

tijd

bombarderen

De Veronica Top 1000, de Radio

alle

radiozenders ons

lijstje

geschreven over zee, strand

historische hitlijsten.

FM Top 1000 en

hoogtepunten

alle

schiedenis. ZandvoortPlus voegt ervoor één keer een
liedjes ooit

met hun

10 Gold Top 4000, de Classic

Radio 2 Top 2000: miljoenen luisteraars genieten van

aan

toe:

uit

natuurlijk de

de muziekge-

de Top 10 van mooiste

Zandvoort!

en...

DE ZEE - Paul van

5:

Maar het houdt

Vliet (1974)

gaat maar door, komt erger telkens terug /En
maarweer terug / Dat zei de zee die me vertelde dat

niet op, het

heeft geen

zin, ik trek

Die zei dat

bij er

mij

ik

't

zeer beroerd

aan toe

denk: dit

hij

moe

is/

is

Het mooiste cabaretlied over de zee ooit geschreven gaat over milieuvervuiling, en

LIEDJE VAN DE ZEE - Marva (1966)
Waar ik ook mag komen / zat ik blijven dromen / van mijn heerlijk gouden

10:

HET

meer dan 35jaar helaas nog
Noordzeestrand

De Vlaamse zangeres Marva (Mol let, 1943) brak op haar 20e door met een Nederlandstalige
RoccoGranata
haar driejaar later onder zijn hoede nam. Hij schreef en produceerde Het Liedje van de Zee
voor haar, dat ze opnam toen ze zwanger was van haar eerste zoon (die was niet geproduceerd door Rocco, overigens). Het werd een nummer i-hit, en Marva een superster.
versie van Burt Bacharach'sTooLateToWorry.Ze leekeen eendagsvlieg, totdat

Applaus

Prijs

voor

loze f u net ion ar is, die

TERUG NAAR DE KUST - Maggie MacNeal

Heel ongerust / zoek

&

MacNeal,

in

(Sjoukje Smit -van

1975 solo verder.

In

't

Spijker)

met teksten van Nederlandse

ging na grote successen met het duo

schrijvers

in

mee aan het doorToppop-presentator Ad
boekenweekgeschenk van dat jaar: een elpee

tijd

zelf.

ZEE -

jou

waar

is..."

blijven alle

man-

een schip vertrekt naar zee
als tegenwoordig Marco Borsato
Daarvoor leverde de legendarische Haarlemse schrijver/dichDe Zee! De Zee!. Nijgh beschrijft hoe hij als kleinejongen op het

/ Als

Vrije Val.

droomde van meegaan op de grote

vaart. Fraai

op muziek gezet en geproduceerd door

Gerard Stellaard.

DE ZEE - Trijntje Oosterhuis (1996)

3:

Raymond van

ik bij

daarin die pracht ige frase: "een waarde-

Het werd een

deTop 2000.

en grauw /Sta

Met

het toerisme niet wil weten dat het

dat Rob de Nijs net zoveel albums verkocht

ik

mij alleen en

haar rug / Vaar ik

VAN DE

en deze, De Zee.

Noordzeekanaal en de sluizen van Umuiden grote schepen naar zee zag vertrekken en

Als

8: LIED

Hier, loodgrijs

hetjuryrapport werd specifiek aan twee liedjes

op muziek gezet door Nederlandse popgroepen en

de Winter schreef detekst.de muziek was van Sjoukje

klassiekeren staat op 753

Mout h

1976 werkte ze

Visser bedachte project Zing Je Moerstaal, het

-artiesten. Th eun

de

stamt het album

ter Lennaert Nijgh dit

mijn jeugd voorbijging.

MaggieMacNeal

In

4: DE ZEE! DE ZEE! - Rob de Nijs (1986)
Maar kleine jongens worden groot /En dromen groeien zelden mee 1 Toch
Uit

(1976)

de weg naar de kust / bijna niet bewust van de dreiging/ dat daar

ik

13

vanwege

is

actueel. Afgelopen jaar kreeg Paul van Vliet de Blijvend

gehele oeuvre.

gerefereerd: Meisjes van

nen kleine jongens

9:

zijn

altijd

om

te

bekomen

't

Groenewoud

(1996)

schuim /Wolken

/ Schuim, grijsgelig

In

eenzaam

in

De Vlaamse zanger Raymond van 't Groenewoud staat al ja ren met vier dezelfde nummers
in deTop 2üoo:JeVeux l'Amour, Meisjes, Liefde Voor Muziek en Twee Meisjes. Dit prachtige
poëtische liedje is, net als Twee Meisjes, afkomstig van Raymond's album Ik Ben God Niet.
Het gaat over hoe je je met gedachten volgepropte hoofd even helemaal kan laten schoonblazen door een winderige strandwandeling.

voel

/Ga

ik altijd

kijken

naar de zee

/

En met

schepen op

alle

gedachten mee

1996 werd de Amsterdam ArenA geopend met een groot spektakel dat live op tv te
Hoogtepunt was hoe Trijntje Oosterhuis, toen nog zangeres van Total Touch, in

zien was.

thema De Zee zong, terwijl grote zeilschepen over de
grasmat bewogen. Het werd meteen haar eersteen nog altijd grootste solohit, in succes
alleen overtroffen door het duet Wereld Zonder Jou met Marco Borsato. Beide nummers
werden geschreven door John Ewbank.
een gigantische jurk het

en zout / Reizen en dromen

officiële

ZANDVOORT AAN DE ZEE-Pasadena Dream Band

2:

(1986)

ga je mee, naar Zandvoort aan de zee / Katwijk is leuk en Hoek van Holland is fijn /
is beter dan in Zandvoort aan de zee te zijn
De Pasadena Dream Band is een Zuidhollandse coverband die al sinds 1981 feesten en
partijen opluistert met een repertoire van meer dan 500 da nee classics. In 198 6 ver ra sten
ze met een eigen nummer over ons geliefde dorp, geschreven door Peter Roos en Willem
Sn ijders. Ze haalden er de 36e plaats in de Top 40 mee, maar hier staan ze op een welverdiende nummer 2. De PDB bestaat nog steeds en is ook actief als begeleidingsband van
He,

7:

DANSEN AAN

ZEE

-

Bl0f (2000)

Maar niets

we dansen, m'n liefste / Dansen aan zee I Een afscheidswals aan de waterlijn/ Dansen aan zee
Zeeuwse roots is het niet vreemd dat dezeeen de kust terugkerende thema's
zijn in het repertoire van Bl0f Dit nummer is de grootste hit van deed Waterma kers uit 2000,
en staat op 263 in deTop 2000 van Radio 2. Bl0f nam deze afscheidswals later nogmaals
op in duet met de Portugese fadoza n ge res Christina Branco. Een voor je tranen, twee voor
Laten

Dankzij hun

o.a.Gordon,LeeTowers en René

de mijne, drie voor de horizon.

6:
Ik

WIND EN

wil

ZEILEN - Splitsing (1985)

wat doen deze zomer /Wat kan

ik

doen deze zomer / Geef me wind en

1:
zeilen

/Geef me

ZANDVOORT BIJ DE

We gaan

naar Zandvoort

bij

Froger.

ZEE -Louis Davids (1922)

de zee /

Nemen

broodjes en koffie

mee

/ Oh,

Wanneer je van de duinen glijdt / In Zandvoort bij de zee
was bijna een eeuw geleden een grootheid in Nederland.

zon en Noordzee

heid /

De Groningse band Splitsing maakte midden jaren '80 twee albums en had drie kleine
hitjes, Wind en Zeilen, Een Zomer Lang en Recht Uit Het Hart. In '87 viel de band uiteen, en
gingen zanger Peter Groot Kor mei in ken toetsenist Herman Grimme verderonderde naam
De Jazzpolitie (van o.a. Liefdesliedjes). Wind en Zeilen gaat over de wens om nu eens niet
op het strand te gaan liggen bakken, maar wat actieverte worden komende zomer. Nou,
dat kan: Zandvoort heeft 't allemaal!

Louis Davids

baretier, revue-artiest,

doorklinken, zoals

acteuren toneelschrijver. Zijn

De Kleine Man en Naar De

liedjes zijn tot in

Bollen.

Maar ook

het

het

Hij

zo'n zalig-

is

was

zanger, ca-

de 21e eeuw

blijven

fameuze Zandvoort

De Zee, een liedje dat hij in Engeland ontdekte en van een Nederlandse tekst voorzag,
in ons collectieve geheugen gegrift. Een bet er stukje Zandvoort promotie is er nooit
meer geweest. En daarom op nummen in dit zeewaardige lijstje!
Bij

staat

Voor

alle

ZandvoortPashouders de aan
€ 25 KORTING

KOGELBIEFSTUK REEPJES MET
bij

taehkiB v*n

\m y«h#nti*l

cram€7,9S

500
kijk

ook eens op onze website:

^toerko op.nl

*'DE

BODE"

P£
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Walk off Faime

Medina Woninginrichters
Aanbieding voor de maand december:
Karpetten deze maand 10% korting op

T (Vouw)gordijnen

alle

merken.

T Tapijt

Vitrages

Vinyl

Luxaflex

La.mina.it

Uitverkoop!!!

30%
40%
50% korting!»

Bestel

nu de ZandvoortPas

U

2011

1

Bakkcntnw

A.Zandïoort- 023-573590:

G

"Z

walkoffiinieshirts.nl

I

Achternaam + voorletters)
BetreftiO Nieuwe ZandvoortPas (€

7.50)

O Verlenging ZandvoortPas (€5,00)

-

FOTO MENHO GORTER

Pasnr

Woonadres+huisnr

BI]

OfficiSIe Pasfoto's
Postcode

Telefoon.

een 2e set
"Leuk Lachende-

(Handtekening)..

Pasfoto's
Betaling

Doe deze

CONTANT

vin ÖMttW» p*ra«fi

volledig ingevuk

Deze pas

is

geldig vanaf 1 januari

MdrM

ion tot en

envelop, voeghet bedrag

deze af

Halve

bij:

-Bruna Balkenende, Grot-

wordt, tezamen met een welkomst ka do,
bij

Betaling PER

BANK

u thuis bezorgd.

Met de aangehechte tegoedbon voor
een Zandkorrel, kunt u op een door u

gewenst
e
iitcrliik

tijdstip gratis

een Zandkorrel

pas wordt

.1/12/2010 tocaïzonje:!

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

HflROCAmO
Voor Pashouders
10% korting
op onze stamppotten

prijs!

biedingen van deze

t

Koene Geaninq Seivice
10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Speciale aanbieding:

Zandvoort

-

I

Schiphol

€42,50
023-SSÖ556S

week
Lijst
(in

van deelnemende bedrijven

alfabetische volgorde)

Algemeen:
Autobedrijf Zandvoort

-

K.

Taxicentrale Fred Spronk

Psychologiepraktijk

-

Onnesstraat

023-88855

Abvan

der Neut

06-31393790

W

(*&>
Voor pashouders,
BW**™* ffOÖtCCC
na het diner, een gratis glas huisgemaakte limoncello.

Winkeliers:

MUJ)ll.UJ.UJ.I)J.iJJJJ.IJJ.l.l itJ.I.I.IJ.U..Ma7B«>inM

Bruna Balkenende

Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.
Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

Kaashuis Tromp

mbrunc

15% KORTING
OP WENSKAARTEN

- ""iavoortP
as

,

3e "
«^knippenT
wen, kleuren,

etc.

0p vertoon van de ZandvoortPas

in

-

Horneman - Grote

Slagerij

Vreeburg

Menno

Foto

Massage

Gorter

Rosa

bij

Kosterstraat
-

Grote Krocht

trends:
Kinderkleding

Shoes

Blitzkickers

-

-

€C
C
^<^

Mental Coach
Ab van der Neut

Eerste consult

15%

korting

50%

Sea Optiek

Walk

of

-

-

-

Bakkerstraat 2A

en onderhoud:

De Bode woonaccessoires

Rep-it

-

023-5719666/06-44696001

Versteege's IJzerhandel

Schilder- en

Onderhoudsbedrijf

v.o.f.

Addie Ottho & Zn

7,
-

ZAK

2042 Lj Zandvoort
www.zaras.nl

=

Telefoon 023-5717287
Mobiel 06-5577 8563
Mobiel 06-1887 6726

n

-

Pakveldstraat

Horeca:
Harocamo

10% KORTING
OF TOTAALPRIJS!

Kerkstraat

Medina woninginrichters - Haltestraat

023 57 12705

Haltestraat
023-5716631

-

Koene Cleaning Service - 06-1432444

KORTING

Voor Pashouders

Haltestraat

Burg. Engelbertsstraat 94b

Haltestraat

Fame

Wonen

-

Kerkstraat

Haitestraat ijB

Image Zandvoort

Kindemiode

Grote Krocht

-

-

de maand januari

Bibi for

Belli e Ribelli

tijd:

www.massagebijrosa.nl

-

Piony's Haarwinkel

Toerkoop Reisbureau

Belli E Ribelli

Haltestraat 45

Krocht

Haitestraat

-

Verzorging en vrije

'Si*>**r~

ZANDVOORT

Grote Krocht

Slagerij

Mode en

GEHELE
WINTERCOLLECTIE

Grote Krocht

-

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
>cht

-

Kerkstraat

Mollie&Co Restaurant

-

Verlengde Haltestraat
estraat

The Links - Duintjesveldweg
Za ras, Café Restaurant -Haltestraat

£9 Gemeente Zandvoort
it

Postbus

2,

Gemeentelijke publicatie week $2

-

2,

2040 AA

Z-indv::

2010

in

Ingekomen vergunningaanvraag

Verzonden besluiten

Drank en Horecawetvergunning Paracommercieel.

Omgevingsvergunning

Vergadering college

Het college heeft

week

ietv

52

Conceptvergunning

eaderd

Loket Zandvoort

Centrum

is

tot en

-

met 4 januari gesloten

verband een verhuizing. Met ingang van
Loket Zandvoort gevestigd

in

5

januari 2011

het Louis Daviscarré

is

in

het

Pat rijzenst raat na, plaatsen van

Pat rij zen straat

3,

het kappen van een conifeer

in

de achtertuin,

verzonden 22 december 2010, 2010-W-036

1.

-

Louis Davidsstraat/C.SIegersstraat/Koningstraat/Prinses-

seweg, het kappen van 33 bomen, verzonden 22 december

De burgemeester van Zandvoort maakt het volgende bekend:

2010.20-IO-VV-031.

2.

Op dinsdag

18

Bentveld:

Op

-

i

die

dag kunnen

bij

het Bureau Verkiezingen. Zijlsingel

Haarlem van 9.00 tot 15.00 uur

te

lijsten

van kandidaten

1) worden inge eve-d
De benodigde formulieren voor:

uw

zienswijze over deze aangevraagde plannen kenbaar

kunt maken. Deze publicatie betekent ook niet dat

Westerd uinweg

22

38, het

kappen van

vier

bomen, verzonden

december 2010, 2010-VV-015.

Centraal

telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023)

de verklaringen van instemming van de kandidaten met

van burgemeester en wethouders van Zandvoort Beleids-

hun kandidaatstelling (model H

regel;

In

9)

t/rn

uur.

de vergadering van 14 december 2010 heeft het college

de

1)

57401 00, maandag

donderdag 8.30 -17.00 uur en vrijdag 8.30 -16.00

Verkeersbesluit: Beleidsregels uitwegen vastgesteld

van kandidaten (model H

een

u

worden gepubliceerd en pas dan kunnen

zal dit

belanghebbenden bezwaar indienen.

-

-

de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien

bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning worden

-

lijsten

bij

u

(model H
3.

De hierboven genoemde aangevraagde vergunt 'gen

liggen

verleend dan

januari 2011 zal de kandidaatstelling voor de

verkiezing van de leden van Provinciale Staten plaatshebben.

7,

Let op.

tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat

Verkiezing Provinciale Staten 2011 Kandidaatstelling

1.

Zandvoort, Duintjesveldweg

een uitbouw, verzonden 22

december 2010, 2010-VV-020.
-

S.V.

Zandvoort: Ligt tot en met 10 februari 2011 ter inzage.

Zandvoort:

Verhuizing Loket Zandvoort Centrum

uitwegen vastgesteld. Deze beleidsregel treedt

de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding

werking op

van de politieke groepering boven een kandidatenlijst

nadere regels inzake verlenen, wijzigen en opheffen van

1

Melding of klacht?
Bel

in

met de

Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de

website het digitale formulier

januari 2011. Beleidsregels uitwegen betreft

in

óf stuur een brief naar de

klachtencoc-rdinjstor

(model H3-1)
-

Openingstijden Centrale Balie

machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, geVerkeersbesluit opheffen gehandicapten parkeerplaats
politieke

groeperingen of afkortingen daarvan, boven

een kandidatenlijst, (model H
-

lijst
-

(model H4}

-

16.00

uur

Op grond van het op november 1999 in werking getreder
Algemeen Delegatiebesluit 1999, hebben burgemeester en

Donderdag:

08.30

-

20.00

uur

Vrijdag:

08.30

-

12.30

uur

wethouders van Zandvoort besloten

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u

1

tot:

het opheffen van

een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de

maar vooreen

beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen

H.

e.d.

de verklaringen betreffende het verbinden van de kandidatenlijsten tot een

lij

sten combi nat ie (model

met de dag van de

tot en

voorde
4.

3-2)

de verklaringen van ondersteuning van een kandidaten-

Maandag t/m woensdag: 08.30

kandidaatstelling

1

kiezers verkrijgbaar.

Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van
elfhonderdvijfentwintig euro worden betaald door over-

making van

dit

bedrag op het rekeningnummer van het

Ministerie van Binnenlandse Zaken te

Den Haag, tenzij

bij

de laatstgehouden verkiezing van de leden van Provinciale
Staten een of meer zetels aan de politieke groepering

is/

toegekend.

zijn

Nadere

h lichtingen omtrent de wettelijke voorschriften

betref-

fende de inlevering van kandidatenlijsten worden verstrekt

door Bureau Verk ezinge\Zijlsngel
Zandvoort

23

1

Openingstijden begraafplaats

10) zijn

kosteloos

te Haarlem.

december 2010

Bezwaarschriften

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van
bekerdnsk ig is de veizenodat .:m van de verg. inning 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 Zandvoo 't.
Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt

Tollensstraat zijn dagelijks

u een verzoek

om

een voorlopige voorziening indienen

open tussen 08.00

-

18.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het
centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover

u het collegelid wilt spreken. Het kan

zijn

dat u eerst naar

een vakafdeling verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen

is

de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen
telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en

16. 00 uur.

bij

Op zoek naar werk

ce voorzieningen rechter van de Rechtbank Haarlem, sector

of

aanbieden van vacature?

Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van

verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het

www.werkeninzandvoort.com.

bezwaarschrift.

Voor het vinden

o~

san bieden van banen

in

Zandvoort.

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand

Ministeriële
De gemeente Zandvoort heeft
tussen

1

januari en 31 mei

ringscursus.

dit jaar

zijn 11

Met de voormalig

en zee, maar vooral dicht

een mooi resultaat behaald:

personen gestart met hun inburgeminister Van der Laan, van

Wonen,

Voor de extra inspanningen
aantal te bereiken
in

is

afgesproken dat Zandvoort

27 inburgeringstrajecten realiseert.

mensen

om dit

in

het hele jaar

%

met een

in

Zandvoort

cursus. Deze doelstel-

lingwerd ruimschoots behaald. De

Om

eenmalige bonus bedraagt € 7.692

in aanmerking te
komen, moest tot en met 31 mei

40

zijn

was een bonus

het vooruitzicht gesteld.

voor de bonus

Wijken en Integratie,

bij

bonus voor voldoende aantal inburgeringen

van het jaartotaal gestart

en zal worden gebruikt

mogelijk

mensen

om

zoveel

te laten inbur-

geren. De felicitaties die de afde-

ling

Maatschappelijke Zaken en

Dienstverlening van het ministerie

heeft gekregen voor het behalen

van de doelstelling,
stimulans

om

zijn

een mooie

de inzet enthousiast

voort te zetten.
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Rijnland
Bekendmaking
De Verenigde Vergadering heeftin haar bijeenkomst van 15 december 2010 een
verordeningen voor 2011 vastgesteld. Het gaat
cl

e

In

om

drietal belasting-

de Verordening watersysteem heffing Rijnland,

Verordenin; zuiveringsheffing Rijnland en de Verordening verontreinigingsheffing Rijnland.

deze verordeningen

de

zijn

op 15 december 2010 vastge^

rieven voor 2011
Ide

opgenomen,

zoals die voortvloeien uit de

Programmabegroting 2011. De tarieven voor 2011

-

watersysteemheffing ingezi

-

watersysteemheffing eigem

-n

watersysteemheffing eigem
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